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תנאים כלליים
פרק  - 00מוקדמות
.1

.2

תכולת האמור במסמך זה
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף ,להוסיף ו/או לשנות בכל צורה שהיא את האמור
במסמכי החוזה לביצוע העבודה ותנאיו.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בכל מסמכי החוזה,
יחולו הוראות מסמך זה.
המחירים הנקובים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה מס' __________?_________ כוללים את
כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה את האמור במסמך זה .לא תשולם כל תוספת תשלום בגין
הדרישות המפורטות בהם.

תיאור העבודה

חתימת הקבלן

במסגרת מכרז זה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח ,תאורה ,גינון והשקיה (כולל אי תנועה מרכזי )4313
ומתקני ספורט וכושר.
על הקבלן הזוכה לאפשר גישה לעבודת קבלן נוסף במידה וישתלב קבלן כזה .כל קבלן יהא אחראי
על הבטיחות בתא השטח שלו כפי שייקבע ע"י מפה מסומנת שתסומן ע"י המפקח.
העבודות כוללות בין השאר:
 עבודות הכנה ופירוקים. עבודות עפר בשטחי ציבור. תאורת דרכים.תאום עם מועצה מקומית באר יעקב
הקבלן מתחייב ,עם חתימתו על המכרז/חוזה זה ,לתאם מראש את כל עבודותיו עם נציגי המועצה,
ולקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים ממחלקת מהנדס המועצה והמחלקות השונות ,לפני
ביצוען של העבודות.
נזקים שייגרמו לכבישים קיימים ולשטחים אחרים הסמוכים לאתר העבודה כתוצאה מעבודות
הקבלן ,יתוקנו על ידו מיד ועל חשבונו.
.3

תשתיות קיימות
על הקבלן להביא בחשבון כי בתחומי העבודות יש אפשרות שקיימות מערכות תשתית כמו חברת
חשמל ,בזק וכו' ,תאורה ,מים ,בזק ,טלוויזיה בכבלים (טל״כ) ,ניקוז ,ביוב ועוד.
על הקבלן להבטיח שלמותן ופעולתן של מערכות אלה משך כל תקופת עבודתו .על הקבלן לקבל ,לפני
תחילת העבודה ,היתרים מיוחדים מגורמי החוץ השונים(.חח"י  ,בזק ,הוט ,סלקום וכו').

.4

לוח זמנים לביצוע העבודות
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא מכרז/חוזה זה תוך  6חודשים  ,החל מתאריך צו
התחלת העבודה שיקבל מהמועצה המקומית באר יעקב.
בחתימתו על מסמכי מכרז/חוזה זה מאשר הקבלן כי ברור וידוע לו שלוח הזמנים לביצוע העבודות
הינו מעיקרי החוזה.
כן מאשר הקבלן ,בחתימתו זו ,ומתחייב להקפיד הקפדה יתרה על לוח הזמנים והמועדים שנקבעו
במכרז/חוזה זה והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל נזק ו/או הפסד העלולים
להיגרם לה מחמת אי עמידתו בזמנים ובמועדים.
תוך  10ימים ממועד קבלת צוו התחלת העבודה ,ימציא הקבלן למפקח לוח זמנים ומועדי ביצוע
מפורטים בהתבסס על לוח הזמנים השלדי (גאנט) המצורף למסמך זה.
בנוסף לאמור בסעיף לעיל ,הקבלן יכין בתאום עם המפקח ,לפני תחילת הביצוע ,לוח זמנים ממוחשב,
בשיטת גאנט או פרט ,שבו יפורטו העבודות בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה השונים.
אולם המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע ,או לבצע חלק מהם,
או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.
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בכל מקרת ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר מ ־  15ימים לאחר קבלת צו תחילת עבודה ,לוח זמנים
ממוחשב להתקדמות העבודה הכולל את שלבי העבודה ,ושילוב עבודות קבלנים אחרים בלוח
הזמנים בהתאם למתואר במפרט הכללי .לוח זמנים זה חייב אישורו של המפקח.
יחד עם הגשת כל חשבון חלקי יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון .לוח זמנים זה
יעודכן למועד עריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על פיגורים
שנוצרו ,אם נוצרו .רואים את הקבלן כאילו הסכים עם הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל תביעה שלו
בגין זה .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן כלולה במחירי
הסעיפים השונים.
.5

שלבי ביצוע העבודות
בעת הכנת תכניותיו לשלבי הביצוע כנדרש בהסכם זה ,יביא הקבלן בחשבון את הנתונים כדלהלן:

בכל שלב משלבי העבודה תשמר הגישה לכלי רכב ולהולכי רגל אל בתי המגורים ומשהב"ט שבסביבה.

בכל עבודה הצפויה לגרום להפרעה לתושבים יש לתאם זאת מראש עם מחלקת הנדסה
במועצה .לאפשר לקבלן אחר מעבר חופשי.
.6

עדיפות בין מסמכים
יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכנית תמצא
את ביטויה הנוסף במפרט ,או להיפך.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ,ו/או דו משמעות ,ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
אשר במסמכים השונים ,יחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן :תכניות ,כתב כמויות ,מפרט טכני
מיוחד ,מפרט טכני כללי ,תקנים (המוקדם עדיף על המאוחר) ,כל זאת בהתאם לפרק  007במפרט
הכללי .בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות
ו/או פירוש שונה בין המסמכים ,להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך ,לפני ביצוע עבודה כלשהי
ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי טיב ,אופן ביצוע ,התקן ,הבדיקות שיש לבצע וכד׳.
במידה שיתגלו סתירות בין מסמכים יהא המפקח הפוסק הבלעדי ולקבוע איזו הוראה קובעת.
לצורך הגשת ההצעה ,רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את ההוראה המחמירה מבין ההוראות
הסותרות.

.8

סדור השטח בגמר העבודה
הקבלן מתחייב כי עם גמר העבודה ,ולפני קבלתה ע״י המפקח ,יפנה ערמות ,שיירים וכל פסולת
אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה וסמוך לו .הקבלן ימסור את האתר למפקח כשהוא
נקי ומסודר.

.9

הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
הקבלן מצהיר בזה ,כי סייר באתר והכיר את תנאי השטח ,דרכי הגישה ,מיקומם של המתקנים
הטכניים ,תנאי הקרקע וטיבה וכו' .כן הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע
עבודותיו.
הקבלן מתחייב לקחת בחשבון את כל תנאי השטח ולא תוכרנה כל תביעות ,אשר תנומקנה באי
הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאי השטח הקיימים ואשר אינם באים לידי ביטוי בתוכניות או
במפרטים.
תשומת לב הקבלן מופנית שוב לכך ,כי יתכן שבשטח יהיו מערכות תשתית שונות (קו מקורות ,קו
קולחין ,קו חשמל וכו') ,שעליהן יש להגן .חתימת החוזה ע״י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו
ברורים לו.
כל מידע ,לר בות תוצאות של קידוחים ובדיקות ,מדידות וכן מידע בקשר למערכות קיימות ,אשר
יועמד אם יועמד ,לרשות הקבלן ע״י המזמין ,או מטעמו ,אינו מתיימר להיות שלם ומדויק והוא
ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את הקבלן במה שידוע לעיריית נס ציונה.
לא יהיה במידע כזה ,אם ובמידה שיינתן ,כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו עפ״י סעיף זה ולא
תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע״י המזמין.

.10

דרכים ארעיות

עמוד  5מתוך 93

על הקבלן יהיה להתקין לעצמו את כל הדרכים הארעיות ,משטחי האחסנה הדרושים ולהחזיקם
במצב תקין ומסודר .כן יהיה על הקבלן לדאוג לשלמות הכבישים הגובלים בשטח ומדרכותיהם,
להתקין את התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישות הרשויות המוסמכות ,כולל סימון
מקומות החפירה ביום ובלילה ,קבלת כל האישורים לכל עבודות החפירה ,ההגנה עליהן וכו...
בתום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ,לפרק את הדרכים הארעיות וכל העבודות
אשר נעשו על ידו לשם ביצוע העבודה.
כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.
.11

צוות ניהול העבודה של הקבלן
לפני תחילת העבודה הקבלן מתחייב להגיש לאשור המפקח רשימת צוות טכני וניהולי של האתר
אשר תכלול בין השאר:
• מהנדס בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בניהול בצוע עבודות מסוג העבודות נשוא
מכרז/זה.
• מודד מוסמך (ראה סעיף  16להלן).
• מנהל עבודה מוסמך בעל תעודה ממשרד העבודה .מהנדס בטיחות מוסמך.

.12

מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים
על הקבלן לקחת בחשבון כי תוך כדי ביצוע עבודותיו ,ייתכן ויכנסו לשטח קבלנים נוספים כדי לבצע
עבודות בניה ,פתוח ותשתית נוספות .הקבלן יאפשר ביצוע עבודות אלה ללא הפרעה ובתאום אתו.
למען הסר ספק ,קבלן הפיתוח שיופעל בשלב ב' של הפרויקט ייעשה שימוש בעבודות ובדרכים
המבוצעות במכרז זה.
עיריית נס ציונה לא תהא צד בכל מקרה של תביעות הדדיות בין קבלנים ,והקבלן מתחייב לשפות
את העירייה בכל מקרה שכתוצאה מעבודתו ,תיתבע זו ע״י צד שלישי כל שהוא ומסיבה כל שהיא.
.
הקבלן יהא רשאי להתחיל לעבוד רק באזורים אשר אושרו מראש ע״י המפקח.

.13

עבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן
המועצ ה רשאית למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לבצוע על ידי גורמים אחרים
בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניה מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע תשלום או הטבה
כלשהם בקשר לעבודות האמורות ,ותאום עם מבצעיהן.

.14

מפרט עבודות מדידה
הקבלן יעסיק בכל משך ביצוע העבודות צוות מודדים ,כשבראשו עומד מודד מוסמך ,להלן המודד.
צוות המדידה ,לרבות המודד ,יהיה באתר העבודה במשך כל תקופת הבצוע כל יום ובמשך כל שעות
העבודה של הקבלן.
המועצה תמסור לקבלן את נקודות הקבע ואת רשימת הקואורדינטות של כל הנקודות הנחוצות
לדעתה לביצוע מושלם של העבודות .המודד יסמן את כל עבודות הקבלן ויהיה אחראי לדיוק הביצוע
של כל העבודות לרבות עבודות עפר ,מיקום קירות תומכים ,תיקון גומחות קווי תשתית ,מיקום
עמודי תאורה וכדומה.א ם במהלך העבודה מתעורר ספק לגבי נכונות נתוני נקודה כלשהי ,יודיע על
כך הקבלן מידית למפקח.
המודד מטעם הקבלן יציין נקודה או גובה לביצוע בשטח ,רק לאחר שהשתכנע מעבר לכל ספק כי
נתון זה אינו עומד בסתירה עם אף נתון אחר בשטח ויתריע בפני המפקח מידית ,במידת הצורך ,על
סתירות.
המודד והקבלן יחדיו יהיו האחראים הבלעדיים על נכונות הביצוע .טעויות הנובעות מחוסר דיוק
יתוקנו על חשבון הקבלן גם אם אושרו לביצוע ע״י המפקח .אין לראות באישור המפקח לכל נושא
כאישור לנכונות מיקום או גובה כלשהו ונכונות הביצוע תאושר בתום העבודות על סמך תכניות
עדות בלבד ,ורק על סמך אימות הנתונים ע״י מודד מטעם העירייה .כל שרטוט ,מסמך או חישוב
כמויות המוגשים ע״י הקבלן לעירייה או למפקח יבדקו ויחתמו בחתימת ידו של המודד המוסמך.
המודד יסמן ,ימדוד ויאמת כל נתון לכשיידרש לכך ע״י המפקח ,ויגיש תרשימים ונתונים כל שהם
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בתחום האת ר וסביבתו על פי שיקול דעתו של המפקח .כל עבודות המדידה כלולות במחירי סעיפי
העבודה ולא תשולם עבורן לקבלן כל תוספת שהיא.
תשומת לב מיוחדת תינתן לדיוק המדידה והסימון שמבצע הקבלן ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע
עבודות כגון:
מתווים לסימון מבנים ומתקנים ,מיקום פילרים ,ריצופים לסוגיהם וכד׳.
מדידת יציקות בטונים וכו'.
כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו .מיקום ורומים של מערכות ,שוחות
כולל פירוט כל שוחה.
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן ואין לראותן ככמויות הנכונות והסופיות בפועל
של העבודות שעל הקבלן לבצען לפי החוזה.
.15

תאום עם גורמים שונים; הסדרי תנועה
הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים ,טרם תחילת העבודה ובמהלכה ,עם הגורמים
המוסמכים ,לרבות דרישות שונות לסילוק מטרדים או העתקת אלמנטים שונים או בצוע אלמנטים
אחרים במקומם ,כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע את העבודה ולמוסרה לרשות המקומית
לשימוש תקין.
הקבלן יקח בחשבון בהצעתו גם הסדרי תנועה נדרשים עבור ביצוע עבודות הפיתוח באי התנועה
המרכזי בכביש  . 4313עבור עבודה זה לא תשולם תוספת לקבלן והיא כלולה במחירי היחידה של
סעיפי מכרז זה.

.16

פינוי פסולת
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
א .עודפי חפירה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של הקבלן מפסולת הנוצרת
בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
ב .כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.
ג .כל חומר זר או פסולת אחרת.
כל הפסולת הנ״ל תסולק ע״י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפיכה מאושר.
המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים,
כל אלה יתואמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו .לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן,
אלא אם כן דרש המפקח ב מפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר
העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת ,כפי שתואר לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר נדרש
במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו ,ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד .המחירים כוללים פינוי
פסולת ועודפי חפירה למקום שפיכה מאושר ובתאום עם הרשויות המוסמכות.
על הקבלן לפנות את כל הפסולת לאתר מאושר מחוץ לתחומי העיר .תשלום בגין עלות במטמנה
מאושרת יאושר כנגד הצגת קבלות בלבד .לא תשולם כל תוספת לפינוי הפסולת בגין מרחק.

.17

אחריות הקבלן למבנים ומתקנים קיימים בשטח
באתר העבודה קיימים ויתכן אף מערכות אחרות שלא זוהו ,הקווים סומנו בתכניות לפי נתונים
שהתקבלו מהרשויות.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  001במפרט הכללי ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת צו התחלת עבודה,
את כל המידע הקשור במערכות תת ועל קרקעיות.
יחד עם זאת מודגש במפורש ,כי מיקום המתקנים והצינורות ,כפי שהוא מסומן בתכניות ,הינו
מקורב בלבד ,ועל הקבלן יהיה להשלים ולאמת במידת הצורך את הנתונים והמידע (בנוסף למובאים
במסמכי המכרז) על מיקומם וגובהם של המתקנים העל קרקעיים והתת-קרקעיים הקיימים בשטח
ע״י פניה לרשויות המתאימות.
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בנוסף ,על הקבל ן לבצע חפירות גישוש נוספות על מנת לאתר ולסמן במדויק את מיקום המתקנים
והקווים .הקבלן ידווח מיד למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה ויכין בהתאם תכניות חתומות ע"י
המודד באתר המראות את אי ההתאמה ויעבירו למפקח לבדיקה.
תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות והוראות של הרשויות השונות המוסמכות לגבי טיפול בקווים
ובמתקנים התת-קרקעיים והעיליים ,כפי שהם מסומנים בתוכניות.
חפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת-קרקעיים ,או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים ־
ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל
ומניעת נזקים בהם .אם ,תוך כדי עבודה יפגעו שירותים כלשהם ,הקבלן יישא בכל ההוצאות
הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע״י בעלי הקווים.
על הקבלן לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את עבודתו ולקבל את אישורן
ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר .הקבלן יבצע את כל ההגנות הזמניות הנדרשות ע״י הרשויות,
על חשבונו.
כל העבודות בקרבת מתקנים כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי המתקנים ובהתאם לכללי
הבטיחות בעבודה .פרוק ובצוע מחדש של עבודה שבוצעה ללא בדיקה ,תאום וחפירת גשוש יהיה על
אחריות הקבלן ועל חשבונו .תוצאות חפירת הגישוש תימדדנה בשטח ע״י מודד מוסמך כולל מיקום
קורדינאטיבי של המערכות וגובהן האבסולוטי ,ותוגשנה למזמין ב ־ 5עותקים הן במדיה מגנטית
(תקליטורים) והן במדיה קשיחה.
המדידה תשורטט בפורמט אוטוקאד  2006לפחות .עבור כל האמור לעיל ועבור כל ההוצאות
הכרוכות בחפ ירות גישוש בכלי ו/או בעבודת ידיים ,מדידה בשטח של תוצאות חפירת הגישוש,
תיאומים עם הרשויות ומילוי דרישותיהן ,כולל הגנה על קווים קיימים בהתאם לדרישת הרשויות
והמפקח באתר ,וכן כל הוצאות אחרות כגון הוצאות הפיקוח וההשגחה מטעם בעלי המתקנים,
הפרעות לעבודת הקבלן וכו' ,תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא
ישולם לקבלן עבורן בנפרד.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח .כמו כן עליו לנקוט בכל האמצעים
הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים ,עמודי חשמל ,עמודי תאורה וטלפון,
כוכים ,עצים ושיחים ,שיש לשמרם .אלה יובטחו על ידי גידור ודיפון מתאימים ונקיטת כל האמצעים
הדרושים למנוע פגיעה בהם.
על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים ,קווי תשתית ,מתקנים וצמחיה הקיימים בשטח ואשר
נפגעו כתוצאה מעבודת הקבלן.
איכות התיקון תאושר על ידי המפקח .התיקון יהיה על חשבון הקבלן.
.18

רישיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ובתוך  14יום (קלנדריים) מקבלת ההודעה על זכייתו במכרז ,ימציא
הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות.
לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל
בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ״ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות
הדרושות לצורך קבלת הרישיונות .תשלומים אלו יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.
כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה :משרדי ממשלה ,חב׳ החשמל ,משרד התקשורת ,רשות
העתיקות ,חברת בזק ,מקורות ,צה״ל ,עיריית נס ציונה תאגיד "מי ציונה" ,משטרה ,חב׳ ,HOT
סלקום ,קק״ל וכו' .במהלך ביצוע העבודה אחראי הקבלן לתאם את עבודותיו עם כל הגורמים
המפורטים לעיל.

.19

עבודות בשטח בנוי ומאוכלס
במידה ותידרש עבודה בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים ,על הקבלן להביא בחשבון במשך כל
תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר וסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל
הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכונה ,כולל ביצוע גישות לבתים ,מעברים חופשיים
לתנועה הכללית של תושבי השכונה ,דרכי גישה אלטרנטיביות במידת הצורך וכדו'.
הקבלן מתחייב לבצע שילוט ,גידור ,תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה
המסוכנים.
למרות ביצוע כל האמור לעיל ,היה ויראה המפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט נוסף מהאמור
לעיל ,יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח.
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כל הדרישות הנ״ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.
הנאמר לעיל תקף גם לגבי עבודות נוספות וסעיפים החריגים ובניתוח המחירים לתשלום תוספת עבור
עבודות מיוחדות ,קשות וקטנות.
.20

עבודה לפי דרישת המפקח
לא יבצע הקבלן כל עבודה ללא הוראה מפורשת מהמפקח בכתב ביומן העבודה ,ולא יספק שום
אלמנט או אביזר וכדומה אלא לאחר שאושרה דוגמה בכתב ע״י המפקח.
סעיף שיבוצע ללא גיבוי בכתב כנ״ל לא ישולם גם אם מופיע הסעיף במפורש בכתב הכמויות החוזי.

.21

הארכת תקופת ביצוע
הארכת תקופת ביצוע מאושרת על ידי המועצה לא תגרור אחריה כל תביעות מצד הקבלן בגין תוספת
תקורות ,עמלות ,ביטוח ,ערבויות ,ניהול מתמשך וכדו'.

.26

לימוד ותאום תוכניות ומפרטים
עם קבלת העבודה ,לאחר זכייתו במכרז ,ילמד הקבלן מחדש וביסודיות את האתר ,התוכניות,
המפרטים ,וכל פרט הקשור בביצוע העבודה.
לאחר מכן יתאם הקבלן באמצעות המפקח פגישות תאום עם המתכננים השונים בכל נושא ונושא
על מנת לוודא שכל פרטי העבודה באתר ברורים לו לחלוטין.
לא יתקבלו טעונים של אי הבנת התוכניות כסיבות לעיכוב במהלך ביצוע העבודה או ביצוע שלא
תואם את התוכניות והמפרטים.
העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה/השלמה ,לא תהווה עילה לתשלום נוסף לקבלן ,היה
ולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות שצורפו למכרז.

.27

בדיקת שלמות המסמכים
על הקבלן לבדוק כי ברשותו כל המסמכים המפורטים במכתב הזמנת ההצעה לרבות כל התכניות
המופיעות במסמך ___?__ למסמכי המכרז .מסמכי השלמה שנמצאו חסרים במסמכי הקבלן ,ניתן
לקבל במשרדי מנהל הפרויקט לפי דרישה .בכל מקרה ,עם הגשת ההצעה ,רואים את הקבלן כאילו
השיג את כל המידע הנמצא במסמכי המכרז.

.28

תוכניות לאחר ביצוע
על הקבלן להכין על חשבונו תכניות לאחר ביצוע ממוחשבות כך שכל נושא ונושא וכל אחת
מהמערכות השונות יבואו לידי ביטוי הברור ביותר על גבי התוכניות כפי שבוצע בפועל באתר (כולל
כל השינויים לתוכניות המקוריות).
התוכניות יועברו לידי המפקח בעותקים צבעוניים בכמות על פי דרישת המפקח כולל דיסקטים
ויערכו ויחתמו ע״י מודד מוסמך באופן ממוחשב .מפרט המחשוב יאושר ע״י המפקח.
תכניות אלו לא ישמשו שום בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו
על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים .הכנת התכניות הנ״ל לפי מפרט מיפוי לאומי (הרחבה הנדסית
למפרט המדידה של נוהל מבא"ת) הנה תנאי מוקדם והכרחי לדיון ,בדיקה ואישור החשבון הסופי
של הקבלן.
התכניות יהיו ערוכות בקבצי  AUTOCAD 2013ומעלה על רשת קואורדינטות ארצית ומבוססות
על נקודות הבקרה של מודד האתר .תכניות עדות יכילו מיקום ,גובה ותאור של כל הפרטים
בקואורדינטות .X;Y;Z

.29

המפרטים
המפרט הכללי לבצוע העבודה הוא המפרט הבין-משרדי בהוצאת משהב״ט ,לרבות המפרטים
המוזכרים במכתב ההזמנה להגשת הצעות .הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם
בצורה יסודית.
כמו כן מצהיר הקבלן שלמד ובדק את כל מסמכי החוזה ,וביצע השוואה למצב בשטח וכי כל דרכי
ביצוע העבודות בכל השלבים ברורות ונהירות לו.
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.30

עבודה במשמרות
אם השתכנע המפקח מכל סיבה שהיא כי קיים פיגור בלוח הזמנים ,יתגבר הקבלן את הציוד וצוות
עובדיו ,ויגייס לעבודה לפי דרישת המפקח ,משמרת שניה ושלישית (בהתאם לחוק).
הקבלן מתחייב לבצע את הוראת המפקח כפי שיקבע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות המתחייבים
מעבודה בשעות החשכה כגון ,תאומים שונים ,תאורה זמנית וכדומה.
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין תגבור או עבודה במשמרות.

.31

הפעלת קבלן אחר
היה ולמרות האמור לעיל ,לא תגבר הקבלן את צוות עובדיו או לא הכניס לעבודה משמרות נוספות
כרשום לעיל ,ולא הדביק את הפיגור בעבודה ,יהא רשאי המפקח לסלק את ידו של הקבלן מאזור
כלשהו מהאתר ,או מביצוע כל עבודה שהיא ,ולמסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר( ,להלן "הקבלן
האחר") על חשבון הקבלן.
כל ההוצאות הנוספות שיהיו לעירייה" כתוצאה מהפעלת הקבלן האחר ,לרבות הפרשי מחירים בין
הקבלן האחר למחירי הקבלן יחולו על הקבלן .זאת בנוסף לתוספת  15%הוצאות העירייה כמופיע
בחוזה.

32

עבודה בשלבים ובהפסקות
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באתר או
בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע״י גורמים אחרים או עקב דרישות העיריה או
בגלל כל סיבה אחרת שאינה בשליטת המזמין.
הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח
דבר זה בחשבון ,כמו כן הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך ביצוע העבודה.
נמצאו מטרדים כנ״ל או בוצעו עבודות כנ״ל ,ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול
במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.

33

אמצעי זהירות ,בטיחות וגהות
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחת קווי צינורות ,הובלת חומרים,
הפעלת ציוד כבד וכדו' .הקבלן יהיה אחראי לבטיחות בתא השטח שייקבע ויסומן במפה שתימסר
ע"י המפקח.
בנוסף על האמור במפרט הכללי ,הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר
או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות
והממשלתיות בעניינים אלו .הקבלן יתקין פיגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר,
פיגומים ,ערמות עצים ומכשולים אחרים באתר .מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב
הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו
באתר כתוצאה מהעבודה.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי
זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו .לעומת זאת שומר
המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או
התובעים לבין הקבלן .את הסכומים הנ״ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות
בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ״י מוסמך אחר בר  -סמכא .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת
עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר
העבודה ,תכוסה ע״י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין
נושא זה.
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים
גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם
כלשהו ,הכול בהתאם למפורט במפרט הכללי.
במקרה של עבודה תיקון ו/או התחברות לנקזים לשוחות ביוב או שוחות בקרה אחרות הקיימות
בשטח על הקבלן לבדוק תחילה את השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
וההגנה אשר יכללו בין היתר את המפורט להלן:
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א.

לפני כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות חמצן מספקת.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר
כראוי בעזרת מאווררים מכאניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן
בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה ,אך ורק לנושאי מסכות גז.

ב.

מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות לפי הכללים
הבאים;
לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים
הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
לחיבור אל שוחה קיימת  -המכסים משני ציידי נקודת החיבור.

ג.

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר
יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

ד.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות
כשהוא חגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק עובד הנמצא
מחוץ לשוחה.

ה.

הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מ׳ יישא מסכת גז מתאימה.

ו.

בשוחות בקרה שעומקו מעל  5.0מ׳ יופעלו מאווררים מכאניים לפני כניסת אדם ובמשך כל
זמן העבודה בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים
ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
ההגנה על העבודה וסדרי התנקזות זמניים ־ הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי
להגן על העבודות מנזק העלול להיגרם ע״י מפולת אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו' ,במשך כל
תקופת הביצוע ועד למסירתן למפקח.
במיוחד ,ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים
להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר .הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת
המים ,לאחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
כל נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות הנ"ל ,בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לא עשה
כן ,יתוקן על-ידי הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.
 .34אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה
כדי להסיר כל ספק ,יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד
למסירתו וקבלתו על ידי המזמין והרשות המקומית.
בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר ישפכו ע״י אחרים באתר
העבודה .הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.
התשלום עבור פסולת יהיה רק עבור פסולת שקיימת באתר עד לקבלת צו התחלת עבודה.
על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק מיד כל לכלוך,
בוץ ,או פסולת שנגרמו כתוצאה מעבודתו ופוזרו על הכבישים ־ הכול בהתאם להוראות המפקח,
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל במחירי היחידה של
הסעיפים השונים.
 .35שילוט לפרויקט
הקבלן יציב על חשבונו למשך תקופת הביצוע  3שלטים צבעוניים ממתכת ,בגודל של  4*3מטר לפחות
מיקום השלטים יתואם עם המזמין והעירייה.
על גבי תשלט יופיעו שמות :היזמים ומזמין העבודה ,מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות ,פרטי
הקבלן ,מהנדס האתר ,מנהל עבודה ראשי ,פרטי המתכננים ,פרטי הניהול והפיקוח וכולל הדמיה.
הגודל הסופי של השלט צורתו ,הצבעים ,הכיתוב ומיקומו המדויק יהיו בהתאם לסטנדרטים
המקובלים בעיריית נס ציונה .לא ישולם בנפרד עבור שלטים אלו ולא עבור ביצוע ההדמיה שלהם
ורואים אותם בנכללים במחירי העבודות .השלט כולל ההדמיה שלו ,יובא לאישור המזמין בטרם
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הצבתו ויוצב באתר העבודות בתוך  10ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודות במיקום שיקבע לכך
המפקח.
 .36גילוי עתיקות

.37

במקרה של גילוי עתיקות ,יחויב הקבלן ,על חשבונו ,לבצע את כל התיאומים הדרושים עם רשות
העתיקות לשם ביצוע העבודות המתבקשות על ידם לשם המשך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ללא
עיכובים.
לא תתקבל כל דרישה ותביעה של הקבלן בגין עיכובים/ו/או הפסקות ו/או עצירות עבודה הנובעים
מגילוי עתיקות ו/או מדרישה כלשהיא של רשות העתיקות לרבות עיכובים לפני כניסת העבודות
בפרויקט.
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות באתר ,במשך כל תקופת
הביצוע ועד למסירתן ,מפני נזק העלול להיגרם ע״י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש וכו'
ובמיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים
להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחרי כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים
והחזקתן במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה .כל עבודות העזר לניקוז
הזמני ,לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ״ל ,יתוקן ע״י הקבלן ללא דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו
הגמורה של המפקח.

 .38מים וחשמל

.39

המים והחשמל הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו ע״י הקבלן ועל חשבונו ללא כל תמורה עבור
חיבורים ,אביזרים ,צנרת וכמות המים ו/או החשמל הנדרשת במשך כל תקופת העבודה ועד תום
תקופת האחריות.
בחירת חומרים ע״י המהנדס ואישורם ע״י המפקח

הבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות טעונה אישור
המתכנן הרלוונטי .האישור לביצוע יינתן ע״י המפקח בכתב.
 .40בדיקת מוצרים וחומרים
מחירי היחידה אותם נקב הקבלן בהצעתו יכללו גם את הטיפול בבדיקת החומרים והמוצרים
במעבדה שנבחרה על ידי "המועצה" ,כולל עלות המדגמים עצמם המיועדים לבדיקה ,הטיפול
במדגמים ,העברתם למכון ,קבלת התוצאות והעברתם למהנדס וכו'.
התשלום למכון הבדיקות בגין עריכת הבדיקות עצמן יקוזז מהחשבונות השוטפים של הקבלן במהלך
העבודה (המועצה רשאית לקבוע לקבלן עם איזו מעבדה תתבצענה הבדיקות) .מספר המדגמים,
מספר וסוג הבדיקות ומאלו חומרים ומוצרים יהיו בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי ואלה
יאושרו בלעדית ע" י המפקח.
 .41דוגמאות
מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע ולספק דוגמאות שונות במסגרת הסכם זה ,מודגש שהקבלן
יכין דוגמאות יציגות ומעובדות ומוצרים שלמים בגודל ,בצורה ובפרטים ,הכול לפי הנחיות והוראות
המפקח.
 .42קבלת העבודה
העבודה תימסר למפקח בשלמות .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה,
לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע".
חתימת המפקח למסירת העבודה בכללותה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.
מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של גורמים מקצועיים
שונים כולל העיריה .אולם ,בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא באם ניתנו
באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.
קבלת העבודה ע״י המזמין מותנית בקבלת העבודה ללא הסתייגויות גם ע״י הרשויות הממשלתיות
לדוגמא :בזק ,חב׳ חשמל ,מקורות וכו׳ ,והגופים שמהם נדרש אישור קבלה עפ״י מסמכי בקשה זו
לקבלת הצעת מחיר ו/או עפ״י כל דין.
אך ורק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.

עמוד  12מתוך 93

למען הסר ספק ,מוצהר בזאת ,שמתן תעודת סיום /גמר בעת קבלת העבודה ע״י המזמין ,מותנית
בקבלת העבודה גם ע״י הרשות.
.43

קבלת עבודה ע״י גורם שלישי
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן ,כולל
הסעות לשטח וחזרה (כגון :קבלן משנה לאיתור שירותים תת קרקעיים ,חברת חשמל ,חב׳ בזק,
חב׳ סלקום ,משטרת ישראל כיו״ב) תהיינה על חשבון הקבלן .הוצאות אלה תחשבנה ככלולות
במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן לקבלן בנפרד.

.44

הסדרי תנועה זמניים
יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם רשויות ,וכל ההוצאות
במסגרת הוראותיהם.

הכרוכות

הקבלן יקח בחשבון בהצעתו גם הסדרי תנועה נדרשים עבור ביצוע עבודות הפיתוח באי התנועה
המרכזי בכביש  . 4313עבור עבודה זה לא תשולם תוספת לקבלן והיא כלולה במחירי היחידה של
סעיפי מכרז זה.

תנאים ,אופני מדידה ותשלום מיוחדים

א .תנאים כלליים
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו.
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים
במסמכי החוזה על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן ,לא תשמש
סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו.
כל העבודות יימדדו בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ולהוראות שבסעיפים
דלהלן.
ב .עבודה שלא תימדד בנפרד
העבודות המפורטות להלן ,כלולות כבר בשכר החוזה ,גם מבלי היותן מפורטות ,הן לא יימדדו בנפרד
ולא ישולם עבורן בנפרד:
 .1תיאום מול הרשויות וכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
 .2אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח (אבטחה נגד תאונות וסדרי בטחון
כגון :מחסומים ,מעקות/גדרות לפי דרישת הרשויות ,פנסי אזהרה ועוד.
 .3הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן ,עצים ,גדרות ,צנרת כבלים ,תאי ביקורת עמודי תאורה ,גופי
תאורה ,כולל כל האמצעים הטכניים הנדרשים לשם ביצוע.
 .4הגנה ,שמירה ,השגחה והגנה על מערכות המבוצעות ע"י הקבלן לרבות עמודי תאורה ,כבלים ,גופי
תאורה וכיוצ״ב וזאת עד למסירה סופית.
 .5מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש הסימון לרבות חומרי העזר לביצוע מדידות למיניהן.
 .6סידורי ניקוז ארעי.
 .7הכנת דרכים ארעיות.
 .8תכנון ,אישור וביצוע הסדרי תנועה זמנים לשלבים שונים וכן תשלום עבור שוטרים ו/או שומרים.
 . 9הכנת חישובי כמויות ,כולל רשימות ברזל והגשת חשבונות במחשב.
 .10הכנת תכניות לאחר ביצוע .As Made
 .11בדיקות מעבדה ומעבדת שדה ,צלום קווי ביוב וניקוז כולל בדיקת אטימות.
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 .12מבנה משרדי האתר יושארו בסוף הפרויקט לשימוש המזמין.
 .13תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל ,או מיסיס אחרים ,לצרכי העבודות וניהולן מונה מים.
 .14עבודות במי תהום.
 .15שילוט לפרויקט.
 .16מתן פתרונות גישה להולכי רגל בשטח העבודה (הקבלן לא יוכל לסגור כניסות הולכי רגל לשטחים
פרטיים).
 .17עבודות לילה ,אם יידרשו כתוצאה מדרישת הרשויות ו/או המפקח.
 .18שמירה על ציודו של הקבלן לרבות על קטעי עבודה שטרם נמסרו.
 .19ניקיון שוטף של שטחי העבודה וניקוי פסולת העבודה.
 .20מתן פתרונות ע״י מהנדס קונסטרוקציה ו/או יועץ קרקע/מבנה לבעיות יציבות מבנים וקרקע ,אם
לא מצוין אחרת במסמכי החוזה.
 .21גישושים ואיתור מוקדם של מערכות תשתית ומתקנים תת-קרקעיים.
 .22הבטחת גישה בטוחה למבנים ולחצרות.
 .23פעילויות אחרות שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה.
 .24הקבלן יקח בחשבון בהצעתו גם הסדרי תנועה נדרשים עבור ביצוע עבודות הפיתוח באי התנועה
המרכזי בכביש  .4313עבור עבודה זה לא תשולם תוספת לקבלן והיא כלולה במחירי היחידה של סעיפי
מכרז זה.

פרט למקרים בהם נכתב במפורש כי המועצה תישא בהוצאה כלשהי ,תחול ההוצאה האמורה על הקבלן,
בין אם הדבר נקבע בחוזה ו/או במפרט במפורש ובין אם לאו.

תאריך_________________________

חתימת הקבלן____________________
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צריפין מתחם  2-באר יעקוב

בכביש  4313מתקני ספורט
עבודות תאורה.

מפרט טכני
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מהדורה  04 -1במאי2027 ,
תכנון :ספיר מרכז י.ר .בע"מ
שבזי  10יהוד | טל03-9075866 :
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עבודות תאורה ,חשמל ,תשתית לתקשורת.
 .08.1מבוא:

העבודות בכביש  4313מתקני ספורט  -באר יעקוב כוללות :את ביצוע התשתיות בכבישים
בשטח השכונה ,הרחובות  ,העבודות כוללות מערכות :עבודות חשמל ,תאורה ,תקשורת
,טכנולוגיות ,הכנות לטעינת כלי רכב ואחזקה.
העבודות במכרז זה ,מחולקות למספר מבנים בכתב הכמויות :
א . .תאורה ותשתית לתקשורת בשצ"פ צומת יוהנה ז'בוטינסקי.
ב .תאורה ותשתית לתקשורת בשצ"פ צומת נעמי שמר.
ג .כביש  - 4313 -שצ"פ בצומת ניר צבי.
08.01.01

העבודות בכביש  4313מתקני ספורט כוללות:

א .תאורה.
הכנת מתקני תאורה לרבות בחפירה ברוחב הנדרש ולפחות  60ס"מ והנחת צנרת לאורך
התוואי במדרכה של מצינור שרשורי בקוטר  75לכבל התאורה בכמות וחתכים המצוינת
בתוכניות לפי המצוין בתוכניות וצינור בקוטר  50מ"מ לכבל בקרת תאורה  1.5 * 4ממ"ר.
חציות בכביש יתבצעו עם צנרת  PVCבקוטר  110מ"מ בכמות במצוינת בתכנית.
לאורך תוואי יבוצעו יסודות ,שוחות ,כבלים מרכזיות ועמודי תאורה הכוללים פנסי לד
ומגשי אביזרים.
עמודי התאורה יהיו קונים בחתך עגול בננה עם זרוע יחידה או כפולה.
מערכות בקרת תאורה :מערכות בקרת התאורה יאפשרו תקשורת של גופי התאורה עם
מרכזיות התאורה ותקשורת של המרכזיות עם מרכז בקרה.
המערכת הותקנה בשלב א' במרכזיות ובגופי התאורה.
ב.

תשתיות ותקשורת עירוניות ולביטחון.

הכנת תשתית תקשורת עירוניות וביטחון בחפירה משותפת עם מתקני התאורה במרחק של
 30ס"מ בין המערכות .או בתוואי נפרד במידה ונדרש כאשר אין תשתית לתאורה .בחפירה
ברוחב עד  60ס"מ ובעומק של  100ס"מ והנחת צנרות התוואי במדרכה חציות בחציית
הכביש יתבצע צינורות פוליאתילן י.ק.ע בקוטר  2*50מ"מ .הנחת צנרת  PVCבקוטר 110
מ"מ לפי התכנית ,לאורך תוואי התכנון ימוקמו שוחות מעבר עגולות בקוטר  80ס"מ.
המצלמות המתוכננות יוצבו על עמוד מצלמה או על עמוד תאורה משולב עם מגש נוסף ותא
כפול כאשר בתוך העמוד תבוצע מחיצה פנימית מתכתית אשר תפריד בין תשתית הביטחון
לבין תשתית התאורה.
 08.01.01היקף העבודה.
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ברחובות מתכננים עמודי תאורה קונים בננה בחתך עגול ובשצפי"ם מתכננים עמודי תאורה
קונים בחתך עגול ,עם גופי תאורה בטכנולוגית לד .
העבודה כוללת את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המיתקן בהתאם לחוזה.
העבודה כוללת ,בין השאר:
א.

ביצוע תשתית כולל צנרת ותאי מעבר לכבלי התאורה.

ב.

התקנת וחיבור כבלי הזנה.

ג.

התקנת עמודים וביצוע תשתית חדשה.

ד.

פרוק עמודים קיימים.

ה.

הארקת יסודות ,הארקה אופקית ואנכית.

ו.

אספקה והתקנת גופי תאורה התאורה לרבות ביצוע חיבור ,בדיקה ,הרצה והפעלה
מושלמת של כל מערכות התאורה המתוכננות.

ז.

ביצוע כיוון ,בדיקה ,ניסויי תאורה ,כיוונים ובדיקות חוזרות עד לקבלת איכות
תאורה מושלמת של התאורה המתוכננת .לפי הנחיות הספק/יצרן ובפיקוחו.

ח.

ביצוע בדיקה למתקן באמצעות "חשמלאי-בודק" שיאושר מראש ע"י המפקח.

ט.

ביצוע כל יתר העבודות המפורטות בתכניות ובכתב הכמויות ,במפורש או
במשתמע.

י.

ביצוע של תכניות עדות ממוחשבות  AS MADEומסירתו של המתקן באמצעות
מתכנן חשמל ב 4 -סטים עם דיסק לרבות תכנית העמדה מאושרות ע"י מודד.

יא.

הפעלתו ומסירתו של המיתקן ,כולל אחריות מלאה לפעילותו התקינה למשך 12
חודש ממועד מסירה סופית של המיתקן ואישורו ע"י עירייה.

הערה :
העבודה תבוצע בשלבים בהתאם לתקופת הביצוע בשילוב לוח זמנים בין כל הקבלנים.
הקבלן אחראי לכל הציוד שמותקן ושקיים עד לקבלה סופית (ללא הערות) של המזמין.
הקבלן אחראי לאחזקה ותפעול של כל הציוד שמותקן ושקיים עד לסוף תקופת הביצוע
וקבלה סופית (ללא הערות) של המזמין.
 08.01.02תקנים וחוקים
המפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה של המפרטים הבאים ובנוסף למפרטים שלהלן
יתאימו כל העבודות החומרים ורכיבי המערכת לאמור בתקנים ובמפרטים הבאים כמצוין
(אינם מצורפים):
מפרט כללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הביטחון פרק  08משנת .2015
כל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו בין
אם המפורטים להלן או שלא מפורטים.
ת"י  – 489מכסים לתאי בקרה.
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ת"י  – 658חוליות בטון לתאי בקרה.
ת"י  – 858צנרת  PVCלכבלי חשמל.
ת"י  – 918ציפוי אבץ בטבילה חמה .פלדה מוכנה לגלוון.
ת"י  - 981מיון דרגות הגנה של מעטפות לציד חשמלי.
המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון כל הפרקים הרלוונטיים
לרבות פרק  08לעבודות חשמל.
הנחיות והוראות חברת החשמל.
חוק החשמל על כל התקנות המעודכנות.
התקני ישראלים הישימים.
 08.01.03זכות לשינויים בתכניות ובתכנון:
המזמין רשאי בכל עת וללא השפעה על מחירי "היחידות" למתקנים השונים לשנות את
מקומן וגובהן של דרישות/הנחיות הביצוע ,להאריך קוים ולהקטינם ,להגדיל ולהקטין את
מספר הנקודות על אותו מעגל.
 08.01.04תכניות ופרטים:
חלק מהתכניות שתתווספנה לחוזה זה במהלך העבודה ,מתארות פרטי יצור והתקנה של
אביזרים שונים .יש לראות תכניות ופרטים אלו כאילו מופיעות במכרז וכלולות במחירי
היחידה שעליהן התחייב הקבלן .לפיכך לא תוכר כל תביעה לתוספת כספית כלשהיא מצד
הקבלן בגין הפרטים או השינויים בפרטים.
 08.01.05בדיקות
כל ההכנות למערכות חייבות להיות מושלמות על כל פרט בצורה משביעה רצון .על העבודה
להיות בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט.
על המיתקן להיות מבוצע לשביעות רצון המזמין -עירייה.
כל הבדיקות בזמן הביצוע ובמסגרת הקבלה הסופית יהיו על חשבון הקבלן לרבות בדיקת
מעבדה פוטומטרית  ,אשר תיבחר ע"י המזמין עד לקבלת תוצאות מאושרות ומוסמכות.
לרבות ביצוע כל התכנונים הדרושים .התשלום לביצוע הבדיקות יהיה ע"י הקבלן וכלול
בסעיפי המכרז.
א .רשימת הבודקים
•

מהנדס בודק מוסמך.

•

בודק חברת החשמל .

•

המפקח.

•

המתכנן.

•

נציגי אגף חשמל של העיריה.
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 08.01.06על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:
•

בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.

•

בדיקות התנגדות הארקה (חלקים או כל המיתקן) לפי הנחיות המפקח.

•

הארקה.

•

מוליכות (התנגדות ההולכה) חלקים או כל המיתקן.

 08.01.07כמו כן תבוצענה הבדיקות הבאות:
•

בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.

•

בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.

•

התאמת מנגנוני יתרת זרם ,ממסרי פיקוד והשהייה ,שעונים וכו'.

•

בדיקת דיוק מכשירי המדידה.

•

התאמת תכניות פיקוד.

•

בדיקת פעולות והפעלת הציוד.

קבלה סופית ובדיקה תבוצע שנית בשטח עם גמר ההתקנה וההפעלה .בדיקות הקבלן
חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבלן להודיע בכתב לפחות  72שעות לפני מועד
הבדיקה שבכוונתו לבצע.
על הקבלן לספק את כל החומרים וכוח העבודה הנדרש לביצוע בדיקות הנ"ל .על הקבלן
לספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק המכשור המסופק על ידו לצורך
זה.
על הקבלן להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקים על תוצאות הבדיקות .את הדו"ח יש למסור
לאישור המנהל תוך  7ימים מיום הבדיקות .עלות הבדיקות כמפורט לעיל כלולה במחיר
היחידה של הקבלן.
 08.01.08בדיקות סופיות ומסירה
תנאי למסירת המערכת הינו פעולתה התקינה ,השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה
למפעילים.
טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמין שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנן לכל
המאוחר .המזמין יבדוק את הטיוטה ויגיש את הערותיו .הקבלן יגיש את המפרטים
המתוקנים על פי הערות המזמין תוך שבוע ממועד מסירת ההערות.
במידה והמפרטים אשר יוגשו לאחר התיקון לא יהיו על פי הערות המזמין ויהיה על הקבלן
לתקנם.
לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמין יחלו בדיקות הקבלה.
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לאחר בדיקות הקבלן יגיש המזמין לקבלן מסמך ליקויים .הקבלן יתקן את הליקויים תוך
 10ימי עבודה מקבלת המסמך .לאחר תיקון הליקויים יערכו בדיקות קבלה חוזרות.
בסיומן ,ובמידה ולא יימצאו ליקויים נוספים ,תחל תקופת הרצה של חודש אחד .בסיום
תקופת ההרצה ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויים נוספים ,יוציא המזמין לקבלן אישור
קבלה למערכת.
במידה ויתגלו ליקויים נוספים בבדיקות הקבלה החוזרות ,הם יתוקנו על ידי הקבלן מיידית
ועל חשבונו ותיערך בדיקה חוזרת.
הקב לן יהיה אחראי לכל סוגי הציוד שבוצע ו/או שמאוחסן ועבודה שבוצעה עד למסירה
סופית של המתקן וכל תיקון או השלמה בגין כל סיבה שהיא תהיה על חשבון הקבלן בלבד
.
 08.01.09דוגמאות וחומרים
על הקבלן יהיה לספק לאישור דרך המפקח להמתכנן ,ולנציגי אגף החשמל בעירייה
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במיתקן במיוחד עמודים וגופי התאורה,
אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר .רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס ,יוכל הקבלן לגשת
לעבודות הרכישה וההתקנה.
על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה – מאושרים ע"י התקן,
המהנדס ו/או המזמין לפני התקנתם.
ציוד שלא יאושר ,יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש .אישור הנ"ל ,לא יגרע במאומה
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותם
דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.
 08.01.10תוצרת הציוד
בכל מקום שמצוינת תוצרת של ציוד או חומר הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך מאושר
ע"י המפקח ,או מהנדס החשמל ועפ"י החלטתם בלבד.
כל הציוד כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות ,לרבות גופי תאורה ,ציוד ללוחות חשמל,
אביזרי גמר וכיו"ב – יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב
הכמויות .הקבלן ראשי לספק גם ציוד שווה ערך (להלן ש"ע) – בתנאי שאושר ע"י המהנדס
המתכנן .על מנת להסיר ספק ,ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות:
-

חשמליות.

-

מכניות.

-

פיזיות.

-

עלויות

 פוטומטריותהקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד ע"י הקבלן (במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת
המצוינת) תשמר למהנדס וקביעתו תהיה סופית וללא עוררין.
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 08.01.11מנהל העבודה/קבלן
מנהל העבודה באתר העבודה יהיה בעל רשיון חשמלאי ממשלתי מסוג " חשמלאי הנדסאי
מוסמך" לפחות ויחויב להיות מאושר ע"י המתכנן ונציג עירייה ,כמו כן באתר העבודה יהיה
מצוי תמיד יומן עבודה יומי .
 08.01.12התקדמות העבודה וסיומה
הסדר והרציפות בביצוע העבודות ,יקבעו ע"י המזמין במקום בהתאם למהלך העבודה וכך
שלא יפגעו במהלך הפעילות במקום.
לפני כל ביצוע פעילות על הקבלן לתאם פגישת תאום בשטח.
עם קבלת צו התחלת העבודה ,יזמין הקבלן את כל הציוד הטעון ייצור ויבוא ,כגון :עמודי
תאורה וזרועות ,גופי תאורה ,לוחות וציוד לוחות .כל האמור לעיל לאחר אספקת דוגמאות
לפי פרוט  08.1.6לעיל.
 08.01.13קבלנים נוספים
מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות באתר עבודות על ידי
קבלנים נוספים כגון קבלני מים ,פיתוח וכבישים .הקבלן מחויב לשתף פעולה עם הקבלנים
הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות .כמו כן לפני הביצוע ,הקבלן
ישתלב בשלבי הביצוע ,ישתף פעולה ויבצע את הכנות הדרושות.
 08.01.14תקופת הביצוע
על הקבלן לסיים את כל העבודה לפי לוח הזמנים לביצוע ,בשלבים ,שיקבע ע"י המפקח.
עדכון לוח הזמנים ייערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה,
כך שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות.
מודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל העבודות ,כולל תיאומים והכנות ,בעוד מועד
בצורה שתבטיח השתלבות מוחלטת במהלך התקדמות עבודות ההקמה והבניה לסיומם
בהקדם.
 08.01.15תיק מערכת  -מסמכים ותכניות עדות (זיכרון ")"AS MADE
מבלי לפגוע במפרטים הכלליים למתקני מערכות ,הרי בסיום העבודה ימסור קבלן את
המבנה/המיתקן על כל חלקיו ומערכותיו ,המסמכים ותכניות עדות הבאות:
 תכניות המבנה ,חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצעו בפועל .הקבלן יסמן את כלהשינויים שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ותכניות יצור של העמודים ומרכזיות
התאורה/הלוחות ע"ג  CDאוטוקד  4 +סטים של תכניות .לשם כך יתאם הקבלן פגישות
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עם המפקח והמהנדס וזאת לצורך הבהרה וברור למהות השינויים שנעשו ,התוכניות
לרבות תוכניות הלוחות יאושרו ע"י הבודק לפני ההגשה.
 הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות ,הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפישנמסרו לו על ידי יצרן הציוד ותמלילים (מפרטים טכניים) שהוכנו על ידו לצורך
אחזקתן התקינה של המערכות.
 רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובתהיצרן/ספק על כל חלק.
 קטלוג של הציוד אשר סופק ,כולל מפרטים מקוריים. תכניות התקנה מפורטות הכוללות בין השאר:מהלך וטבלאות כבלים
מיקום ציוד באתר
קודם להגשת התיעוד ,יגיש הקבלן לאישור ראשי פרקים מוצעים לתיעוד .לאחר אישור
ראשי הפרקים על ידי המזמין/המפקח ,יכין הקבלן את התיעוד .עם סיום הכנת התיעוד,
יגיש הקבלן את התיעוד לאישור המזמין/המפקח.
המזמין/המפקח יבדקו את התיעוד ובמידה ויהיו ,יגישו את הערותיהם .הקבלן יתקן את
התיעוד על פי ההערות.
טיוטת התיעוד תוגש לאישור המזמין שבוע לפני סיום העבודה לכל המאוחר .המזמין יבדוק
את התיעוד ויגיש את הערותיו .הקבלן יגיש את התיעוד המתוקן על פי הערות המזמין תוך
שבועיים ממועד מסירת ההערות.
 08.01.16אחריות.
הקבלן ייתן אחריות ביצוע לתקופה של שנתיים ( 12חודשים) למערכת החשמל לכל
הפריטים ,האביזרים והחומרים שסיפק כולל על עבודתו למעט ציוד ו/או חומרים שעבורם
נדרשה תקופה ארוכה יותר.
האחריות תכלול את כל שעות העבודה ,הציוד ,החומרים והחלפים אשר ידרשו ,לצורך
תיקון תקלות וליקויים אשר יתגלו במיתקן .בתקופה זו יתקן הקבלן על חשבונו כל תקלה.
חלק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפעם אחת ,יוחלף בחדש.
בסיום תקופת האחריות ,יבצע הקבלן בדיקות מקיפות למערכת ,על פי נוהל בדיקות קבלה,
ויתקן את כל הליקויים אשר יתגלו .לאחר תיקון הליקויים תסתיים תקופת האחריות.
בחתימתו על החוזה ,מתחייב הקבלן לספק חלפים למערכת למשך  7שנים לפחות מסיום
תקופת האחריות.
באם יידרש הקבלן מתחייב לתקן תקלות אשר תתגלינה לאחר תקופת האחריות במסגרת
חוזה שירות שנתי אשר ייחתם עמו ,או בתשלום על פי מחיר שעה ,לפי קריאה.
תקופת האחריות הנ"ל לא פוגעת מהנדרש באחריות לציוד המסופק ,על הקבלן להעביר
תעודת אחריות לציוד לתקופות הנדרשות בחוזה של הספקים ושל עצמו.
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זמן תיקון מיידי תוך  12שעות אלא אם התברר שיש עיכובים שאינם תלויים בו.

 .08.1מתקן החשמל
 .08.1.1כללי
 .08.1.1.1חוקים ,תקנות דרישות
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסמכת (כגון :חברת חשמל )
תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות או ההוראות.
 .08.1.1.2איתור חלקי המיתקן
על הקבלן לקבל מהמפקח ,לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומם המדויק של ההכנות
והאביזרים השונים כגון :לוחות ,נקודות הפעלה ,עמודים  ,כבלים וכו'.
 .08.1.1.3בדיקת המיתקן
כל העבודות טעונות אישור בודק חשמל מוסמך ו/או בודק חברת החשמל ,נציג המזמין,
המהנדס המתכנן ,לאחר השלמתן .הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין והמהנדס
לביקורת .כמו כן ליום הביקורת יוכנו  4תכניות "מצב סופי" לפי ביצוע ,כמפורט בפרק ""00
מוקדמות .תשלומים לבודק עבור ביקורת/ביקורות חוזרות תהיינה על חשבון הקבלן ,וזאת
בנוסף לתיקון כל הליקויים אשר ימצאו תוך כדי מהלך הביקורות (במידה וימצאו).
 .08.1.1.4הפעלה ניסיונית וקבלה
העבודה תחשב כסופית רק לאחר קבלתה ע"י המהנדס כמפורט בסעיף  08.1.5.4לעיל וביצוע
הפעלה ניסיונית .היה וימצאו ליקויים בהפעלה הניסיונית ,או בזמן הקבלה ע"י המהנדס יתקן
הקבלן על חשבונו כל הליקויים אשר נתגלו .תהיינה  2בקורות לקבלת העבודה .ביקורת ראשונה
לבדיקה כללית המיתקן ,ובקורת מסכמת לבדיקת ביצוע התיקונים שנדרשו בביקורת הראשונה
(במידה ויהיו תיקונים).
תוך חודש מהשלמת המיתקן ,יבדוק הקבלן העומס על הפאזות ויאזנן ,במידה ואינן מאוזנות
ע"י שינוי חיבורים בלוחות .עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף.
 .08.1.1.5תיאום עם אספקות ראשיות
הקבלן ידאג לכל התיאומים עם נציגי הרשויות ,במקום והמפקח בדבר האספקות לחשמל,
למיתקן ,על סמך הבירורים הטכניים שנעשו עם ח"ח.

עמוד  25מתוך 93

 .08.1.1.6תאומים
מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם
המתקן ולא תשלום כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו ,ללא הבדל אם התאום הוא עם
קבלנים משנים אחרים ,או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי.
 .08.1.1.7תכניות
תכניות ומפרטים שיתווספו במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו
בהסכם והנם כלולים במחירי ההצעה שעליהם התחייב הקבלן.
הקבלן יתאם את תוכניות הביצוע עם חברת החשמל ,ויעדכן את התוכניות בהתאם .במידה
ויהיו שינוים בתוכניות יש לאשר כל שינוי ע"י המתכנן.
 .08.2כללי תאור העבודות:
 .08.2.1שצפ"ים:
העבודה מתבצעת ברחבי השצפ"ים ,מתקן התאורה יהיה מוזן ממרכזיות אשר מפוזרות ברחבי
הפרוייקט או כאשר יש שצ"פ קטן אז העמודים יהיו מוזנים מחיבור של עמוד תאורה.
לאורך השצ"פ תוכנן תוואי תאורה של עמודי תאורה מפלדה עגולים קונים בגובה  4מ' עד בגובה
 6מ' ,העמודים יוצבו ברחבי השצ"פ עם זרוע יחידה או זרוע כפולה ,בראש העמודים יוצבו פנסים
עם טכנולוגיית  LEDבעלי הספק משתנה לפי גובה העמוד כאשר פנסים אלו יהיו בטווח הספק
של  25W-97Wכל הפנסים בכל השצ"פים יחוברו עם תקשורת .DALI
מרכזיות תאורה.
בשטח הפרוייקטים קיימות מרכזיות אשר מזינות את כל מתקני התאורה לאורך הפרוייקט,
גודל המרכזיות הן בהספק של .3X80A

 .08.2.2חפירות
החפירה תבוצע באישור המפקח בלבד.
החפירה תהיה משותפת לצנרת תאורה בקוטר  75או  110מ"מ וצנור בקוטר  50מ"מ לבקרת
תאורה ובמרחק של  30ס"מ צנרת תקשורת עירונית הכוללת  4צינורות בקוטר עד  63מ"מ ,לכל
מערכת יונח סרט סימון נפרד תקני לאותה המערכת .התשתלום עבור החפירה כולל את כל
המערכות.
עומק החפירה יהיה לפחות  120ס"מ מפני המסעה ,או השוליים הסופיים ,ולפחות  80ס"מ מפני
גובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה.
רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות  60ס"מ.
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החפירה תהיה בכל חומר כגון :עפר ,סלע ,מצעים ,אספלט ,בטונים וכד' ,מחיר החפירה כולל את
עלות פינוי כל המכשולים בתוואי החפירה כגון מעקות ריהוט רחוב ,תמרורים וכו'.
במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים ,ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי
איטי וללא כיפופים חדים.
לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח (בכתב).
אין לכסות את הצנרת ללא אישור המפקח (בכתב).
הצינור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי בעובי  10ס"מ כל אחת ,לכל רוחב התעלה .עומק
כיסוי הצינור יהיה לפחות  80ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים.
מחוץ לתחום המסעה והשוליים ,על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  20ס"מ עובי
לצפיפות של  95%מוד .א.א.ש.ט.ו לפחות.
בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב ,בעובי ובדרגת הידוק בשכבות
בהתאם למבנה הכביש.
עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי ,כולל סילוק עודפים למקום שיורה
המפקח באתר או מחוץ לאתר.
אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה.
לאורך התעלת יונחו סרטי אזהרה  -לפי דרישות חוק החשמל בגובה של  50ס"מ מעל הצינורות.
סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ 16-ס"מ ועליו כתוב ב 3-שפות "זהירות כבל
חשמל" ,לפי דרישות התקן.
באזורים שבהם קיימים שולי אספלט ,יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה ע"י
חיתוך.
על הקבלן לקבל אישור חפירה בכל תוואי חפירה מכל הרשויות המתאימות ולהזמין פיקוח
לחפירה באזורי צנרת קיימת (חשמל ,תאורה ,טלפון ,מים ,ביוב וכו') .כנדרש ע"י הרשויות
השונות ,רואים בקבלן אחראי בלעדי לקבלת אישורים ועבודה בהתאם לאישורים.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולאבטחת אתר העבודה.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,חפירות:
מדידת חפירות תהיה לפי מטר אורך החפירה ,כמפרט כללי פרק . 08
המחיר יכלול גם חפירה וחפירות לגילוי תשתיות תת-קרקעיות הקיימות ,חציבה ,ניסור ,דיפון,
מילוי החפירה ריפוד חול והידוק מבוקר בשכבות או מילוי חול-צמנטי  ,8%הנחת יריעת אזהרה,
פינוי מטרדים בתוואי החפירה והחזרת המצב לקדמותו.
מחיר החפירה כולל העמקת החפירה לצורך מעבר מתחת למערכות אחרות ומבנים.
 .08.2.3פירוק עמוד תאורה קיים
פירוק עמוד תאורה קיים מאלומיניום/פלדה ,כולל פרוק הזרוע ,מגש ,פנסים והובלה למקום
שיורה המפקח.
הקבלן ידאג לקבל אישור בכתב מהמחסן על קבלתם.
העבודה כוללת פרוק חיבורי חשמל הקיימים סימונם ובידודם.
פרוק עמוד תאורה זמני מעץ ,כולל את העמוד ,כבל אווירי ,עוגנים ,זרוע ,פנס ,וכו' והובלה
למקום שיורה המפקח.

עמוד  27מתוך 93

אופני מדידה ותכולת המחירים ,פירוק עמוד תאורה קיים בגובה עד  16מטר:
המדידה תהיה לפי קומפלט .המחיר כולל פירוק מכני וחשמלי ,פירוק העמוד למרכיביו לצורך
הובלה ,הובלת העמוד למקום האכסון ,אכסון העמוד על כל מרכיביו .החלפת כל מרכיב
ממרכיבי העמוד אשר יפגע או יתבלה בזמן העברה .הכל כולל ציוד עזר כגון :מנופים ,כלי עבודה
מיוחדים ,טריילרים ,מנוף בגובה נדרש ,מנופי עזר ,ציוד פנאומטי וכו' .כמו כן העבודה כוללת
הסדרי תנועה עם המשטרה וביטוח העבודה.
 .08.2.4הנחת צנרת.
סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.
הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכו' ,היתר לשימוש
במופות רק באישור המפקח.
התחברות בין צינור שרשורי וצינור פי.וי.סי .קשיח יבוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה
מצינור מתכווץ (פלסטיגול) עם דבק אפוקסי.
בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנילון  8ממ"ר לפחות.
יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות ,הפקקים יאטמו את הצנרת וישמשו
כנקודת קשירה לחוט המשיכה.
במקרה של הצט לבות בין קווי חשמל יעברו אלה ,זה מעל זה ,בהפרש גובה של  10ס"מ,
המרווחים בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל.
בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו' ,קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכת
האחרת.
• צנרת מפוליאתילן קשיח בעל צפיפות גבוהה ( )H.D.P.Eמוגן  ,U.Vותעמוד בת"י  ,1531ת"י
.499
• צנרת הקשיחה מ P.V.C-קשיח דרג  10ותעמוד בת"י  ,858ת"י ( 532עובי דופן –  5.4מ"מ
לפחות)
• צינורות י.ק.ע .מפוליאתילן (קשיח) לשימוש תת-קרקעי לפי תקנים ישראליים :ת"י ,1531
ת"י  878חלק  - 3שיטות בדיקה של חומרים פלסטיים :תכונות מתיחה.
• מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת הטמנה תת-קרקעית לפי ת"י  61386חלק
.24
אופני מדידה ותכולת המחירים ,מדידת הצינורות יהיה לפי מטר אורך צינור .המחיר כולל:
• כל הנדרש בתוכניות  ,במפרטים ובכתבי הכמויות.
• אספקת והתקנת צינורות.
• אספקה והשחלת חוט ניילון בקוטר  8מ"מ.
• שילוט הצינורות בכל שוחה ,קופסה ובקצוות.
• אספקת והתקנת קשתות ,חיבורים אטומים ,מופות ,שבלונות לסידור הצנרת
(ספיסרים) ,פקקים קצה צינורות והתקנה לפי פרטי ביצוע כמפורט בתוכניות ,לרבות
אספקה והתקנת כל החומרים וציוד העזר.
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• צינורות להתקנה בגשרים כוללים גם מופות התפשטות לחיבור בין צינורות בהפסקות
היציקה בין חלקי הבטון (לצורך התרחבות הגשר) וכן מחברי התרחבות במעבר צנרת בין
בטון לבין קרקעי.
• התחברות לצנרת שבוצעה ע"י אחרים.
• בדיקת צנרת ע"י מנדרול.

 .08.2.5תאי בקרה
התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי  80ו/או עד  100ס"מ ויעמדו בדרישות ת"י
.658
הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק השוחה בתוספת  30ס"מ .כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט
קיימים.
בתחתית הבור תונח שכבת חצץ בעובי  40ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד ".3/4
לפני הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות .מיקום
חדירת הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימלי של  30ס"מ מתחתית התא ,לכן יש להתאים
את עומק התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה התא על הצנרת.
בשטח הכביש והשוליים ,על תא יונח מכסה פלדה  D40בקוטר  60ס"מ עם מתקן נעילה ,לפי תקן
ישראלי .489
בשטח מחוץ לשוליים ,על תא יונח מכסה פלדה  C25בקוטר  60ס"מ עם מתקן נעילה ,לפי תקן
ישראלי .489
גובה המכסה יותאם למפלס המתוכנן והמבוצע בהתאם למיקום התא.
הרווחים שיווצרו בעת חיבור הצנרת ,הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.
מילוי החפירה מסביב לתא בחול ים מהודק ברוויה או  CLSMבקטע פיתוח חדש בשכבות מצע
בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא ,ופינוי עודפי העפר.
קצוות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף.
הקבלן יבצע שילוט מלא של תאי הבקרה לכבלים עם כל תכולתם עבור תאורה ,רמזורים
ותקשורת כמפורט להלן:
שלט פנימי לסימון ומספור השוחה ע"פ תכנית ,של הקבלן  AS MADEובאישורו של המפקח.

-

שלטי הכוונה מזהים לכל כבל/צינור המגיע לשוחה.
זיהוי ושילוט פונקציונלי לכל הכבלים העוברים בשוחה.
מכסי השוחה יהיו מיציקת פלדה עם סמל העירייה וכיתוב וג המערכת "תאורה" ,תקשורת
עירונית"" ,רמזורים".
אופני מדידה ותכולת המחירים ,מדידת שוחות יהיה לפי יחידה קומפלט .בנוסף לרשום במפרט
כללי פרק .08
המחיר יכלול:
ריצפת בטון /חצץ של השוחה .

-

אטימת פתחים לכניסת צנרת.
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-

תיקרה ,צווארון ומכסה מיציקת פלדה לעומס הנדרש.

-

חפירה ,מילוי והידוק חפירה סביב השוחות בהתאם לדרישות המפרט והתכניות  ,כולל חומר
מילוי מחול צמנט  8%או .CLSM

-

שלבי דריכה.

-

סימון ושילוט.

 .08.2.6הארקה
מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת  35ממ"ר יותקן בחפירות  -במקביל לצינורות (ולא בתוכם) -
פרט לקטעים של מעברי כביש .יש להשאיר רזרבה של  1.5מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד
בעתיד ,ללא חיתוך המוליך ,אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד ( 23מ"מ לפחות) ביסוד
ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.
מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה מנחושת  4*40מ"מ נעל כבל
מתאימה לפי דרישות ח"ח .לפני החיבור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק
קנדי.
 .08.2.7כבלים
את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים ,המתאימים לצבע הגידים
של המוליכים השונים.
על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים ,בהתאם לסעיף 0.020
של המפרט המיוחד.
חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים
ע"י מופות.
בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם ל 5-מוליכים והמוליכים
בשרוולים.
כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצינורות השרשוריים אשר יבוטנו ביסודות
בשעת יציקתם.
במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם ,על
הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם
בסימן בר קיימא.
עם הצבת העמודים ,המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל
תשלום נוסף עבור זה.
עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה ,יותקנו תאי מעבר במרחק של  70מטר
לפחות בקטעים ללא חיבורים.
יש לשלט את הכבלים בכל בריכה ובמרכזיה בשלט עשוי סנדוויץ חרוט  +שילוט הבריכות "מוזן
מעמוד " "XXXמוזן ממרכזיה ","XXXמזין עמוס מס' ..)XXX
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אופני מדידה ותכולת המחירים ,נמדדו במ"א בציון הסוג והחתך  ,בקווים ישרים בין נקודות
מוצא למדידה כמו עמודים ,שוחות ,בסיסים וכדומה .לכל עמוד שיש בו כניסה ויציאה של צנרת
וכבל יהיה הקבלן זכאי ל 4 -מטר כבל נחושת נוספים ולכל בריכת מעבר יהיה הקבלן זכאי ל2 -
מטר כבל ונחושת נוספים ,אשר נשארים בתוך הבריכה כיתרה .עבור עליית כבל מתעלה
למרכזיה יהיה הקבלן זכאי לתוספת  1.5מטר לכל חיבור.הקבלן לא יקבל שום תוספת עבור פחת
או פסולת כל שהיא .מחיר הכבלים כולל:
השחלה בצינור או הנחה בתעלה ,כפפות מתכווצות בקצוות ,שרוולי בידוד ,נעלי כבל סימון
קצוות וסימון/שילוט המעגל בתאי המעבר ,בעמודים ובלוחות ועבודה לחיבור הכבל לעמוד או
מרכזיה .מחיר של מוליכי ההארקה כולל בנוסף חיבורים ע"י ריתוך מסוג קדוולד או ע"י שרוול
לחיצה רק בכניסה וביציאה לעמודים ומרכזיות.
 .08.3יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  12מטר
היסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות.
היסודות תוכננו עבור אזורים חוליים ,חול חרסיתי עד חרסית חולית (חמרה)  -ראה תוכניות
פרטים לעבודות חשמל.
במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות.
העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש .מידות היסודות יהיו בהתאם למידות
המצוינות בתוכנית המצורפת .יש לחפור  10ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו
בחול ,המחיר נכלל במחיר היסוד.
יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של בורגי
היסוד ,כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד .בורגי היסוד
יגולונו בחלקם העליון.
ביסודות יבלטו בורגי היסוד  13ס"מ לפחות מעל היסוד..
בהתקנה במדרכה פני היסוד העליונים יהיו כ 15-ס"מ מתחת פני אבן השפה ,כדי לאפשר ריצוף.
בהתקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ 5-ס"מ מעל פני הקרקע ,ראה פרטים ,זאת אומרת
שיהיה צורך להשתמש בתבניות ,לקבלת בטון חלק( ,ללא כל תשלום נוסף).
על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח .מחיר היחידה
יכלול גם הוצאות של התבניות עבור היציקות.
מיקום עמודי התאורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד יוכנסו
 2צינורות שרשורים בקוטר  75מ"מ  2 +צינורות בקוטר  50מ"מ  2 +צינורות בקוטר  23מ"מ
לשם העברת הכבלים ,וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים
מקסימליים.
הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד .בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו
צינור נוסף ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד .כל הצינורות
יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ 15-ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.
הבטון ליסודות העמודים יהיה ב .30 -
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בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה
וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר .יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז
על כל בורג הבולט עם האומים.
כל ברגים העיגון האומים והדיסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י ,918
אך עובי הגילוון המזערי  56מיקרון.
יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים)
להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון ,ע"י העמקת התבריג וכו' ,ללא פגיעה בנתוני הבורג
לעמוד בעומס המתוכנן.
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים ,האומים ,והדסקיות בשיטת
האלקטרוליזה ,אך עובי הגילוון המזערי  -56מיקרון.
מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות  40x4מ"מ המחובר לבורג
הארקה של העמוד.
על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות
התכנון ,המפורטות בתכניות היסודות.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,בסיסים יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  16מטר
נמדדים בקומפלט בציון המידות ,המחיר כולל הכנת תכניות ביצוע ע"י קונסטרוקטור ויועץ
קרקע לאישור ואת כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות מדידה ,סימון ,קידוח/חפירה
בור בכל סוג קרקע לרבות סלע ,אספלט/בטון תשתית בטון רזה ,הצינורות לפי התכניות בתוספת
צינורות רזרביים ,ברזל זיון ,בורגי עיגון לעמוד ,אומים ודסקיות לבורגי העיגון ,הארקת יסוד,
בטון  B– 30לפחות ,תבניות ליצירת עיבוד סופי עבור כל סוגי התקנה וכדומה מלוי בחומר
מאושר ,הידוק ,התאמה לפני הקרקע  ,סילוק עודפי החפירה ,דיוס בין היסוד לפלטת העמוד
וכדומה.
כ"כ כולל המחיר בדיקות מכון התקנים/מעבדה של הבטון ובורגי היסוד.
 .08.4עמודים מפלדה לתאורה ,מצלמות וכריזה
 .08.4.1הצבת העמודים
העמודים יוצבו על יסודות.
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים והדיסקיות,
כל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך
פלטת היסוד ,ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.
לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרבתה (מתחת
לפלטה ובחלקו הפנימי והחיצוני של העמוד בגובה כ – 30ס"מ) בארוקוט א+ב.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת חלודה
וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר ,יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז
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על כל בורג הבולט עם האומים .לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים ,לאחר מכן
תשפך זפת חמה על פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול .,בין פלטת
העמוד ליסוד יבוצע דיוס עם חומר סיקה-גראות שימלא את כל המרווח ,בדיוס יוכנס צינור
ניקוז לחלל העמוד.

 .08.4.2כללי
א .העמודים והזרועות ייוצרו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו .העמודים
יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.
ב .צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז.
ג .העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  47מטר לשניה לפי ת"י .414
ד .העמודים והזרועות יתוכננו ע"י היצרן עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  414בהוצאתו
האחרונה ,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי (באזור הפתח).
ה .העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של  3גופי תאורה בשטח  0.22מ"ר כל אחד (בשטח מלבני
שווה ערך) .במשקל של  20.7ק"ג כל אחד.
ו .עם הגשת ההצעה למכרז ,יספק היצרן תוכניות מפורטות של העמוד ,הזרועות היסוד,
וחישובים סטטיים מפורטים .רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל ,רשאי
היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.
ז .כל הברגים ,האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י ,918
אך עובי הגלוון יהיה לפחות  56מיקרון.
ח .על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרועות
המסופקים לדרישות התקן והמפרט.
ט .אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה .במידה וידרשו שינויים
בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי ,שינויים בפרטים וכו') הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום
נוסף ,וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט ,החוזה וכו'.
י .יש להקפיד בזמן הטעינה ,ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות ,להימנע מחבלות ,מכות
ושריטות .הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא
בשרשראות או כבלי פלדה.
יא .אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.
יב .לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.
יג .כל פגיעה בציפוי כתו צאה מפעולת ההובלה .הטעינה והפריקה ,תתוקן על חשבון היצרן לפי
הוראות המהנדס ,המפקח ,אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים
המתוארים לעיל.
יד .באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ,ובכך למנוע היווצרות גליות
בעמודים ,העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים .את העמודים יש לאחסן במקום
מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.
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פירוט

.08.4.3

א .ברחובות  -העמודים מכופפים בעלי חתך עגול קוני בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד
לעמודי פלדה וזרועותיהם ,לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.
ב .פלדת יצור העמודים תתאם לביצוע מתבי של הגילוון ולשמירה על אורך חיים ארוך של
העמוד בהתקנה באוירה ימית.
ג .עמודים בגובה עד  10מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החלק העליון יהיה לפחות  90מ"מ,
ובעובי דופן  4מ"מ לפחות עם שרוול זנד.
ד .עמודים בגובה עד  10מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החלק העליון יהיה לפחות  90מ"מ
ובתחתון לפחות  200מ"מ ,ובעובי דופן  4מ"מ לפחות עם שרוול זנד.
ה .עמודים בגובה עד  8מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החלק העליון לפחות  90מ"מ והתחתון
יהיה לפחות  172מ"מ ובעובי דופן  4מ"מ לפחות עם שרוול זנד.
ו .עמודים בגובה עד  6מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החלק העליון לפחות  90מ"מ והתחתון
יהיה לפחות  144מ"מ ובעובי דופן  4מ"מ לפחות עם שרוול זנד.
ז .עמודי תאורה עם אפשרות לתלית כבלי פלדה עיליים לתלית גופי תאורה יהיו עמודים
מחוזקים בעלי ע"דפן מוגדלים והכנות לחיבור כפלי הפלדה והעוגנים.
ח .פלטת היסוד תרותך ,בנוסף ,לתחתית העמוד גם ע"י לפחות  6צלעות ,שיתחברו לעמוד לשם
חיזוק .הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של  10מ"מ לפחות.
ט .הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים ,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם.
הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ ,בעובי של  80מיקרון ובהתאם לת"י .918
י .ולמפרט פקר-ידפז לגילוון העמוד המחמיר ביניהם ובהתאמה לסביבת ההתקנה באוירה
ימית.
יא .לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  4מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות בורגי אלן
שקועים ,מוגנים בפני חלודה .הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
יב .הארקת העמוד תעשה באמצעות פס (נחושת) הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא
ציוד של העמוד .לבורג יחוברו:
•

מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.

•

מוליך  10ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיף העמוד).

•

מוליך הארקה  2.5ממ"ר למנורה על העמוד.
הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.

יג .העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
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 .08.4.4הגנת העמודים והזרועות לרבות כיסוים דקורטיבים ומחזיקי דגלים .ההגנה תהיה גילוון וצביעה
חיצונית העמודים עמודי התאורה והזרועות מותקנים ולמתן אחריות יצרן ל 10 -שנים על
עמידות הצבע בתנאי הסביבה ללא גריעה ממצבם.
במידה ולצורך צביעת העמוד יהיה צורך ביצור העמוד משני חלקים תהיה העלות כלולה במחיר
העמוד והצביעה.
צביעת העמודים והזרועות תעשה לאחר תהליך של ציפוי ,בעמודי פלדה ע"י טבילה באבץ חם
בעמודים ואביזרים מאלומיניום לאחר ציפוי הגנה אנודיז.
תהליך הצביעה כולל עבודות הכנה לפני צבע ,וצביעה לפי המפורט בהמשך.
גוון סופי יקבע ע"י האדריכל בהתאמה למיקום ההתקנה וליסוד העמוד.
•

הצביעה תהיה אלקטרוסטטית בתנור בשיטת אפוקול.
יש להגיש לפיקוח לאישר את תהליך הצביעה במפעל ואישרי האחריות לפני תחילת תהליך
הצביעה והכנת העמודים.
תהליך הצביעה הפנימי והחיצוני וההכנה יבוצע במפעל ,לפני כל קבוצת צביעה תשלח
הודעה בפקס למפקח על תאריך וזמן הצביעה בפרוט ,כמות ,דגם וגובה העמודים אשר
מיועדים להצבע בתאריך הנ"ל.
בכל קבוצת עמודים תבוצע בדיקה ורישום עובי הצביעה בכ 10% -מהעמודים ,המדידה
באמצעות מכשיר מד עובי .
המפקח רשאי לבדוק ולאשר את תהליך הצביעה במפעל.
עד לזמן העברת העמודים לשטח והצבתם יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת הצבע
לרבות עטיפת העמוד והתקנתו בעזרת חגורות .במקרה ואיכות הצביעה לא לשביעות רצונו
של המפקח ,יהיה על הקבלן לפרק את העמוד ,לנקותו ע"י ניקוי חול ,ולהתחיל את תהליך
הצביעה מחדש.
אחריות הקבלן לעמידות ,לשחיקה ,והישארות גוון ,תהיה ל 10 -שנים לפחות.
ההליך המפורט הוא הליך צביעה מינימלי מנחה על המפעל להגיש הליך אשר יאפשר
עמידה בתקופת האחריות הנדרשת.
הצביעה תבוצע לפי מפרט אפוקול עם התספות הנדרשות במפרט זה ובהתאמה לתקופת
האחריות הנדרשת.
א .טיפול באזורי הריתוך כגון מסביב לחיזוק הדלתות  ,חיבור הפלטה וכו'
ב .ביצוע התהליך גם בחלקו הפנימי של העמוד.
ג .צביעת תחתית העמודים לרבות שני צידי הפלטה ותחתית העמוד בגובה  30ס"מ ולפחות
מעבר לריתוך שרוול הזנד בצבע "אפראלסטיק"  HE-55בעובי  200מיקרון.
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יש לבצע בדיקות עובי ע"י מכשיר מד עובי צבע במהלך תהליך הביצוע ע"י בקרת
האיכות ולהעביר את הדוח לפיקוח לפני יציאת העמודים והזרועות והאביזרים
מהמפעל.
הצביעה תעשה במפעל .יש להזמין את המפקח והמתכנן לבדיקת שלבי הצביעה.
במקרה שהצביעה תתבצע במפעל בחו"ל ,יש להציג את מפרט הצביעה התואם את
השלבים שפורטו לעיל.
צביעת העמודים יערך לפי דרישות ובפיקוח נציגי מחלקת צבע של העירייה.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,עמודי תאורה בגובה עד  16מטר המדידה תהיה לפי יחידת בציון
החומר ,חתך וגובה .המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות חישובי
קונסטרוקציה ותכניות יצור ,מספור ,שילוט העמוד ,צביעת תחתית העמוד ,הצבה ,פילוס ודיוס,
בורגי חיזוק ואומים ,סט של אומים ודסקיות לבורגי יסוד לרבות כל הציוד העזר הנדרש.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,זרועות מתכת לגופי תאורה נמדדו לפי יחידה בציון סוג החומר,
הקוטר ,מידות ומספר הפנסים (יחידה ,כפולה) ,כולל לרבות חישובי קונסטרוקציה ותכניות יצור,
חיזוקים ,כיפה ומעבר לצורך ,תאום הכנות עם יצרן גוף התאורה לחיזוק גוף התאורה .המחיר
כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות הספקה התקנה ,כיוון ופילוס.
 .08.5מגש האביזרים בעמודים פלדה
 .08.5.1כללי
המגש יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות .המגש יורכב בתוך
תא אביזרים בעמוד ,או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים .המגש יהיה
מחומר מבודד כבה מאליו ,עמיד בחום בעובי דופן של  6מ"מ .מידות המגש תהיינה לפי הצורך.
מגש בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי .המגש יקבל אישור המפקח
לפני התקנתו.
 .08.5.2מגש עם אביזרים בפתח העמוד
המגש יכלול:
יד .אבטחה לכל נורה וח"ק .אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה  10אמפר עם ניתוק אפס לנורה
ו 16-אמפר לח"ק.
טו .נתיכים חצי אוטומטים עם ניתוק האפס לזרם קצר של  10KAבכמות לפי מספר הפנסים.
טז .סרגל מהדקים מספר  2מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק.
יז .פס הארקה מפליז או נחושת  40x4מ"מ ברגים עם  3דיסקיות ושני אומים.
יח .מהדקים  BC3מתוצרת  SOGEXIלחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד.
יט .שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט.
כ .החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך  2.5ממ"ר בתוך שרוול שנטולית
צבעוני.
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כא .מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי 0.5
מ"מ.
כב .במגשי האביזרים יותקנו:
מגן מתח יתר משולב בהגנת זרמי התנעה ,דגםEN-MES-440 :
המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני
המצ"ב.
• במגשים עם מגבר קו .
תותקן יחידת מתאם תקשורת :DALI
יחידת מתאם תקשורת  DALIהמותקן במרכזיית התאורה לשליטה עד  64יחידות
 ,DALIכדוגמת  ,דגםEN-CCU-I :
המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני
המצ"ב.
תותקן יחידת ספק כוח : DALI
יחידת ספק כוח  DALIהמותקנת במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה לתפעול עד
 64יחידות קצה  DALIכדוגמת  ,דגםEN-PS-DALI :
המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני
המצ"ב.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,מגש אביזרים לעמודי תאורה בגובה עד  18מטר ,נמדד לפי
יחידה בהתאמה לכמות גופי התאורה בעמוד .המחיר כולל הספקה ,התקנה וחיבור מאמ"תים
,יחידת ההגנה ,בקרי מתח ומתאמי תקשורת ,פשה"פ וכל הנדרש במפרט הטכני ובתכנית.

 .08.5.3יחידת הגנה כפולה לפנסי לד
יחידת ההגנה תאפשר הפעלה תקינה ואמינה של גוף תאורת ה  LEDותספק הגנה כפולה לגופי
תאורת הלד ,הכוללת :ריסון והגבלת זרם ההנעה והגנה מפני עליות מתח מתמשכות ,כדוגמת
בעת ניתוק מוליך ה"אפס" של מתקן התאורה ותתאים להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש
הציוד בבסיס עמוד התאורה.
בעת זיהוי עלייה במתח הזינה של גוף התאורה  ,תנתק היחידה את גוף התאורה מרשת החשמל.
בעת ביצוע פעולת הגנה זו ,ישרור מתח של עד  440VACבכניסת הזינה של היחידה והיחידה
לא תינזק ותאפשר את חיבורה למתח זה ללא הגבלת זמן .בעת חזרת מתח הרשת לערך הנומינלי
תחבר היחידה את גוף התאורה לרשת החשמל באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע הגבלה של זרם
ההנעה כמפורט להלן.
דרישות טכניות:
.1

מתח עבודה,190 – 440VAC 50Hz :

.2

עומס מירבי :עד ,1,000W
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.3

מתח מוצא מירבי,300VAC :

.4

מהירות תגובה לניתוק במתח יתר,15ms> :

.5

ריסון והגבלת זרם ההנעה לערך של עד  15אמפר,

.6

הגבלת זמן התנעה, 350ms< :

.7

מהירות תגובה בהנעה חוזרת, 200ms< :

.8

הגנה טרמית אינטגראלית עם חזרה אוטומטית,

.9

התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה,(-20°C - 75°C) :

 .10מחבר חשמלי אינטגראלי מתאים למוליכים בעלי חתך  1.5-2.5ממ"ר,
 .11התאמה להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש האביזרים בבסיס עמוד התאורה,
 .12מעגל אלקטרוני יצוק בחומר פולימרי כבה מאליו,
 .13מבנה :קופסה מחומר תרמופלסטי כבה מאליו.
 .14הגנה חשמלית :בידוד כפול,
 .15היחידה תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  61347חלק .2.1
יחידת
הגנה

EN-MES-440

ג.
ת

LED Luminaire
230V 50Hz.

10A C
P

230V 50Hz.

L to lamp

N

N

N
DALI_ DALI

To DALI line
To DALI line

חיבורה החשמלי של היחידה :בין כניסת הזינה של גוף התאורה לבין יחידת המבטח.
מהדקים מובדלים ,חיזוקים ,פס הארקה ,פס השוואת פוטנציאלים ,חיווט וכו'.

 .08.6גופי תאורה
08.6.1

כללי:
גופי התאורה לפרוייקט זה ,יהיו מהדגמים המצוינים הבאיים:
ד .לעמודים בשצפים עד  6מטר  -גוף תאורת לפי המוגדר בהמשך ובכתב הכמויות נותן להציע
שווה ערך של גופים העמדים הדרישות המפורטות במפרט אישור גופי התאורה של
משהב"ש.
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ה .תאורה ותשתית לתקשורת בשצ"פ צומת יוהנה ז'בוטינסקי.
• גוף תאורת כבישים ורחובות לד  W58-39דוגמת  NXTL-016Sמתוצרת  LRLהמשווק
ע"י ארכה ,או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפעולה והתקנה.
• גוף תאורת רחובות לד  W76דוגמת  CENTURYמתוצרת  CARANDINIהמשווק
ע"י ארכה ,או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפעולה והתקנה.
• מחיר גוף תאורה כולל אספקה ,התקנה ,אחריות וכולל כבל  3X2.5ממ"ר חיבור ממגש
ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף הפנס.
ו .תאורה ותשתית לתקשורת בשצ"פ צומת נעמי שמר.
• גוף תאורת כבישים ורחובות לד  W58-39דוגמת  NXTL-016Sמתוצרת  LRLהמשווק
ע"י ארכה ,או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפעולה והתקנה.
• גוף תאורת רחובות לד  W76דוגמת  CENTURYמתוצרת  CARANDINIהמשווק
ע"י ארכה ,או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפעולה והתקנה.
• מחיר גוף תאורה כולל אספקה ,התקנה ,אחריות וכולל כבל  3X2.5ממ"ר חיבור ממגש
ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף הפנס.
ז .כביש  - 4313 -שצ"פ בצומת ניר צבי.
גוף תאורה לד סולארי דקוטיבי ציוד בטכנולוגית לד ,דגם  GOP-02-20W-3Kאו תוצרת
שווה ערך הספק מקור אור  18ווט 2,200 ,לומן  3000,קלוין ,הספק מערכת הפנל סולארי
 20ווט סוללות ליתיום  AH 3.7V 111לפעולה של  5לילות בטעינה מלאה  7-10שעות יום
.מבנה מיצקת אלומיניום  IP65ומפזר  .PCכולל תושבת להתקנה על עמוד ,במידות
 512*512/482מ"מ ,דריבר בעל תקשורת דאלי ,בגוון צבע לפי בחירת האדריכל .שיווק גל
אור או ש"ע.
ח .במידה והקבלן יציאה גופים שווי ערך ואיכות ,הקבלן יערוך הדגמה של גופי התאורה
האופינים על עמודי התאורה ,ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה
בידי המזמין.
ציוד ההדלקה/הדריבר יותקן בפנס יהיה אינטגרלי מותקן על קסטה לשליפה מהירה עם
תקשורת דאלי .לפני הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמה לאישור.
א .הפנסים יישאו תווי תקן ישראלי ,לחילופין במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנים
הישראלי ,אזי על הקבלן באמצעות ספק הפנסים ,להעביר למזמין רשימת פנסים עם
מספרים סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים על כך שנבדקה מנה מהפנסים המזוודים
עם הציוד המיועדים לפרוייקט ,לעמידות הפנסים המזוודים והמסופקים בתקן ישראלי -
 20חלק  2.3מנורות :מנורות לתאורת כבישים ורחובות.
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זאת לכל דגם פנס (לכל שינוי בסוג הפנס ו/או סוג הנורה ו/או הספק הנורה תידרש בדיקה
נפרדת).
כל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן וכלולים במחיר הפנסים
והעבודה.
הקבלן יצרף אישורים על בדיקות מנה(.כלול בהצעת מחיר).
ב .היצרן/ספק יהיה אחראי גופי התאורה על עמידות הצבע בתנאי הסביבה .ל 10 -שנים
ג .חיווט הפנס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  1.5ממ"ר כולל סופיות,
החיווט יעמוד בטמפ'  180מעלות צלסיוס לפחות ,המהדקים יעמדו בטמפ' של  150מעלות
צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים למגש הציוד.
ד .גופי התאורה יהיו מחומר ומצבע מוגן  ,U.Vהגוף יהיה עמיד לאווירה קורוזיבית ולכל תנאי
מזג האוויר ,וזאת לאורך כל תקופת האחריות של גוף התאורה כנדרש במפרט ,הצבע יהיה
תואם לגוון הצבע של העמודים ,או לפי הנחיית האדריכל ,על הקבלן לקבל מהמפקח
הנחייה מדויקת לגבי הגוון הסופי שיבחר ע"י המזמין וזאת לפני הזמנת הפנסים.
ה .על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המתכנן ו/או המפקח ,לפני רכישתם,
בצרוף אישור של נציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות המזמין
וכיוונם לעקומות הפוטומטריות בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפרט.
ו .בעת אישור גופי התאורה ימסור הקבלן למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה ,כתב אחריות
של הספק ,לתקופות כפי שפורטו במפרט .כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות
כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן .מובהר לקבלן כי הוא האחראי כלפי המזמין
לטיב גופי התאורה הנורות וציוד ההדלקה שסיפק לפרוייקט ,כתב האחריות של הספק
ינוסח כך שישפה את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד.
ז .על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המהנדס ו/או המפקח לפני
רכישתם.
08.6.2

נתוני הגוף:
א .גוף תאורה דקורטיבים בטכנולוגיית  LEDבמגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות חסכון
באנרגיה של עד .50%
ב .מבנה :יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור לעמידה בסביבה ימית וקורוזיבית
 ,מערכת קירור מובנית (  ) Heat Sinkלפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה  - °30 Cעד
. + °40 C
דלתיציקת אלומיניום ,נפתחת על ציר ללא שימוש בכלים מכניים .
כיסוי זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי.
 LEDמערכת  Optic LightBARבדרגת אטימות  IP66הכוללת לדים כדוגמת תוצרת
 PHILIPS LUMILEDS,צבע אור  3000Kמסירות צבע  ,CRI 70-80,אורך חיים 50,000
שעות )  L70נבדק לפי תקן אמריקאי . LM-80
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דרייבר :כדוגמת תוצרת  PHILIPS ADVANCE,בידוד כפול ,הגבלת זרמי התנעה מערכת
הגנה מהתחממות יתר ,מתח הזנה אוניברסאלי , 50/60Hz. 120-277 VAC
בקרה ועמעום בתקשורת , DELI
הגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה ) ( SURGE PROTECTIONעד 10 KV
התקנה :צידית לעמוד או ברואש עמוד בהתאמה לדגם באמצעות ברגים  /מתאם להתקנה
על צינור אופקי בקוטר ( ”  60 )2מ“מ.
08.6.3

אם בכוונת הקבלן לספק גופי תאורה שווה ערך יהיו הגופים מתוך רשימת גופי התאורה
המאושרים ע"י משרד השיכון בלבד ועליו להודיע למזמין בכתב באמצעות המפקח כי בדעתו
להגיש בקשה לאישור גופי תאורה שווה ערך ולענות על הדרישות הבאות:
א .גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יעמדו בדרישות ובתקנים כפי שפורטו בסעיפים שלעיל.
ב .הקבלן יגיש יחד עם הבקשה להחלפת גופי תאורה לשווה ערך:
•

חזות זהה לגופים המאופיניים.

•

את כול המסמכים והחישובים שנדרש להגיש במסגרת נוהל אישור גופי תאורה של
משהב"ש האחרון.

•

גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד ונורה לדוגמה.

•

פרוספקטים טכניים של גוף התאורה והציוד המותקן בפנס.

•

אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י  20חלק .2.3

•

עקומה פוטומטרית בפורמט  IESכפלוט מודפס וגם כקובץ על מדיה מגנטית.

•

חישובי תאורה מלאים על בסיס התוכניות לביצוע באותם מיקומי וסוגי עמודי
תאורה ,גובהי העמודים ואורכי הזרועות ,כפי שמופיעים בתוכניות השטח והפרטים
הטכניים לביצוע.

•

החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לקטעים ישרים ,לכל צומת וצומת,
בקרבת מעברי חצייה ותחנות הסעה.

•

וכן לכל מקום אחר בפרוייקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה פוטומטרית.

ג .הצעת הקבלן תידון לאחר שיספק את כל הנדרש לעיל ,בפני וועדת שווה ערך של העירייה
המתכנן והפיקוח ,הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות ותוספות לחומר שהוגש גם אם
לא נזכרו לעיל במפורש.
ד .ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין.
 08.6.4נוהל הספקה של גופי תאורה
 .1הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט.
 .2הספק יצרף לכל משלוח:
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א.

הצהרת יצרן  COCלהתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט זה ולת"י  20בדיקה
מלאה או תו תקן  ,תעודת בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו-ביולוגי תת"י
 62471עמידה בדרגת סיכון המחמיר ביותר RG

או של מעבדה מאושרת

 EN60825-1 EN62471או תקן אמריקאי מקביל ,יש להציג אישור ממעבדה
מוסמכת.
מקור האור בעל מסירת צבע  CRIשל  65%לפחות.
בטמפרטורתהצבעשלהנורותתהיה בתחום  3000מעלותקלווין עם סטייה -/+
של

 275מעלות ,מאותה קבוצת  Binningבהתאם לתקן .IEC62707

הערךהמרבישל הקרינהבתחוםהכחולשלהספקטרום  420 - 500 nmויהווה עד
 55%מהעוצמה המרבית הנפלטת.
ב.

אישור TOCלביצוע בדיקות אינדיבידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה
מושלם להספקה .

 .3בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר
מסופקים במשלוח.
 .4עבור כל פרויקט של תאורה הנעשה ע"י העירייה ספק יחויב באישור ותיקוף של תעודת
בדיקה להתאמה לתקן  20של מת"י.
אופני מדידה ותכולת המחירים ,גופי תאורה נמדדו לפי יחידה בציון סוג הגוף והספק מקור
האור .המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות ציוד הדלקה (דריוור)
עם תקשורת  ,DALIהגנת מתחי יתר ,כיוון ופילוס ,כל ציוד ההדלקה והעזר ,כבל חיבור גופי
התאורה ,מתן שרות מנוף וחשמלאי צמוד לבדיקות מנה לפי ת"י  ,20עלות בדיקת התאורה
בלילה ,וכיוון הרפלקטור של הפנס  -עד לקבלת תוצאות תאורה המתוכננות (עלות הבדיקה
ע"י מעבדה תשולם בנפרד).
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נספח א' -טופס התחייבות הספקה ,אחריות ושרות לגופי התאורה
(יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור)
שם הספק/יבואן/יצרן ________________________________________ :
פרטי הציוד המסופק :
דגם גוף התאורה _______________ :תוצרת_______________________ :
מס' העקומה הפוטומטרית_______________ :
תקופת האחריות המחייבת :
* תקופת
האחריות

תיאור הפריט

לגוף התאורה על כל רכיביו לרבות:
למקורות האור ,הגנת מתחי יתר ולדריבר (מערכת
ההפעלה).

 10שנים

לגוף התאורה מבנה פיזי ומפזר אור (הכיסוי).

 10שנים

לצבע ולעמידה נגד פגעי שיתוך ונזקים.

 10שנים

הספק מתחייב בזאת לאחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות הנדרשת.
במקרה שהוכח ,וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של העירייה ,כשל בגו"ת או באחד מרכיביו,
בתקופת האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו (כולל כל העלויות הישירות והעקיפות
הכרוכות בכך) וזאת באופן מידי (עד  30יום בתלות בהיקף הכשל ,ולגבי כשל בעל משמעות
בטיחותית ,לפי קביעת העירייה ,התיקון יהיה תוך  24שעות ממתן ההודעה ע"י נציג העירייה בכתב)
הריני מתחייב בזאת לקיים את דרישת האחריות לכל המסופק על ידנו וכנדרש לעיל לכל תקופת
האחריות המפורטת לעיל ,אחריות זו ניתנת בזאת לעירייה לכל פרויקט בו יסופקו גופי תאורה הנ"ל
באופן ישיר או באמצעות גורמים אחרים.
שם מורשה חתימה כנציג הספק _________________________ :
חותמת /וחתימת הספק  ______ ____________:תאריך ____________ :
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נספח ב' -נוהל הספקה של גופי תאורה.

 .1הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט.
 .2הספק יצרף לכל משלוח:
א .הצהרת יצרן  COCלהתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט זה ולת"י  20בדיקה מלאה או
תו תקן  ,תעודת בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו-ביולוגית ת"י  62471עמידה בדרגת
סיכון המחמירה ביותר  RG0או של מעבדה מאושרת  EN62471 EN60825-1או תקן
אמריקאי מקביל ,יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת.
מקור האור בעל מסירת צבע  CRIשל  65%לפחות .בטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה
בתחום  3,000מעלות קלווין עם סטייה  -/+של  275מעלות ,מאותה קבוצת Binning
בהתאם לתקן  .IEC62707הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 420 -
 500 nmויהווה עד  55%מהעוצמה המרבית.
ב .אישור  TOCלביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם להספקה
.
 .3בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר
מסופקים במשלוח.
 .4עבור כל פרויקט של תאורה הנעשה ע"י העירייה  ,ספק יחויב באישור ותיקוף של תעודת
בדיקה להתאמה לתקן  20של מת"י.
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טופס אישור הספקת גופי תאורה
מצורף לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מסמכי נוהל בדיקה ובקרה
המלווה את הספקת הגופים וטופס אחריות.
שם העבודה  ............................................................................. :תאריך ............... :
שם הקבלן הראשי........................................................................:
שם קבלן החשמל ......................................................................:
שם הספק/נציג היצרן ................................................................:
הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
הערות:
כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.
הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
הערות:
כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.
למילוי ע"י
הספק הערות

הנתון הנבדק
דגם גופי תאורה
תוצרת
הספק גוף התאורה
)(W
כמות  LEDלגוף
(יח')
זרם עבודה
))mA
תפוקת אור מרבית ב-
XXX mA
לפי דרישת התכנון

כמות גופים בתכנות עוצמת אור מופחתת .
הספק גוף התאורה

)(W
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ו
ת

הערות למילוי
המפקח /המתכנן

כמות  LEDלגוף

(יח')

זרם עבודה

)) mA

התכנות יבוצע ע"י הספק
המפעל ,יש לסמן על גבי הגוף
את התפוקה בסימון בר-
קיימא.

תפוקת אור מרבית בXXX -
 mAלפי דרישת התכנון
)( K
טמפ' צבע האור
מסמכים מצורפים להספקה

3000

מס'
מסמך

הערות
במסגרת אישור דגם
הגוף יש להציג את כל
המסמכים כמפורט
בנספח המצ"ב .

 - COCהצהרת יצרן לעמידה
בתקנים ובדרישות כמפורט
בנספח א .הצערת היצרן/הספק
להתאמת גוף התאורה
מסופקים על ידו לעמידה
בתקנים ובדרישות כמפורט.

טמפרטורת הצבע של הנורות
תהיה עד ,3000K
עם ערך מרבי (פיק) של
הקרינה בתחום הכחול של
הספקטרוםnm 420 - 500,
,של עד  45%מהעוצמה
המרבית (פיק) הנפלטת,
(ניתנן הפשרות).
בקרה לוויסות עוצמת האור

DALI

דרגת אטימות תא ציוד  -תא
מקור אור.

IP 65

שיטת הגנה (הארקה / Iבידוד
כפול ) II
הגנה בפני מתחי יתר

כלול בגוף-
/10 KV
10KA
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נספח ג' -טופס אישור לגבי אימות עקומות פוטומטריות
(יש לצרף טופס זה לכל דגם גו"ת ) )LEDהמצורף להליך מקדים להסמכה)

שם הספק/יבואן/יצרן :

דגם גוף התאורה:

תוצרת:

מיועד לנורות  LEDעם גוון  3000 Kכמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום
בטבלה ,להלן :
מס"ד

שטף האור עבור

הספק חשמלי כולל

 Kטמפרטורת הצבע

()W

שם קובץ פוטומטרי

המסופק ()lm

הריני מאשר בזאת :
כי כל העקומות הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן כקובץ מחשב והן כפלט
בפורמט  I-TABLEהוכנו ו/או נבדקו ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפים נכונה את הנתונים
הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו להסמכה.
שם מורשה חתימה כנציג הספק/יצרן/יבואן ____________________________ :
חותמת /וחתימת הספק/יצרן/יבואן ___________ :

תאריך _____________ :
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 .08.7הזנת חשמל למתקן חשמל והתאורה
מתקן החשמל והתאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממתקני התאורה הקיימים או מרכזיות תאורה
קיימות בגודל  80*3אמפר המזינות את מתקנים התאורה קיימים .הקבלן יתאם עם הרשות
המקומית את חיבור הלוח ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה ללוח.
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 .08.8מפרט טכני מיוחד לציוד ומערכת בקרת התאורה.
 .08.8.1כללי:
תאורת הכבישים מיושמת באמצעות גופי תאורה  , LEDהמותקנים על עמודי תאורה.
הצורך בשיפור ברמת השירות ,התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת
מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי העיר ,לרבות
דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי ,מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה ,חיווי תקלות ,עמעום ככל
שיידרש ברמת הפנס הבודד.
 .08.8.2מגבר קו ( :DALIמורכב משתי יחידות ייעודיות  -ספק כוח  DALIורפיטר)
מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה:
מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  64פנסים.
ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח  DALIייעודי לתפעול  64הפנסים.
מגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  DALIבאורך מרבי של  300מטרים מהמרכזייה.
מגבר קו המותקן בעמוד התאורה:
מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  64פנסים.
ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח  DALIייעודי לתפעול  64הפנסים.
מגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  DALIבאורך מרבי של  300מטרים נוספים מהעמוד שבו הותקן
.
הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת :מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא
צורך בהחלפתו.
מבנה:
היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף
התאורה.
היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה
של (.)C - 60°C10°-
הגנה חשמלית :בידוד כפול.
התקנה :התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.
 .08.8.3ספק כוח ייעודי ל :DALI
ספק הכוח יספק מתח של  VDC13-22.5בחיבור של עד  64פנסים עם תקשורת .DALI
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זרם הדפקים של התקשורת יהיה  mA250מקסימום ,בהתאם לדרישות תקן

DALI

.IEC62386
הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת ,ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא
צורך בהחלפתו.
מבנה:
היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף
התאורה.
היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה
של (.)C - 60°C10°-
הגנה חשמלית :בידוד כפול.
התקנה :התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

תיעוד עמודי התאורה:
 .1התמקם קרוב ככל האפשר לעמוד התאורה ודגום באפליקציה הסללולרית את מיקום
ה  GPSשל העמוד (רצוי לעמוד באותו מיקום יחסי לעמוד ולדגום את מיקום כל העמודים
מאותו מיקום יחסי – לדוגמה ,תמיד מצד הכביש או תמיד מצד כוון התנועה ,אך תמיד הכי
קרוב לעמוד).
 .2שלח במייל את המיקום ה  GPSובנושא של המייל ציין את מספר העמוד – מספר העמוד
חייב להכיל את מס' המרכזיה ,מס' המעגל ומספר העמוד.
 .1רשום בטבלה הנ"ל את מספר העמוד ,דגם גוף התאורה והספק חשמלי של גוף
התאורה וציין בהערות אם בכלל.
 .3בתום ההתקנה יש להעביר את כל הנתונים ,עם מיקומי ה  GPSשל כל העמודים וכן את
כל דפי התיעוד הנ"ל ,לאנלטק לצורך עידכון מסד הנתונים של מערכת הבקרה .את
הנתונים יש לרכז בקובץ .Xls
 .4הקבלן יבצע זיהוי של כל גופי התאורה והתאמת הכתובת הדאלי למספר העמוד שבו
הותקן כל גוף תאורה .ניתן ליישם דרישה באמצעות תוכנת תיעוד יעודית שתסופק לקבלן
בתאום עם ספק מערכת הבקרה.
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שם האתר:
מס'
מרכזיה

כאורדינטות
GPS

טופס
מס'
מס' טל'
סלולארי

מס' IP

לשלוח במייל ביחד עם
מס' מרכזייה

מס'
עמוד

כאורדינטות
GPS

דגם גוף
התאורה

לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד
לשלוח במייל ביחד עם
מספר עמוד

הערה :יש למלא טפסים נפרדים עבור כל מרכזייה
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הספק
חשמל
י

כתובת
דאלי

אופני מדידה ותכולת המחירים ,הגדרת גופי התאורה בהתאם להנחיות ספק מערכת הבקרה,
המדידה תהיה לפי יחידה גוף תאורה המחיר כולל את כל הנאמר במפרט הטכני ובתוכניות,
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באר יעקב ,רובע אקליפטוס
פיתוח מתקני ספורט
מפרט מיוחד
לעבודות פיתוח ,גינון והשקיה

נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי שלנו
אדריכלות נוף:
אדר' נוף טלי וקסלר
אדר' נוף טלי דינור

אפריל 2021
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פרק  – 40פיתוח האתר וסלילה
פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה (המפרט
הבינמשרדי) ובמיוחד לפרק " 01עבודות עפר" ,לפרק " – 02עבודות בטון יצוק באתר" ולפרק 51
"כבישים ורחבות" ,לפרק  40פתוח האתר וסלילה ולפרק  ,41עבודות גינון והשקיה .הוראות פרק
זה של המפרט הטכני המיוחד מהוות תוספת והרחבה להוראות המפרט הכללי ואינן באות במקומן.
אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד ,תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בניה.
 – 40.01עבודות הכנה ופירוק

חישוף שטח
העבודה כוללת :ניקוי פני השטח וסילוק פסולת לאתר מאושר .כריתה של שיחים ועצים פולשניים
דוגמת שיטה כחלחלה ,ובמידת הצורך הרעלה בחומר סיסטמי .עקירה או גרדום של גזעים ,איסוף
והשמדה של זרעים של צמחים פולשניים ,הדברה של צמחייה פולשנית עשבונית דוגמת יבלית.
בחומרים סיסטמיים ,וסילוק הגזם לאתר מאושר .צמחייה פולשנית תוגדר רק במסגרת פיקוח עליון
וינתנו הנחיות כיצד להדביר אותה.
פרוק קירות וגדרות
על הקבלן לפרק קירות מסוגים שונים ,ללא הגבלת גובה ,העבודה תכלול :חפירה עד חשיפת היסוד,
פירוק הקיר והיסוד ,סילוק כל החו מרים לאתר פסולת מאושר ,מילוי בחומר מקומי בהידוק לא
מבוקר עד מפלס פני הקרקע הקיימים.
פרוק משטחי ריצוף לשימוש חוזר
העבודה כוללת :סימון השטח המיועד לפירוק ,פירוק אבני הריצוף באופן זהיר על מנת לשמור על
שלמותן ככל הניתן ,עירום בשטח אחסון זמני של האבנים המתאימות לשימוש חוזר לפי הנחיות
המפקח.
פרוק אבן שפה /אבן אי /אבן גן
אבנים שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח ,אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית באתר אחסון,
באחריותו הבלעדית של הקבלן ,עד לשימוש חוזר בהן הכול עפ"י הוראות המפקח .העבודה כוללת:
עקירת האבן ממקומה תוך שמיר ה מרבית על שלמותה; פרוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת; מילוי
החלל הנוצר בחומר מצע לפי הצורך; אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת וכל ההובלות
הנדרשות.
 – 40.02עבודות עפר ,חציבה ,כבישה והידוק

גבהים
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על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות .כל ערעור על הגבהים המסומנים
ייעשה לא מאוחר משבועיים מיום הוצאת צו התחלת העבודה .טענות שתובאנה לאחר מכן לא
תילקחנה בחשבון .
הבדיקות והמדידה אחרי ביצוע העבודה תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו .אין להתחיל בעבודות
העפר לפני אישור המדידות על ידי המהנדס המפקח .
מתקנים תת-קרקעיים
הקבלן לא ייגש לביצוע עבודת החפירה טרם בירר את מציאותם בשטח של קוי חשמל ,טלפון ,מים
וביוב וכו' ,ויהיה האחראי הבלעדי על נזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ולאחרים.
מדידה וסימון
מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,יהיה על הקבלן :לבקר באתר העבודה ,לבדוק את תנאי הקרקע
והטופוגרפיה ולרשום את הסטיות הקיימות ,אם ישנן כאלה ,בין המציאות לבין תכניות הביצוע
שתימסרנה לו .לבדוק בעזרת מודד מוסמך את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע .להודיע למפקח
ולקבל את אישורו על תחילת עבודות העפר.
כל ערעור על גבהים ומידות יוגש לא מאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.
טענות שתועלנה לאחר מכן לא תובאנה בחשבון ויראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן
תשמשנה בסיס למדידת הכמויות של עבודות העפר .עבור העבודות המתוארות בסעיף זה לא
ישולם בנפרד ומחיריהן ייכללו בסעיפים השונים של כתב הכמויות.
הידוק שתית החפירה
תשתית החפירה מתחת למצעים עבור קירות תומכים ,במקום שתדרש אם לא קיים סלע ,תהודק
ע"פ המפורט בסעיף  01040של המפרט הכללי ,אלא אם יתגלה בה סלע יציב .במקום שיש סלע
יבוצע הידוק השתית ע"י מעברים של מכבש.
שיפועי ניקוז והגנה מפני נגר עילי ומי תהום
הקבלן ינקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על אתר העבודה במשך כל שלבי הביצוע מפני מי
נגר עילי ,או מי תהום .לצורך זה עליו לבצע הרחקת מים מתחום המבנה בזמן העבודה ,כולל
שאיבה ,ניקוז ,מסננות וכל אמצעי אחר שיבטיח עבודה בשטחים יבשים.
על הרחקת המים כאמור לא יהיה תשלום בנפרד ועל הקבלן להכליל עבודה זו במחירי היחידה של
העבודות.
מילוי
אם יהיה צורך במילוי מובא מבחוץ ,יהיה זה חומר גרנולרי מאושר ע"י המפקח.
טיב עבודות המילוי
כל עבודות המילוי מת חת לקירות התומכים ,במידה ויידרשו ,יבוצעו ברמה גבוהה ,ע"פ המפורט
במסמכי מכרז זה ,הכל תוך בקרה צמודה של מעבדת שדה.
עבודות עפר ,חציבה ,כבישה והידוק
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין "חפירה" ,הכוונה היא
לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהיא ובכלים מכל סוג שהוא .
העבודה כוללת ,בין היתר:
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א .חפירה בקרקע כל שהיא לרבות פסולת.
ב .חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים ,גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת
הצורך.
ג .מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון :מלוי מטיב
משובח בתחתית מבנה שכבות מתוכנן ,אדמה לצרכי גנון.
ד .הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן.
ה .העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופיזורו בשכבות של  20ס"מ כמפורט במפרט הכללי.
ו .העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו ,או למקום אליו יורה
המפקח.
 – 40.03קירות תומכים ,גדרות וסלעיות

כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונות .מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים
יהא כמפורט ובהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים בסימון מוסכם .מחיר
עבודה זו וכל העבודות המפורטות בהמשך ,כלולות בסעיפים השונים והיא לא תימדד ותשולם
בנפרד.
שכבת גמר כורכרי על קירות
שכבת גמר הכורכרית תהיה "ציפוי כורכרי  "2000של חברת "רדימיקס" או שו"ע ,עם אגרגטים,
בגודל ובגוון לפי הנחיות היצרן .
כל האלמנטים עם שכבת גמר כורכרי טעונים אישור המתכנן והמפקח לפחות פעמיים :פעם ראשונה
לאישור הסוג ,הגוון והגודל של האגרגטים ופעם שנייה ,לאישור איכות הביצוע ,לאחר ביצוע דוגמה
בשטח של לפחות  2.0מ"ר.
עובי יישום הציפוי הכורכרי הינו בין  15 - 20מ"מ .יש לבצע פסי הפרדה ותפרי התפשטות לפי
הנחיות המתכנן .יש לבצע ציפוי כורכרי לפחות  3ימים אחרי סיום ביצוע שכבת ההרבצה (ובתנאי
ששכבת ההרבצה התקשתה) .למחרת יישום הציפוי הכורכרי ,אך לא לפני התייבשות מלאה של
החומר ,יש לאשפר את הציפוי  3פעמים ביום לפחות ,למשך  3ימים לפחות.
לפני הביצוע ,יש להבטיח שפני שכבת הבטון יהיו נקיים מאבק ,שמן וחומרים זרים .כמו-כן ,יש
להבטיח שפני השכבה לא תהיינה מוחלקות .יש להסיר שכבות חלשות ,בולטות ,גופים זרים וחוטי
קשירה .יש לשטוף ולהסיר שאריות שמן ואבק .יש להסיר זיון חשוף .יש לבצע שכבת מריחה /
הרבצה צמנטית ,הבנויה מחול ,צמנט ופולימר .שכבת ההרבצה הצמנטית תבוצע בצורה גסה ולא
חלקה .במידה והציפוי מבוצע על קירות בטון חלקים ,יש להניח רשת מתכת מגולוונת עם עיגון.
שכבת ההרבצה כלולה במחיר הגמר הכורכרי ולא תשולם עבורה תוספת מחיר.
המחיר כולל :ביצוע דוגמאות דקורטיביות (סוגי עיבוד גמר השונים זה מזה בסוג ,בגוון ,במידת
החספוס ,בעיבוד וכו') ,את כל עיבודי הסיום ,את חיפוי פיאות הצד של האלמנטים ואת ביצוע
התפרים האיכותיים .הגוונים (טבעי ,צהוב ,אדום ואדמה ,או שילוב ביניהם) ,ייבחרו ע" האדריכל.
חיפוי קירות באבן מתועשת (טרומית)
סעיף זה מתייחס לעבודות חיפוי של קירות ,בין היתר :חיפוי קירות ונדבכי ראש.
האבן תהיה אבן מתועשת במידות שונות ,לפי פרט ,יישום לפי הוראות היצרן.
הדבקה – עם פלסטר  770של חברת "טרמו קיר" או שו"ע ,יש להציג אחריות יצרן להדבקה.
שליפה – יש לקבל אישור מהנדס לעמידה בשליפה.
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פוגות – ברוחב  2.5 - 1.5ס"מ עם כיחול מצמנט לבן ,בגוון האבן ,אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.
דוגמה – יש להציג את האבנים לאישור המתכנן .אח"כ יש להכין דוגמה כולל אבני ראש ואבני פינה
בגודל מינימאלי של  5מ"ר לאישור .רק לאחר אישור הדוגמה ניתן לבצע את חיפוי הקיר.
מסלעות
כל הסלעים שישמשו לבניית המסלעה יהיו עם פטינה טבעית מפני השטח .לא יעשה שימוש בסלעים
מחציבה .הסלעים יונחו כך שצידם העליון (עם הפטינה) יהיה כלפי מעלה .בהעדר הנחיה אחרת,
הסלעים יהיו שטוחים ובגודל מינימאלי של  100/80/80ס"מ .כל שורות הסלעים במסלעה תהיינה
אופקיות.

 – 40.04שבילים ,מדרכות ,רחבות משטחים ,מדרגות ותעלות

משטחי גומי ביציקה
יציקת משטח בטיחות ,תשתית ועבודה בהתאם לפרטי האדריכל ,להוראות היצרן ולהנחיות
המפקח.
משטח בטיחות למתקנים נגיש -יציקת משטח ) E-TPVאלסטומר תרמופלסטי( למתקני משחק,
תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע ,המורכב משכבה עליונה % 100גרגירי  E-TPVצבעוניים בגוונים
לבחירה )ללא שחור בשכבה עליונה( ,שכבה תחתונה גרגירי  SBRבהתאם להוראות יצרן המתקנים
וטבלת גובה נפילה מאושרת.
היציקה תתבצע ע"ג תשתית בטון או אספלט ,לפי פרטי האדריכל.
המדידה לפי מ"ר.
החלקה ופילוס – יש לוודא החלקה ופילוס של שתי השכבות ,התחתונה והעליונה ,בזמן יציקתן ,על
מנת לוודא שעובי המשטח יהיה אחיד .
דוגמה – יש להציג דוגמא של משטח מוגמר ,בגודל X40 40ס"מ לפחות ,לאישור המפקח והאדריכל,
לפני תחילת הביצוע בשטח .יישום משטח גומי יצוק ,יבוצע עפ"י דרישות מכון התקנים הישראלי
ובהתאם לגובה הנפילה הקריטי וגובה המתקנים בשטח.
יציקות הבטון
על כל יציקה יש להודיע כאמור למפקח לפחות  48שעות מראש ואין לבצע יציקה ללא נוכחותו או
נציג מטעמו .ההפסקות ביציקה יהיו בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה כפי שהן מפורטות
בתכניות וע"פ אישור מראש בכתב של המפקח.
בימי שרב יש למנוע התקשות מהירה של הבטון ולשם כך יש לנקוט באמצעים שיימנעו התאיידות
מהירה של המים מיד לאחר היציקה ,כדי למנע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה כאשר הטמפרטורה גבוהה מ 34-מעלות צלסיוס ,אלא באישור המפקח.
את כל האלמנטים המעוגנים בבטון יש למקם בתבניות לפני היציקה כאשר הם ייאטמו באופן זמני
כך שלא תפגע האפשרות להשתמש בהם אחרי התקשות הבטון ופירוק התבניות.
בכל יציקה יהיו בשימוש שני ויברטורים לפחות .באתר יהיה ויברטור נוסף לא חשמלי שמיש למקרה
של תקלה בויברטורים החשמליים.
עיבוד פני הבטונים
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גמר חשוף או חלק – הצדדים הפנימיים ו/או החיצוניים של אלמנטי הבטון השונים שישארו חשופים
ייווצקו בתבניות מלבידים ,או לוחות עץ חדשים ,או תבניות פלדה ללא פגמים וללא חורים במישקים
כך שיתקבלו פני בטון ישרים וחלקים ללא בליטות ,שקעים ,כיסי חצץ או פגמים אחרים.
בכל מקום בו יתגלה פגם יהיה על הקבלן להרוס את החלק היצוק ולצקת חדש על חשבונו.
בכל אלמנטי הבטון המיועדים להיות עם גמר חשוף ,המרווח הדרוש בין התבניות של הקירות או
אלמנטי בטון אחרים יישמר ע"י מרווחונים (ספייסרים) ייעודיים .לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין
הטפסות.
המרווחים הדרושים יושגו ע"י לולבי מתיחה מיוחדים שחתכם מוקטן בקרבת פני הבטון עם חרוטים
מבטון .בעת פרוק התבניות החרוט יוצא מהבטון ולולבי המתיחה יקוצצו בתוך השקע שנותר לאחר
הוצאת החרוט.
השקע ימולא במלט טיט בתוספת ערב הדבקה שיאושר ע"י המפקח.
קיטום פינות ומגרעות – בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות יבוצע
קיטום פינות הבטון ע"י משולשים במידות  1.5X1.5ס"מ .מחיר ביצוע הקיטומים כלול במחירי
היחידה של הבטונים.
החלקת ראשי קירות ומעקות – כל ראשי הקירות ומעקות בטון חשוף יוחלקו בשני מעברים של כף
פלדה .לפני ההחלקה יש לפזר על פני הבטון של ראשי הקירות/מעקות צמנט בשיעור של  2ק"ג/מ"ר
של השטח שיש להחליק.
חורים ,בליטות ,פתחים וכו'
החורים ,השקעים ,הבליטות הנמשכות ,התעלות או החריצים הנמשכים ,אשר ידרשו ,יבוצעו
במקומות ,בצורה ובגודל הדרוש ,לפי התכניות ו/או הוראות המפקח.
במסגרת עבודות הטפסנות יהיה על הקבלן לבצע פתחים בבטון בכל צורה שהיא ו/או להכניס
שרוולים שונים או כל התקנה שהיא לצרכים כלשהם גם אם התקנות אלו נעשות עבור קבלנים
אחרים .במסגרת עבודות הבטון יהיה רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להתקין אלמנטים שונים
שיסופקו ע"י המזמין ,או על ידי קבלן אחר החתום על חוזה ישירות עם המזמין .עבור הנ"ל לא
תשולם כל תוספת.
אבני שפה (אבני אי ,אבני צד גנניות ואבני שפה)
אבני השפה לסוגיהן ,תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20 -במידות המתוארות בתכניות ,במידת
הצורך ,יש לנסר אבנים .לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר .
בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  0.5מטר ו 0.25 -מטר או אבנים מנוסרות באורך
קטן יותר כנדרש.
במקומות המסומנים בתכניות (במעברי חציה) יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות ,בגובה  3ס"מ מעל
המיסעה ,כאשר בכל קצה תבוצע ההנמכה לאורך אבן אחת ( 1.0מ').
המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות ועקומות מסוג כלשהו ,יחידות באורך  25ס"מ,
 50ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים .המחיר כולל את כל עבודות העפר
הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע ובאגו"ם וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת
המדרכה ,אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב הבטון.
דק במבוק
לוחות דק במבוק במידות סטנדרטיות של חברת "קנה קש" או שו"ע.
הלוחות יעמדו בהגדרות הבאות:
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 .1לוחות חיפוי בהרכב מעל  92%חומרים אורגניים.
 .2עמידות נדרשת בתקן אש :סיווג לפי תקן אש  755בדרגה : C4:4לשימוש אופקי IV ,4,3
לשימוש אנכי ,ובנוסף סיווג אש בתקן אירופאי (תקן עפ"י מכון התקנים החל לסווג) לפי
EN13501-1

 .3טמפרטורת שירות :עמיד עד לC 300° -מעלות ,מגובה בבדיקות.
 .4סיווג אנטי סליפ (נוגד החלקה) :לצד החלק והמחורץ לאורך בדרגה של לפחות.B;R12
 .5עמידות בבלייה :עמידות בשימוש דרגה  4לפי תקן אירופאי  EN335עמידות של  25 -שנים
בתנאי חוץ במגע עם האדמה.
 .6עמידות ביולוגית (מותאם לחומר טבעי) :דרגה  1על פי סטנדרט אירופאי EN / 807 ENV350
 .7עמידות נגד פטריות/עובש :דרגה  0לפי תקן אירופאי EN152
 .8יציבות מימדית :התרחבות מקסימלית של  . %2.5אורך , %0.1 + :רוחב.%0.9 + :
 .9מידת קושי : < kg/mm2 9.5לפי תקן אירופאי EN1534 -
 .10חוזק מינימאלי בכפיפה : N/mm2 50,30לפי תקן אירופאי EN408
 .11צפיפות 1200 - + :ק"ג/מטר רבוע
 .12חומר בעל "תו ירוק"  Co2ניטראלי .דק במבוק אקסטרים מגובה בדו"ח  LCAבהתאם
ל  .ISO14040/44תרומה לנקודות  :LEEDאVR: MR1, MR2, MR3-BD+C
 ,v2009: MR 6, MR 7 (FSC®) ,תרומה לנקודות  :BREEMא)MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD

 .13עמידה בעומסים :דק הבמבוק מסוגל לעמידה עד  500ק"ג למ"ר בלבד ומתקינים עפ"י
המלצות יצרן במרחק  46.2ס"מ מרכז בקורות הקונסטרוקציה
יש להציג תעודות רשמיות של הבדיקות הנ"ל העומדות בתקנים.
המחיר כולל אספקה ,התקנה כולל תשתית ויסודות ,חיתוכים לפי הנדרש ,הכל לפי הנחיות היצרן.
 – 40.05שונות

עבודות מסגרות פלדה ונגרות
על המבצע להגיש לאישור המתכנן תכניות עבודה ) (SHOP DRAWINGלפני הגשת דוגמא מוגמרת,
יש לקבל אישור על שימוש בכל אלמנט או חומר שלא צוין במפורש בתכנית .המתכננים שומרים
לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים ,על כל מרכיביהם ללא שינוי במחיר הפריט.
כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור המתכנן ומפקח פעמיים  -פעם ראשונה בבית המלאכה
לפני ההרכבה ופעם שנייה באתר הבנייה ,לאחר הרכבת דוגמה.
במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של מעקות בטיחות ומאחזים לנכים ,על המבצע לספק אישור של
יועצי בטיחות ונגישות על עמידה בתקני הבטיחות והנגישות.
במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של עמודי תאורה ,יצרן עמודי תאורה יהיה מפעל בעל ניסיון מוכח
של ייצור לפחות  15דגמים שונים של עמודי תאורה .בחירת היצרן מחייבת אישור מראש של
המפקח .
במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של מעקות בטיחות ומאחזים לנכים ,על המבצע לספק אישור יועץ
בטיחות ויועץ הנגשה כנדרש.
עבודות ברזל
כל חלקי המתכת כולל ,אביזרי החיבור ,ברגים ,אומים ,שייבות ומחברים וכו' יהיו מגולוונים וצבועים
בתנור .מלבד מקרים בהם צוין במפורש אחרת .הגלוון יהיה בטבילה באבץ חם ,שכבה עבה400 ,
ג"ר למ"ר לפחות ,הכול בהתאם לתקן הישראלי מס'  ,918כולל כל ההכנות הנדרשות ,על כל
חלקיהם מראש .אין לרתך לאחר הגלוון .כל נקודה שתרותך לאחר הגלוון (רק אישור מפורש של
המפקח) תצבע ב 2 -שכבות צבע עשיר אבץ.
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ההרכבה בשטח תהיה הרכבה יבשה ,ללא ריתוך בשטח .במקרים מיוחדים (רק באישור מפורש
של המפקח) ריתוכים יבוצעו באתר ישויפו וייצבעו באבץ קר לאחר מכן .
תיאום – לפני ביצוע הייצור ,על הקבלן לבדוק את כל המידות באתר ובתכנית .לא תתקבל אי
התאמה בפועל כתוצאה מאי התאמה במידות התכנית.
כל המעקים יתוכננו לפי תקני הבטיחות המעודכנים .כל המידות וכל מרכיבי המעקה כמו גובה
המעקה והמרווחים בין השלבים יהיה לפי התקן .בכל מקרה בו יש סתירה בין תקן הבטיחות לבין
השרטוט של פרט המעקה ,בסט הפרטים ,תקן הבטיחות עדיף (גובר).
בכל המעקים המרווחים בין השלבים הניצבים יהיה  9.9ס"מ.
המחיר לעבודות הברזל כולל :גלוון וצביעה ,יסודות ,צביעה בגוון על פי האדריכל ,עיגון ותיקונים
הנדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון.
עבודות עץ
עץ אורן – במידה ולא צוין אחרת ,העץ יהיה אורן פיני "קליר" (ללא עיניים) ,סוג  ,5ממנסרה
מסקנדינביה ,מאיכות מעולה ,ללא כיסי שרף ,אשר נשטף היטב ועבר תהליך על ידי אשפרה בתנור
ייבוש לזמן ארוך .העץ יהיה מהוקצע ,משויף ללא בליטות וכל פינותיו מעוגלות .העץ יעבור טיפול
נגד ריקבון ותהליך אמפרגנציה ,לפי מ.פ.מ.כ ,262 .בדוד לחץ לאחר החיתוך ,ההקצעה ,העיגול
והקידוח ,למעט התאמות הכרחיות בשטח .כל פינות העץ ,אלא אם צוין במפורש אחרת ,יעברו
קיטום מעוגל .לכל ראשי הברגים יוכנו מגרעות בקידוח .כל עבודות החיתוך ,ההקצעה ,עיגול הפינות
והקידוח ,למעט התאמות שטח ,יתבצעו בנגריה ולא באתר.
עץ רב שכבתי – קורות העץ הרב שכבתי ( )laminated timberייוצרו ,אם לא נדרש במפורש אחרת,
מעץ אשוח צפון אירופי ( .)North European white woodאיכות וסוג העץ יעמדו בתקנים הולנדיים
 .NEN 5461 – NEN 5466עמידות העץ תהיה בקטגוריה  IVעפ"י הסטנדרטים של התקן ההולנדי
 .DUTCH NEN STANDARD 3180לחות העץ תהיה  .12%-2%עובי הלוחות לייצור הקורות לא יעלה
על  32מ"מ .אצבעות החיבור יהיו באורך מינימאלי של  7.5מ"מ ומקסימאלי של  60מ"מ .ההדבקה
תתבצע בתנאי טמפרטורה ולחות מבוקרים במפעל לייצור קורות עץ רב שכבתי עפ"י התקן ההולנדי
 KOMOוהתקן הגרמני  .1042 DINהדבקים יהיו מסוג  Resorcinol Formaldehydeויתאימו לשימוש
חיצוני בתנאי חום ולחות גבוהים .דרגת הגימור לקורות תהיה בקטגוריה Finishing ( NEN 3
 ) Categoryדפנות מהוקצעות ,פינות עגולות ,לוחות גלויים מובחרים וחלקים.
אמפרגנציה – כל חלקי העץ יקבלו טיפול מיוחד של חיסון ע"י הספגה בלחץ ,בחומרי שימור לא
אורגניים ,כגון מלחי נחושת ,מלח ארסן ומלח אשלגן  /נתרן דו-כרומטי ,מומסים במים.
הספגת העץ בלחץ – תיעשה בהתאם לנדרש במפרט מכ"מ .262
החיסון – ייעשה במפעל בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים הישראלי להספגה בלחץ.
שלבי תהליך אמפרגנציה בלחץ – הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת ואקום לשאיבת רטיבות קיימת;
החדרת חומרי חיסון כימיים מומסים במים בלחץ גבוה של  10אטמוספרות; שאיבת הרטיבות ע"י
תת לחץ; הוצאת העץ וייבושו בצורה מבוקרת עד לקבלת איזון היגרוסקופי ללחות של .17%-15%
אישורים – הקבלן יספק אישור של היבואן והמנסרה .לעץ רב-שכבתי יש לספק גם אישור מכון
תקנים אירופאי .סוג העץ יאושר במעבדה מתחמה בנושא ,על חשבון הקבלן.
צביעה – אם לא צוין אחרת ,יצבע העץ לפני צביעת העץ יש לנקותו .העץ יצבע בשכבות דקות ,עם
"ורנית" של טמבור ,או שו"ע ,עד הספיגה מלאה ללא יצירת שכבה אטומה.
המחיר לעבודות עץ – כולל :תהליכי אמפרגנציה ,או לחילופין צביעה ,לפי המתכנן ,את כל אלמנטי
החיבור ,התקנת יסודות ,עיגון ותיקונים נדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון.
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יריעות קירוי והצללה
היריעות תהיינה יריעות "מפרשים" במתיחה ,של חברת "פטורייז" או שו"ע ,לפי המפרט
שלהלן:

אחריות ליריעות תינתן אחריות של  3שנים ,לפחות .האחריות תכלול החלפה של היריעות ,כולל
עיגון וקיבוע מחדש במקרה של התפוררות ו/או של קריעה ,ו/או של דהיית הצבע .אחריות נגד
התפוררות  UVל 8 -שנים לפחות .המחיר כולל גם אחריות מלאה ל 3 -שנים של כל האלמנטים
כולל העמודים ויריעות הצל.
המבצע יציג תכניות עבודה לאישור האדריכל והמפקח (התכנון והביצוע) .המחיר ליריעות כולל
התקנה ע"ג העמודים.
ריהוט רחוב
המחיר כולל גם חפירה ,עיגון ביסודות בטון מתאימים ותיקונים נדרשים לאחר העיגון.
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התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות.
מתקני כושר
מפרט כללי למתקני הכושר אשר נבחרו מתוך מגוון רחב של כ  -26סוגים שונים של מתקני
כושר מסדרת "בלייד" מתוכם מגוון של כ  -15מתקני כושר הידראוליים חיצוניים תוצרת חב'
"אורבניקס פת רונות ספורטיביים בע"מ" ,המתקנים ההידראוליים בעלי בוכנה הידראולית
חד או דו כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה ,הבוכנה בעלת  16דרגות קושי משתנות
הניתנות לשינוי בעזרת בורר ,ע"י המתאמן בקלות רבה ,בנוסף בסדרת ה"בלייד"  11מתקני
כושר סטטים ומתקני ויציבה נוספים .כל המתקנים מתהדרים במושבי פוליסייף רכים בצבע
שחור,כריות פוליסייף נעימות למגע וידיות גומי ארוכות ואלגנטיות ,כל מתקן מגיע עם תווית
אזהרות והוראות הפעלה עגולה מנירוסטה חרוטה וצבעונית המותקנת ע"ג מעמד פלסטיק
מחוזק  ,העמוד המרכזי בנוי מעמוד בעובי  3.5מ"מ ,כל חלקי המתקן מגולוונים בגילוון
הזרקת אבץ חם ובנוסף צביעה אלקטרוסטאטית בתנור ,צבע המתקנים כסף ,RAL-9006
ומתאימים לסביבה ימית ללא חשש קורוזיה.
המחיר כולל הובלה והתקנה על גבי משטח בטון מזויין ,כולל אחריות מלאה למשך 36
חודשים על כל חלקי המתכת ,הצבע ,הגומי ,הפלסטיקה והמייסבים ,לא כולל ואנדליזם וכוח
עליון.
אלמנט פיסולי – שלט כניסה לישוב בצומת נעמי שמר
אופן המדידה –
הסעיף הינו קומפלט וכולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה .בטרם ביצוע
התקשרות לעבודה (של הקבלן הראשי מול הספק/יצרן) נדרש לאשר את הספק /היצרן של
הפסל ובהמשך אישור תכניות עבודה לביצוע כולל חומרי גמר ושאר האלמנטים הרלוונטים.
תיאור כללי-
העבודה כוללת תכנון ביצוע -כולל הובלה ,התקנה ואחריות לפסל כמופיע בתרשים המצורף.
יש לקחת בחשבון:
• תכנון סקיצה ע''י פסלים
 מתכת עובי  12מ"מ לפחות גימור צבע אלקטרו סטטי בסיסים לפיסול  +ביטון ''הצפת" יחידות "מעוגלות ומשולשות" חפירות  +ביטון ע"פ דרישת מהנדס מטעם היצרן תכנון וביצוע תאורה שקועה  +קופסת פחת תיקני  +אישורי חשמלאי מוסמך שרטוט שופ דראונינג ליווי מהנדס עבודות מנוף ככל שתדרשנה• לוגו העיר  +שם העיר (כולל ליווי גראפי מקצועי)
 אותיות  +נפח מתכת בגימור צבע אלקטרו סטטי תאורה ע"פ מפרט• הובלה  +התקנה
• הספקת אחריות ומפרט תחזוקה
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יש לאשר תכנון ודוגמאות עבור כל נושא מהמוזכר לעיל מול אדריכל הפיתוח משרד ''נחלת
הכלל'' ומול מהנדס הרשות
שלט כניסה לעיר בצומת נעמי שמר -הדמיה להמחשה
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פרק  – 41עבודות גינון והשקיה
פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה (הבין-
משרדי) ובמיוחד לפרק " – 41עבודות גינון והשקיה" ולפרק " – 41.5אחזקת גנים" .הוראות פרק
זה של המפרט הטכני המיוחד מהוות תוספת והרחבה להוראות המפרט הכללי ואינן באות במקומן.
אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד ,תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בניה.
 – 41.01הכשרת קרקע

גן)
(אדמת
חקלאית
אדמה
העבודה כוללת :אספקה ,הובלה ,פיזור האדמה ,לפי התכניות ,תוספות כימיות (דשנים) ,תוספות
אורגניות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע .בשום
מקרה ,לא תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג שהוא .הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים לפי
תנאי השטח ,בכלים מכאניים ובאופן ידני .פיזור אדמת הגן יעשה לפי הגבהים המתוכננים בהתאם
לתכנית הגבהים בסטייה מותרת של עד  5ס"מ .בכל מקרה לא תינתן תוספת תשלום בגין תנאי
שטח קשים לפיזור האדמה .לפני פיזור האדמה ,על הקבלן לבצע את כל העבודות הדורשות חפירה
חציבה הטמנת צנרות וכו' ,זאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי .על הקבלן להציג בפני
המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה .בכל מקרה ,פיצול העבודה וביצוע על
פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו עילה לתוספת מחיר כלשהי.
עובי שכבת האדמה יהיה כמצוין בתוכניות ,אך לא יפחת מ 30-ס"מ (אלא אם קיבל הקבלן אישור
בכתב מראש על עובי שכבה קטן יותר) .חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה .חל איסור
מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה .האדמה לא תכיל פסולת מכל
סוג שהוא ,ולא חלקי עשבי בר ,פקעות ,שורשים ,קנה שורש וכו' ,ולא תכיל אבנים מעל גודל  5ס"מ
ושיעור האבנים בה לא יעלה על  ,10%אלא אם יינתן אישור בכתב ע"י המפקח.
כל אספקת האדמה לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח .האישור יינתן על סמך תוצאות בדיקות
הקרקע .הבדיקות יתבצעו באמצעות מעבדה מורשית .הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור
האדמה המיועד ,ובאתר עצמו בשטח המוערם .לאחר הפיזור וזאת לבדיקת תאימות האדמה
למקור .במקרה של פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפנות את האדמה ,על חשבונו לאתר שפיכה
מאושר .במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוספו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ,דישון
אורגני ,תוספות של חומרים אחרים ,או שטיפה ,יהא על הקבלן להוסיף את החומרים ולבצע פעולות
אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה והמפקח ,על חשבונו .בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה
לתוספת מחיר.
להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:
מ

נושא

ס

יח'

ערך נדרש

מידה

'
1

הרכב מכני חרסית ,סילט,

%

חול

חרסית – עד 60%
חרסית +סילט – עד 80%

2

חומציות בסיסיות הקרקע

PH

בין 6 – 7.5

3

מוליכות חשמלית EC

Ds/M

עד 2

4

רוויה SP

%

עד 80%

5

נתרן חליף SAR

יחס

עד 5
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תכולת סידן  +מגנזיום CA

מאק/לי

6

MG +

טר

7

נתרן NA

מאק/לי

עד 15

עד 6

טר
8

גיר כללי

%

עד 20%

9

דלתא F

יחס

3000

1

PAR

יחס

עד 1

0
1

חנקן חנקתי N/N03

מג'/ק"ג

15 - 20

1
1

 Kבמיצוי

2
1

מאק/לי

1

טר
 Pאולסן

מג'/ק"ג

15 - 20

3
1

כלוריד CI

4
1

מאק/לי

עד 6

טר
זרחן

מג'/ק"ג

5

בין  10ל( 20 -בכל מקרה לא יותר
מ)25 -

האדמה תימדד לפי מ"ק נטו ,בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי  /מכפלת
השטח נטו בעובי שכבת האדמה (לפי ממוצע מדידות) .התשלום ,לפי מ"ק אדמה גננית,
כולל את כל האמור לעיל ,מלבד תשלום עבור בדיקות הקרקע.
קומפוסט
בכל מקום בו נזכר קומפוסט ,הכוונה לזבל אורגני שעבר תהליכי קומפוסטציה מלאים והוא נקי
ממחלות ,ממזיקים ומזרעי עשבים .הקומפוסט יהיה באיכות העונה לתקן הישראלי (ת"י ,801
ממרס  .) 2000יש לקבל אישור מעבדה מקצועית לאיכות הקונפוסט ולעמידה במדדים הבאים:
החומר האורגני 30-40% :המליכות) :(ECלא יותר מ 20-מילמוס/ס"מ במיצוי רוויה .יחס N/Cכללי :
 10-20%אחוז ,רטיבות.40-50% :
ריסוס למניעת הצצת עשבים בשטחי ריצוף
חומרי הריסוס יאושרו לפני העבודה ע"י המפקח .הריסוס יעשה בחומרים ובכמויות המתאימים
למטרה זו לפי הוראות היצרן אין לרסס במרחק הקטן מ 2.0-מ' מעץ או צמחיה קיימת.
חיפוי שבבי עץ
לחיפוי ישמש עץ ,יבש מרוסק למידות של  3-7ס"מ ,עובי שכבת החיפוי לא יפחת מ 10 -ס"מ .קוטר
הכיסוי בעצים יהיה  100ס"מ ( 80ליטר לעץ) ו 60 -ס"מ בשיחים ( 30ליטר לשיח) ,החיפוי יחודש
לפני תום שנת האחריות.
 – 41.02מערכות השקיה
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העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים ,אביזרים,
עבודות קרקע ,הלחמה ,ריתוך ,שרברבות ,הברגה ,בניה ,מסגרות ,צביעה ,לפי פרטים ומפרטים.
בתוכנית ההשקיה.
תאומים והכנה לעבודה
על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים ו/או קוים שלהם עלולים להיות נחצים
בזמן חפירה לביצוע מערכת השקיה (שרוולים ,ראש מערכת ,קווי צינורות) .הגורמים שיש לתאם
אתם התחלת עבודה הם :מפקח העבודה ,מחלקת המים/ביוב של הרשות המקומית ,מהנדס
הרשות המקומית ,דואר ,חברת חשמל ,כבלים ואחרים לפי הצורך.
לפני תחילת ביצוע העבודות ,על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת-קרקעיים
קיימים ,לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו .אין לפרק ו/או להעביר מערכות
תת-קרקעיות ו/או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות בכתב.
לחץ וספיקה
התוכנית מבוססת על נתוני לחץ-ספיקה (בכניסה לראשי המערכת) של  3.0אטמ' בספיקה של 10
מק"ש .על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה מהנ"ל .בדיקת הלחץ לא תימדד
בנפרד ,והינה כלולה במחיר העבודה.
חיבור למקור מים
מקור המים יתואם מבעוד מועד במסגרת אספקת המים לפרויקט .עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור
למקור המים .העבודה כוללת בדיקת מים דינאמית ,על מנת לוודא כי קיים לחץ מים 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 פעמיים ביום בשעות
 17:00ולפנות בוקר בשעה  .02:00לאחר הבדיקה ,יפורקו האביזרים הזמניים יורכב הציוד הדרוש
ע"פ פרט מצורף בתוכניות.
הת שלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח למתכנן וכן עבור אספקת הציוד
וביצוע העבודה להרכבת האביזרים ע"פ פרט החיבור למקור מים.
קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת
קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות ,יש להקפיד על עומק חפירה כך
שהכיסוי מעל הצינור יהיה  80ס"מ לפחות .התעלה בה יונח הצינור תרופד במצע גרנולרי נקי
מאבנים בעובי  15ס"מ .הכיסוי מסביב ומעל הצינור עד לגובה של  30ס"מ לפחות מקודקוד הצינור
יהיה עם מצע גרנולרי נקי מאבנים.
בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ לצינור .הבדיקה תבוצע ע"י מילוי הקו במים תוך כדי
שחרור אוויר ,לחץ הבדיקה יהיה  50%יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי בצינור .הצינור יעמוד
בלחץ לפחות  12שעות ,דליפת מים תימדד ע"י מד מים המחובר למקור המים .במידה ותתרחש
דליפה כנ"ל היא תתוקן ותבוצע בדיקת לחץ נוספת לאחריה וכך 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 המצוינים בסעיף זה.
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ארגז הגנה לראש המערכת
ארגז ההגנה יהיה מסוג ענבר חמדיה או ש"ע ויכלול סוקל אינטגרלי .ביצוע העבודה יהיה ע"פ
הנחיות היצרן ויכלול בכל מקרה עיגון הסוקל בגושי בטון ( מול קרקע טבעית ) של צידי הסוקל.
הסוקל יפולס עם פלס ורק לאחר התקשות הבטון תבוצע הרכבת ארגז ההגנה .ארגז ההגנה יכלול
פתח עליון נפתח לקריאת מד המים .ארגז הגנה תת"ק מסוג "פלסגן" או שו"ע .מידות הארגז יהיו
כך שדופנותיו מרוחקים  20ס"מ מהאביזר הקרוב ביותר .הארגז יורכב כשהוא בולט  30ס"מ מעל
פני הקרקע .קרקע ארגז ראש המערכת תנוקז בשכבת חצץ גס בעובי  40ס"מ .פני החצץ יהיו
נמוכים  30ס"מ מהאביזר הנמוך ביותר.
לפני מיקום ארגז ראש המערכת וקביעת כיוון פתיחת הדלתות ,יש לסמנו בשטח ולקבל את אישור
המתכנן למיקום.
ראש מערכת להשקיה
כל אביזרי החיבור יהיו מברזל מגלוון ( עד למגופי השטח ) אחרי מגופי השטח יורכבו ניפלים מפ.ו.ס
ללחץ  10אטמ' .כל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותאם ללחץ מינ' של  10אטמ'.
העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש המערכת
למחשב ההשקיה .הסולונואידים יורכבו בתוך ארגז ראש המערכת ויחוברו למגופים ההידראוליים
עם צינורות פיקוד בקוטר  8מ"מ דרג .10
מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה
כקומפ' .אביזרי החיבור (כמו :ניפלים ,מופות ,צינוריות פיקוד ושלות) ,לא פורטו ולא נמדדו בנפרד,
מחיר העבודה כולל אביזרים אלה.
מחשב השקיה לראש מערכת
מחשב ההשקיה מתוכנן יהיה מסוג "איריקום" של חברת "מוטורולה" או שו"ע המחשב יעבוד במתח
ישיר  – DCהמחשב יותקן בתוך ארגז הגנה אינטגרלי .הארגז ייוצב עם בסיס בטון .התקנת המחשב
תבוצע ע"י מתקין מורשה בלבד .המחשב יותקן במרחק  0.5מטר מארגז ההגנה לראש המערכת.
בין מחשב ההשקיה לארגז ראש המערכת יונח שרוול תקשורת בקוטר  50מ"מ תת"ק .
מחיר הקבלן למחשב ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה כקומפ'.
מקור מתח למחשב השקיה
שני מקורות מתח  DCאפשריים  -תא סולרי ,או הזנה מקו חשמל.
תא סולרי – יותקן ע"פ פרט מצורף .גודל הפנל יהיה להספק  W10.בין בסיס התא הסולרי לארגז
ההגנה למחשב ההשקיה יונח שרוול תקשורת בקוטר  50מ"מ דרג .10
מחיר הקבלן לתא הסולרי יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה כקומפ'.
הזנת חשמל חשמל – יותקן ע"פ פרט מצורף .בין קו החשמל ,או עמוד התאורה ,לארגז ההגנה
למחשב ההשקיה יונח שרוול בקוטר  50מ"מ דרג .10
המחיר להזנה מקו החשמל או מעמוד תאורה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף
זה כקומפ'.
מחשב השקיה איזורי
מחשב ההשקיה האזורי מתוכנן מסוג "אירינט " XLשל חברת "מוטורולה" המחשב יעבוד במתח
חילופין  vac 220המחשב יותקן בתוך ארגז הגנה אינטגרלי המסופק ע"י המתקין המורשה מטעם
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חברת מוטורולה .הארגז ייצוב עם בסיס בטון .התקנת המחשב תבוצע ע"י מתקין מורשה בלבד.
במידה והמחשב הנ"ל מפעיל גם ראש מערכת הוא יותקן במרחק  0.5מטר מארגז ההגנה לראש
המערכת .בין מחשב ההשקיה לארגז ראש המערכת יונח שרוול תקשורת בקוטר  50מ"מ תת"ק .
מחיר הקבלן למחשב ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה כקומפ'.
שרוולים
העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן :חפירת התעלה
והנחת השרוולים תבוצע לאחר הידוק התשתיות .במעבר מתחת כביש אספלט יונחו שרוולי פלדה
בקוטר עפ"י התכנית ובעובי דופן “ 3/16ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית או פ.ו.ס בקוטר
Ø 125דרג  .6עומק ההנחה לשרוולים אלו –  60ס"מ נמוך מתחתית מבנה הכביש .השרוולים יבלטו
בקצוות  50ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת .השרוולים יהיו רציפים וללא מחברים .לחילופין
וע"פ הנחייה מפורשת בתוכנית ,יבוצעו שוחות בקרה במקומות ע"פ המסומן בתוכניות ,השוחות
יהיו של "וולפמן" או ש"ע בקוטר  80ס"מ (או אחר ע"פ כתב הכמויות ו/או התוכניות ) .
במעבר בתוואי מדרכות יונחו שרוולי פ.ו.ס בקוטר ע"פ תוכנית ,או שרוול מפוליאתילן דרג  .6עומק
החפירה לשרוולים אלו יהיה  40ס"מ נמוך מפני השכבה העליונה המתוכננת .בכל שרוול יונח צינור
פ.א אחד .בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו
לתוך השרוול.
הקבלן המבצע את השרוולים ,יכין  ,ע"י מודד מוסמך ,תוכניות "לאחר ביצוע" ויעבירה למתכנן ולקבלן
הגינון.
קידוח אופקי
עומק הקידוח יהיה  2.0מטר מתחת לפני הכביש .השרוול יהיה בקוטר " 6עובי דופן ".3/16
אישור לחפירת הבור למקדח יש לקבל מכל הגורמים הרלוונטים (עירייה/מועצה ,בזק" ,מקורות",
חח"י וכדומה).
התשלום כולל את חפירת הבור ,הקידוח ,השרוול ,התאומים וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת
החצייה.
צנרת פוליאתילן ושלוחות טיפטוף
העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן ,שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תוכנית ובהתאם
להנחיות כדלהלן:
צינורות הפוליאתילן יונחו בתוך הקרקע בעומק של  40ס"מ ,הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה.
קוים מחלקים יונחו בתוך הקרקע בעומק של  20ס"מ .
בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ  5ס"מ ירופדו התעלות עד  10ס"מ מעל לצינורות הפ.א
בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים.
שלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגראלי מווסת רב עונתי ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכנית ,יתדות
ברזל בעובי  3מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל  4מטר (יש להקפיד לא לשנוק את
השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון) .העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחות
הטפטוף .שלוחות הטפטוף מסומ נות סכמאתית ,יש לפרוש אותם במרווחים ע"פ תוכנית .שלוחות
קיצוניות בחלקה יפרשו בחצי מרחק מגבול החלקה.
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כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" או שו"ע .לא יהיה שימוש ברוכבים או במחברי שן .הקבלן
יחליף את מחברי השן המסופקים בתוך גלילי הטפטוף המגיעים מהמפעל במחברים מסוג "פלסאון
M", 16או שו"ע .כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה ואישור המפקח.
תוכנית As made
על הקבלן חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע ( ,)As madeומסירת התוכנית למתכנן וליזם.
השקית עצים
העצים יושקו ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ .העבודה כוללת אספקת והתקנת
החומרים והאביזרים.
השקית שיחים
שיחים יושקו בטפטוף .שלוחות הטפטוף יונחו כאמור לפי המרווחים עפ"י תכנית השתילה מיד לאחר
השתילה והנטיעה ,יש להשקות כל יום ולוודא כי מתקבל "בצל" הרטבה ליד כל שיח .עם הזמן,
לאחר כחודשים ימים ,ניתן לרווח את תדירות ההשקיה.
השקית מסלעות
השקיה במסלעות תבוצע ע"י צינורות פ.א .עיוורים בקוטר  16מ"מ וטפטפות ננעצות במקומות
הנדרשים .יש להקפיד לעגן היטב את הצינורות עם יתדות כל  2.0מטר ולוודא שהשתילים
שממוקמים בכיסי השתילה מקבלים מים.
לוח הפעלות
לוח ההפעלות יהיה מחושב לחודשי הקי ץ .בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי ההשקיה
ו/או להקטין את כמויות המים בכל השקיה .לשם כך יש להתייעץ עם אגרונום .לוח ההפעלות מחושב
להשקיית הדשא אחרי קליטתו .בשלב הראשון לאחר הנחת המרבדים ,במשך כחודש ימים ,יש
להשקות  2-3פעמים ביום 30 ,דקות בכל פעם.
 – 41.03שתילה וזריעה

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ,בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר ,עם מערכת
שורשים בריאה ומפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים ומיכל השומר על שלמות גוש
השורשים .השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' מעולה עפ"י חוברת הגדרת סטנדרטים
("תקנים") לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות מהדורה אחרונה .
השתילה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים ,לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין ,או
בתקופת רוחות סערה .השתילה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום
שורשים ,מילוי הבור באדמת גן מעורבת בקו מפוסט ובדשן ,הידוק ,יצירת גומה והשקיה .הקבלן
יספק דשנים וקומפוסט בשל ,אשר יפוזרו בתחתית הבור ויעורבבו עם ערמת אדמת הגן ,המיועדת
למילוי הבור .
מחיר השתילים ,העצים והדשאים כולל את אספקת השתילים ,הכנת השתילים והעצים ,העברתם
לאתר ,הכנת בורות שתילה ונטיעה ,עבודת השתילה והנטיעה ,אדמת גן ודשנים למילוי הבורות,
סמוכות ,מקולפות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר ,חומרים ,אביזרים וכל העבודות הדרושות לפי
התכניות ,קשירת הצמח לסמוכות ,ואחריות מלאה ל 3-חודשים.
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קבלן הגינון וההשקיה
הקבלן ,או קבלן המשנה לעבודות גינון ונטיעות ,יהיה חבר בתא הקבלנים של ארגון לגננות ולנוף
בישראל בסיווג המתאים לעבודה זו ,ובעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בעבודות דומות בהיקף
ובמהות .התקשרות עם קבלן המשנה תבוצע רק אחרי אישורו ע"י המפקח.
נטיעת עצים מן הקרקע  -גודל  9בגוש
אספקת עצים מסוג א' מעולה בריאים ,מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,בגובה  4.0מטר לפחות,
עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  2מטר לפחות .קוטר הגזע ,בגובה  20ס"מ מהקרקע ,יהיה
מינימום  7.5ס"מ (" .)3העץ יהיה עם מערכת שורשים מפותחים בקוטר  60ס"מ מינימום,
ושלושה ענפי שלד לפחות .הכנת העץ להעברה תעשה ע"י גיזום עליון ,חיתוך השורשים והכנה
לגוש או העברת עץ חשוף שורש בהתאם לסוג העץ.
העבודה תכלול :חפירה או חציבת בור ,בעזרת מיני מחפרון ,בהתאם לגודל העץ ולפחות
 180/150/180ס"מ ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל  100ליטר ו 250-ג'
סופרפוספט ו 150-גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור ,הספקה ,הובלה ,נטיעה
תוך שמירה על מערכת השורשים ,מילוי הבור ,הידוק ותמיכת העץ ב 3 -תמוכות עץ בקוטר  5ס"מ
ובאורך  280ס"מ ( 180ס"מ מעל לקרקע) קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה
לרוויה.
שתילת צמחים ממיכלים של  1ליטר – גודל 3
אספקת שתילים בריאים ,מפותחים ומאושרים על ידי המפקח .
העבודה כוללת :חפירת בורות לנטיעה במידות  20/20/20ס"מ ,הוצאת השתילים מן המיכלים תוך
שמירה על מערכת השורשים ,מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של  1:3או 100
גר' כופתיגן לבור ,הידוק והשקיה לרוויה.
שתילת דשא
העבודה כוללת :אספקה והנחת משטחי הדשא ,הספקה ופיזור דשן אורגאני בשל מטיב מאושר
בשיעור של  1מ"ק ל 100-מ"ר ,שכבת סופרפוספט בשיעור של  10ק"ג לכל  100מ"ר ,הצנעת
הדשנים ע"י חריש או הפיכה ביד לעומק של  20ס"מ ויישור סופי ,השקית השטח לרוויה עם גמר
השתילה ,ההידוק ,החזקת השטח  -עישוב וכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך עד
לכיסוי מוחלט של השטח .הצנעת הדשנים תועשה לא יאוחר מ 48-שעות לאחר הפיזור .במידה
והדשא נדרש בשתילה ,השתילה תועשה בתלמים ,הרווח בין התלמים לא יעלה על  15ס"מ .בתוך
התלמים השתילה לא תהיה רצופה .כיסוי התלמים והידוק השטח יעשה ע"י מכבש על שטח יבש.
שתילת דשא בשטיחים מוכנים תהיה לפי הנחיות היצרן.
 – 41.05אחזקת גנים

הקבלן אחראי ,לתקינות ולשלמות מערכת ההשקיה ,לקליטה של העצים והשתילים ,להתפתחותם
ולאחזקתם התקינה במשך כל תקופת האחזקה .הטיפול ואחזקת הצמחייה יבוצעו לפי הנחיות פרק
" 41.5אחזקת גנים" במפרט הטכני הכללי לעבודות בניה (הבינמשרדי) ולפי מסמך "עבודות
באחזקת הגן" בהוצאת האגף לשלטון ולמנהל מקומי ,משרד הפנים והארגון לגננות ולנוף בישראל.
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כחלק ממחיר השתילים יהיה הקבלן אחראי במשך  3חודשים ,מיום המסירה של האתר כולו,
לקליטה מלאה ולהתפתחות תקינה של הצמחים .במקרים בהם קיים סעיף אחזקת גנים נפרד,
הטיפול ואחריות הקבלן ,יחושבו לפי חודשים ,שימנו מיום גמר האחריות הכלולה ,במחיר העצים
והשתילים ,כמופרט לעיל.
העבודה כוללת :בין היתר :הכנת ספר (מדריך) אחזקה ואישורו ע"י המפקח; השקיה; עידור וניכוש
סביב העצים והשתילים אחת לחודש; כיסוח בחרמש מוטורי כל פעולה שתידרש ע"י המפקח לטפול
נאות בעצים .ההשקיה תבוצע בהתאם לצרכי השתילים ,עפ"י טבלת השקיה של מתכנן ההשקיה
ועפ"י הנחיות המפקח( .התשלום עבור מי ההשקיה יחול על הקבלן) .במקרה של גשמים תופחת
ההשקיה ,לפי הנחית המפקח .עצים ושתילים שלא יקלטו או שיתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן ,על חשבונו,
בעצים ובשתילים זהים ובגודל ובסוג ויחייבו את הקבלן בתקופת טפול ואחזקה ואחריות נוספת
כנ"ל.
בתום תקופת האחזקה תיער ך בדיקה של שטחי הגינון .במידת הצורך ,תבוצע מידית השלמה
והחלפה של כל הצמחים והעצים שלא התפתחו באופן תקין ו/או לא יראו בריאים ושלמים ,על חשבון
הקבלן.

 40.01עבודות ריצוף ואבני שפה שונות
א .עבודות הריצוף לרבות צורת ההנחה ודוגמת הריצוף יבוצעו בהתאם לפרוט בתוכניות,
מסמכי החוזה והנחיות המפקח.
ב .בנוסף לאישור דוגמאות האבן יש להכין באתר דוגמא של ריצופים שונים לאישור
המתכנן ,וזאת יעשה הקבלן לפני התחלת הריצוף באבן .הדוגמא תישמר עד לגמר
העבודה ומסירתה.
ג .העבודה כוללת ,התחברויות לריצוף ו/או משטחים קיימים .ההתחברויות יבוצעו תוך
שמירה על מישוריות נאותה וללא שברים והפרשי גובה לאורך קווי החיבור.
ד .יש לבצע  10מ"ר ריצוף דוגמה לאישור המתכנן .הנחת הריצוף תחל מהשפה .הריצוף
יונח מן המפלס הנמוך אל הגבוה .אבן הריצוף תהיה סוג א'.
ה .חתוך אבנים יבוצע רק ע"י מסור או גיליוטינה .אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות
במשטח.
ו .במרווחים בלתי נמנעים יש לצקת השלמות מבטון בגוון הריצוף .יחס צמנט \ חול –
.4:1
ז .בכל מקום בו אין גמר באבן שפה ,תבוצע חגורת בטון סמויה.

ריצוף אבן תעשייתית  -כללי
ארגון העבודה
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א .קבוצת עבודה רגילה מונה  3-4אנשים .ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא כ-
 150מ"ר ליום (באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של  400-600מ"ר
ליום).
ב .התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר .אספקת אבנים תבוצע אך
ורק מכיוון השטח שכבר רוצף ,אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי .יש לספק
אבנים להישג ידו של הרצף באופן שוטף ,כדי לאפשר לו עבודה רצופה.
ג .טיב האבן יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' .8
פיזור החול ויישורו
א .לאחר קבלת תשתית מוכנה (מצע מהודק מכורכר ,חומר מחצבה ,או אגו"ם) מפזרים
חול דיונות נקי ויבש בעובי של  4-5ס"מ .החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא
הידוק.
ב .היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות") .את סרגלי הצד
יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים :בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון
שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך שכבת החול.
ג .יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת
האבנים .רצוי לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה-שעתיים בלבד
כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת העבודה.
הנחת הריצוף
א .ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות –
"אבני קצה" ו/או "חצאים" ,הכל לפי הדוגמה הנדרשת ,לעבר אבן השפה הנגדית .יש
להתחיל לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה (למניעת זחילה של האבנים).
ב .בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  2-5מ"מ ,לצורך מילוי בחול אשר מונע
שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים ,ויוצר חיכוך הנועל את
האבנים אחת לשנייה.
ג .אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.
השלמת שולי המשטח
א .יש לשאוף במידת האפשר (על-ידי תיאום מידות) לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות.
יש צורך להשתמש באבני ריצוף חתוכות ,על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה
נקייה ומדויקת עד לקו אבני השפה ,הערוגות ,מכסי הביוב וכו' ,הנמצאים לעיתים
במרכז המשטח.
ב .חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת ,שהיא מכשיר קל
ופשוט להפעלה .יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ,עם דופן ניצבת
וישרה.
ג .השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים
השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על  3ס"מ .לצורך יציקה משלימה יש להכין
תערובת בטון מצמנט וחול ביחס של  .1:4אם המשטח הוא צבעוני ,ניתן לקבל
במפעל פיגמנט מתאים.
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ד .התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח
ומבטיחה את יציבותו .במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של
החול והאבנים ,שתגרום להתרחקותן זו מזו ולתפוררות המשטח.

ריצוף באבנים משתלבות רגילות  -גודל  30/30ס"מ ומטה (קטנות יותר)
 .1פילוס והידוק שכבת המצע .עובי השכבה ומס' השכבות יקבע ע"י המהנדס.
 .2פיזור חול יבש ופילוסו .עובי שכבת החול לאחר הפילוס בין  3-5סמ'.
 .3מתיחת חוטי סימון לקביעת קו הריצוף.
 .4תיחום המשטח המרוצף באבני סף.
 .5ריצוף ע"פ הדוגמה הנבחרת ,כולל השלמה והתאמת חיתוכים.
 .6ביצוע הידוק ראשוני באמצעות פלטה ויברציה.
 .7פיזור חול יבש ע"ג המשטח ,והחדרתו למישקים באמצעות מטאטא.
 .8טאטוא החול מפני המשטח ,מילוי סופי של המישקים בחול יבש וניקוי יסודי של
המשטח.
 .9ביצוע הידוק שני באמצעות פלטה ויברציה.
 .10במקרה הצורך ,פיזור נוסף של חול יבש למילוי המשיקים.
הידוק הריצוף
א .בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף .ההידוק יבוצע
באמצעות פלטה ויברציונית בעלת שטח של  0.5-0.3מ"ר .ההידוק יבוצע על ידי
שלושה מעברים לפחות ,עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול .בעת
ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינם
חסומים .ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד ומיישר
את פני השטח .החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר
משטח אחיד ויציב.

ב .אחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא ,תוך
הקפדה על מילוי כל המרווחים בין האבנים .לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק
באמצעות הפלטה בשלושה מעברים נוספים .יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין
האבנים מולאו בחול .טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים לאחר
גמר העבודה.
ג .הידוק אקרסטון – ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד.
סטיות בביצוע
הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  10מ"מ.
א.
הסטייה במישוריות (המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל .אלומיניום של  5.0מ'
ב.
לא תעלה על  7מ"מ).
ג.

הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  2מ"מ.

הוראות כלליות
א .יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 5-10 -מ"מ מעל גובה אבן
השפה.
ב .בכל מקרה אין להשאיר שטח ,בגמר יום עבודה ,ללא הידוק וללא מילוי המרווחים
בחול כנדרש.
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ג .אין לעלות עם כלי-רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.
ד .ההידוק ייעשה עד למרחק של  1מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה
מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.
ה .כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר ,וזאת ע"י
חיתוכים וניסורים ,ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות (אבני קצה
"חצאים").
שלבי ביצוע הריצוף
 .1פילוס והידוק המצע.
 .2פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.
 .3התקנת הריצוף ,כולל השלמות ע"י חיתוכים.
 .4הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.
 .5פיזור שכבת חול עליונה.
 .6הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.
 .7השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.
 .8פיזור סופי של חול ,טאטוא ומילוי מישקים.
אופני מדידה
א .ריצופים מהסוגים השונים ימדדו לפי מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים .המדידה תיעשה
בין אבני גן ,שפה או שפות יציקות אחרות .מחיר הריצוף כולל את החומרים הדרושים
מעל המצע.
ב .אבני שפה שונות ימדדו לפי מטר ויכללו יסוד ומשענת בטון ,הכל כנתון בכתב
הכמויות ובמפרט.
ג.

ספסלים ,פחי אשפה וכו' ימדדו לפי יחידה כנתון בסעיפי כתב הכמויות.

ד.

יסודות למתקני רחוב כגון ספסלים ,כיסאות ,וכו' לרבות חפירה בטון ,זיון וכו'

ה .מגבילי שורשים לעצים ימדדו לפי יחידה בהתאם לסוג הנדרש בכתב הכמויות.
ו.

הסעיפים שבכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את כל האמור במפרט המיוחד וגם את
כל המתואר בתוכניות אף אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות.
אבני שפה (אבני אי ,אבני צד גנניות ואבני שפה)

א .משענת – אבני השפה לסוגיהן ,תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20 -במידות
המתוארות בתכניות ,במידת הצורך ,יש לנסר אבנים .לא יאושר שימוש באבני שפה
לאחר שבירה באתר.
ב .קשתות – בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  0.5מטר ו 0.25 -מטר
או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.
ג.

אבנים מונמכות – במקומות המסומנים בתכניות (במעברי חציה) יבנה הקבלן אבני
שפה מונמכות ,בגובה  3ס"מ מעל המיסעה .כאשר בכל קצה תבוצע ההנמכה לאורך
אבן אחת ( 1.0מ').

ד.

תשלום – המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות ועקומות מסוג
כלשהו ,יחידות באורך  25ס"מ 50 ,ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות
הדרושים .המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע
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ובאגו"ם וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה ,אספקה
והנחת אבנים וכן תושבת וגב הבטון.

שלבי ביצוע של אדמת מבנה (למילוי בבתי גידול לעץ(
אדמת המבנה הינה "אלמנט" קונסטרוקטיבי (הכולל אבנים גדולות ,אבנים קטנות,
אדמת חול חרסיתית המוחדרת בין האבנים ויריעות גיאוטכנית להפרדה) המאפשר
מחד את יציבות מבנה המדרכה ומאידך מאפשר התפתחות שורשי העצים וגדילתם
באופן מיטבי.
היישום  -ביצוע אדמת מבנה לבורות השתילה לעצים עם יהיה כדלקמן:
 .1חפירה – לאחר ביצוע המצעים בשטח המיועד למדרכה ,יש לחפור את בתי
הגידול לעצים הנדרשים לפי התכנית.
 .2מגביל שורשים – (פוליאתילן) הצמדת יריעת  HDPEסביב כל בית הגידול
ועיגונה ע"י
השפלתה ,מעל ראש בית הגידול ,לדופן העליונה לרוחב  20ס"מ .היריעה

תהיה שלמה ללא חורים וקרעים ,תותאם למלוא עומק בית הגידול ,תצמד
היטב אל הדפנות ,ותולחם בשלמות בתפר בין יחידה ליחידה.
.3

.4

.5
.6
.7

.8
.9

שכבת אבנים גדולות – פיזור אבנים גדולות( .שברי אבן קשה זוויתית ובעלת
משקל מרחבי סגולי של  2.4טון למטר קוב .גודל האבן בין  10-15ס"מ .ממקור
גירי  /דולומיטי) .בשכבה של  30ס"מ בתחתית בית הגידול.
אדמת חול חרסיתית – החדרת אדמת חול חרסיתית ( 80-85%חול מטויבת,
לפני הפיזור וההחדרה ,בקומפוסט ודשן) לתוך החללים בין שברי האבן .יש
לפזר שכבת אדמה של כ –  5ס"מ מעל שברי האבן ולהחדירה באמצעות זרם
מים בלחץ ,לבין החללים .לאחר מכן יש לפזר שכבה נוספת של  5ס"מ וחוזר
חלילה עד למצב בו האדמה מפסיקה לחדור לבין החללים.
שכבת אבנים גדולות פיזור שכבת אבנים גדולות כמתואר בסעיף – ( 3לעיל).
בעובי  30ס"מ ע"ג שכבת האבנים הגדולות עם האדמה הנ"ל.
אדמת חול חרסיתית  -החדרת אדמה לשכבת האבנים הנ"ל כמתואר בסעיף
אדמת חול חרסיתית (לעיל).
אבנים קטנות – פיזור שכבת אבנים קטנות בעובי  20ס"מ .סוג האבנים
כמפורט בסעיף "אבנים גדולות" ,אולם בגודל  3-6ס"מ .ע"ג שכבת האבנים
הגדולות עם האדמה הנ"ל.
אדמת חול חרסיתית – החדרת האדמה כמתואר בסעיף אדמת חול חרסיתית
(לעיל)
שרוול השקייה – צינורות שרשוריים (מחוררים) יונחו מעל לשכבת האבנים
הקטנות,
הצינורות ישמשו כשרוולי השקיה לבור השתילה .בכל בור נטיעה יבוצעו 2

יחידות השקיה ,אורך יחידת השקיה  4מ' ,קטע אחד מכל צד של הפתח לעץ.
הצינורות יהיו עטופים בבד גיאוטכני בכדי למנוע את סתימתם .הצינורות יעוגנו
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ב  3 -מקומות ,שני עיגונים לשכבת האבן הקטנה ועיגון נוסף לאדמת הגן .לתוך
הצינור יושחל חוט משיכה עבה שיעוגן משני קצוות הצינור בעזרת יתדות .פתח
הצינור יבלוט כ  10 -ס"מ מעל לשכבת האדמה הגננית (במצב הסופי) בסמוך
לגזע העץ.
 .10יריעה גיאוטכנית – פריסת יריעה גיאוטכנית לא ארוגה ,מעל שכבת שברי
האבנים הבינוניות (אבן  3-6ס"מ) בכל שטח הפנים של בור השתילה למעט
בשטח הנטיעה של העץ (מרכז הבור 1 ,מ' על  1מ')
 .11צינור אוורור – צינור שרשורי ,בקוטר " ,4עטוף ביריעת בד גאוטכני ,בצפיפות
 200גר'/מ"ר.
הצינור יקיף את אזור בית השורשים ,בשתי כריכות .בכל מקרה ,הצינור יהיה

לפחות באורך של  3מ' .הקצה הטמון בקרקע יאטם ,ע"י יריעת בד גאוטכני
(כנ"ל) ,למניעת סתימת הצינור.
קצה הצינור השרשורי יחובר לצינור בקוטר " 4באורך  60ס"מ ,בעל מכסה עם
סריג הניתן לפתיחה .הצינור והמכסה יהיו בגוון שחור ,מ  - PVCעמיד לקרינת
UVלמשך  10שנים לפחות .המכסה יותקן בגובה  5ס"מ מעל פני הקרקע
המתוכננים ,בסמוך לדפנות בור הנטיעה .מיקום הצינור יהיה עקבי בכל
הבורות והפתחים.
 .12בור שתילה – ימולא למלוא נפחו באדמת גן מטויבת ,מסוג חול חרסיתי.
 .13מצע – מעל היריעה הגיאוטכנית ,בכל בור השתילה מלבד באזור הפתח לעץ1( ,
מ' *  1מ') יש לפזר בזהירות בשילוב עם עבודת ידיים ,מבלי לדרוך עם כלי
צמ"ה על הבד ,מצע סוג א' לפי פרט מתכנן הכביש ופרק  51במפרט הכללי.
עובי שכבת המצע  30ס"מ.
• תהליך העבודה בכל שלב אין ללכלך ולזהם את שכבות החצץ –  3-6ס"מ .יש לקבל

אישור לכל שלב (אין לפזר שכבת אבן נוספת קודם לאישור המפקח למילוי הקרקע
בחללים) האישור לכל שלב יכלול לפחות הדגמת  3בורות שתילה ,זה לצד זה ,ומדידת
מצב קיים למיקום אלמנט הבטון לבור הנטיעה ,גובה ,נ.צ .ופילוס.
אדמת חול חרסיתית (עבור בורות השתילה והאדמה שתוחדר לחללים שבין האבנים(
העבודה כוללת :אספקה ,הובלה ,פיזור האדמה בבורות השתילה והחדרתה לשכבת
שברי האבן.
הקרקע תעמוד בכל ההנחיות ,הדרישות ואופן התשלום כמפורט מטה:
• הקרקע תהיה מסוג חול חרסיתית עם  80-85% -חול .ללא רגבים זרים ,ללא שרידי
נזאז ונקייה מאבן.
• לפני פיזור האדמה ,על הקבלן לבצע את כל העבודות הדורשות חפירה חציבה
הטמנת צנרות וכו' ,זאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי .על הקבלן להציג בפני
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המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה .בכל מקרה ,פיצול
העבודה וביצוע על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו עילה לתוספת מחיר כלשהי.
• האדמה לא תכיל פסולת מכל סוג שהוא ,ולא חלקי עשבי בר ,פקעות ,שורשים ,קנה
שורש וכו' ,ולא תכיל אבנים מעל גודל  5ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על ,10%
אלא אם יינתן אישור בכתב ע"י המפקח.
• אספקת האדמה לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח .האישור יינתן על סמך
תוצאות
בדיקות הקרקע .הבדיקות יתבצעו באמצעות מעבדה מורשית .הבדיקות תילקחנה
מהאתר בו
נמצא מקור האדמה המיועד ,ובאתר עצמו בשטח המוערם .לאחר הפיזור וזאת
לבדיקת תאימות האדמה למקור .במקרה של פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפנות
את האדמה ,על חשבונו לאתר שפיכה מאושר .במקרה של אדמה המאושרת בתנאי
שיוספו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ,דישון אורגני ,תוספות של חומרים אחרים,
או שטיפה ,יהא על הקבלן להוסיף את החומרים ולבצע פעולות אגרוטכניות שיומלצו
ע"י המעבדה והמפקח ,על חשבונו .בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת
מחיר.
• טיוב הקרקע יעשה קודם לפיזורה בבורות השתילה והחדרתה לשברי האבן.
הטיוב יהיה ע"י ערבוב הומוגני של  25ליטר קומפוסט בשל 5 ,ליטר הומוס 100 ,ק"ג
סופר
פוספט 150 ,גרם אשלגן כלורי לכל  1קוב קרקע.
• תוספות כימיות (דשנים) ,תוספות אורגניות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים
אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע .בשום מקרה ,לא תפוזר האדמה על פסולת
מכל סוג
שהוא .הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים לפי תנאי השטח ,בכלים מכאניים
ובאופן ידני.
פיזור אדמת הגן יעשה לפי הגבהים המתוכננים בהתאם לתכנית הגבהים בסטייה
מותרת של עד  5ס"מ .בכל מקרה לא תינתן תוספת תשלום בגין תנאי שטח קשים
לפיזור האדמה.
ערכי אדמה נדרשים:

עמוד  77מתוך 93

• חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה .חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם
כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה.
• מדידה  -האדמה תימדד לפי מ"ק נטו ,בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית
לרום הסופי  /מכפלת השטח נטו בעובי שכבת האדמה (לפי ממוצע מדידות(.
התשלום ,לפי מ"ק אדמה גננית ,כולל את כל האמור לעיל ,מלבד תשלום עבור
בדיקות הקרקע.
• מדידת עדות  -לאחר ביצוע בתי הגידול הקבלן יחויב לבצע תכנית מדידת עדות
של בתי הגידול שבוצעו.
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מסמך ג' 2
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

פרק  - 51עבודות כבישים ופיתוח
כללי
שלביות ביצוע :מובהר כי העבודות יבוצעו בשלבים ,ובשלב זה יבוצעו רק חלק
מהעבודות על פי המפורט בתכניות ובמסמכי המכרז .על הקבלן לקחת זאת בחשבון
ולא תשולם כל תוספת בגין ביצוע העבודות בשלבים.
הסדרי תנועה :מובהר כי מחירי היחידה כוללים גם את כל הסדרי התנועה הנדרשים
לצורך ביצוע העבודות ולא תשולם כל תוספת בגין הסדרי תנועה מכל סוג שהוא אשר
ידרשו לצורך ביצוע העבודות.
בתי גידול לעצים :מובהר כי העבודות כוללות ביצוע בתי הגידול לעצים על שלביהם
השונים ,כמפורט בתכניות הנופיות .מודגש כי על הקבלן לשלב עבודות אלה יחד עם
עבודות העפר והסלילה המפורטות במפרט מיוחד זה ובתכניות וכי לא תשולם כל
תוספת בגין הצורך לשלב עבודות לבתי הגידול יחד עם עבודות אחרות .כמו כן מובהר
כי המדידה והתשלום בגין בתי הגידול לעצים הנם על פי המפורט בכתב הכמויות
לביצוע העבודות הנופיות.

עבודות הכנה ופירוק
חישוף
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חישוף יבוצע לעומק של  30ס"מ מממפלס קרקע קיימת .חומר החישוף יסולק לאתר
שפיכה מאושר .על פי הוראת המפקח ,יוערם חומר החישוף בערימות וישמר באתר
לצורך שימוש לחיפוי מדרונות .פינוי חומר החישוף לאתר שפיכה מאושר כלול במחירי
היחידה לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.
טיפול בעצים
הטיפול בעצים יבוצע על פי המפורט בתכניות הנוף ,לרבות עקירה ,כריתה ,העתקה או
כל טיפול אחר כמפורט בתכניות הנופיות .מחיר היחידה כולל את כל האגרות
וההיטלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
ריסוס והדברת עשבים
על הקבלן לבצע ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה .סוג החומר
יותאם לסוג הצמחיה באזור העבודות ויאושר על ידי המפקח .עבודת הריסוס תבוצע
על ידי קבלן מורשה לבצוע עבודות אלה.
סילוק ערמות פסולת
כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרוייקט בצורת תפזורת ואשר
ניתן להעמיסה על משאית באמצעות כלי מכני מתאים ,או בעבודת ידיים.
כדוגמת פסולת תחשב  -פסולת אשפה ,פסולת בניין ,עודפי עפר ,גרוטאות ,חלקי מבנים,
צינורות ניקוז ישנים ,גושי בטון ,שילדי מכוניות וכו'.
איתור הפסולת ייעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו.
מודגש בזאת שבאזור העבודה מתבצעות במקביל עבודות בנייה של קבלנים אחרים .על
הקבלן לדאוג לשמור על ניקיון תחום העבודה במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט.
פסולת הקיימת בשטח ,שלא מעבודת הקבלן תסולק באישור המפקח למקום שפך מאושר.
באחריות הקבלן להציג למפקח אישור הרשות המוניציפלית המתאימה המאשרת את מקום
הפינוי המאושר .לא יינתן לקבלן כל אישור מאת המפקח לשפוך את הפסולת ללא האישור
הנ"ל.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שישולם רק עבור הפסולת הנמצאת ביום תחילת העבודה
בלבד .מאחר ושטח אתר העבודה מצוי באחריותו של הקבלן ,כל פסולת אחרת בין אם היא
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נוצרה מעבודות הקבלן ובין אם ע"י גורמים אחרים ,תסולק על ידו ללא כל תמורה ,.את
התמורה לסילוק פסולת זו ,על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

עבודות עפר
העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף  51.04של המפרט הכללי.
שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מכשולים על פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע.
העבודה תבוצע בכל כלי מתאים ,להבטחת כל התשתיות הקיימות בשטח ,כולל עבודת חפירה
בידיים על יד קווי מים ,ביוב ,חשמל ,גדרות ,יסודות וכל מתקן אחר הנמצא בשטח או סמוך
לו.
את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום נזק למבנים או לקוי שירותים כלשהם .כל נזק,
עקיף או ישיר ,שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ושל הרשות
המתאימה.
לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות ,או חפירה בשטחים קטנים או חפירה בעבודת ידיים או כל עבודה
שפורטה לעיל .כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי
ומאיים ,לדעת המפקח ,בגלישה ,וכן חומר שגלש לתחום הכביש .עבודה זו לא תימדד ולא תשולם.
מיטב החומר החפור יועבר ,באישור המפקח ,לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של  20ס"מ .החומר העודף
יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר.
להלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת עבודה/מכרז זה וכלולים במחיר שיגיש הקבלן
לביצוע העבודה:
ביצוע רשת סימון וצירי הכבישים וחידוש אלמנטים אלה .סימון גבולות ,עבודות העפר ,הן בחפירה
•
והן במילוי ע"י הכנסת יתדות עם סימני גובה בכל חתך וחתך ,משני צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר
מ 20-מ' אחת מהשניה .ביצוע כל המדידות השוטפות.
•

סילוק אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק ,סילוק צמחיה ועבודת ידיים ליד מתקנים.

•

תיקון כל הסטיות במפלסי עבודות העפר העולות על  5ס"מ וזאת ע"י הורדת גבנונים או מלוי

השקעים בחומר מילוי מהודק ומיושר ,לשביעות רצונו של המפקח.
•

הוצאת אדמת החפירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב נקי מתערובת צמחיה אל תוך קטעי

המילוי ,החל מתחתית המילוי ופיזור אדמה זו בשכבות אופקיות של  20ס"מ.
החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר ללא הגבלת מרחק הובלה ,או יועבר
•
לאחסנה זמנית לפי הוראות המפקח וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה .בכל מקרה
שבמהלך העבודה יתגלה סוג אדמה שלא אושר למילוי ,ימשיך הקבלן עבודתו בשטח אחר עד לקבלת הנחיית
המפקח לסילוק החומר .עבור עבודה זאת לא תשולם כל תוספת.
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המדידה לתשלום :התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי נפח החפירה כשהמצב הקיים המדוד באתר עם
תחילת עבודת הקבלן  ,ומאושר על ידי המפקח ,משמש בסיס לחישוב הנפח הן של החפירה והן של המילוי.
חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של המצב בגמר העבודה בשטח ,כשכל הסטיות העולות על   5ס"מ
תוקנו בהתאם.

התשלום כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של
המפקח.
תשומת לב הקבלן לדגשים המפורטים להלן:
החלפת קרקע :החלפת קרקע תבוצע על פי המפורט בדו"ח הקרקע ועל פי המסומן בתכניות.
בעת ביצוע עבודות העפר חובה על הקבלן לזמן את יועץ הקרקע לאתר לצורך פיקוח עליון
ובקרה על העבודות המתבצעות מובהר כי בסמכות יועץ הקרקע לשנות את גבולות החלפת
הקרקע על פי שיקול דעתו ולא יהיה באמור כל שינוי לתכולת עבודות הקבלן ו/אל לכל תוספת
תשלום מכל סוג שהוא .החומר שיחפר לצורך החלפת הקרקע יטופל על פי המפורט לעיל.
עיבוד שתית :עיבוד שתית יבוצע על פי המפורט בדו"ח הקרקע המצורף למפרט זה.
מילוי :המילוי יבוצע על פי המפורט בדו"ח הקרקע המצורף למפרט זה.

חציבות :לא תשולם כל תוספת בגין הצורך בביצוע חציבות כחלק מעבודות העפר ,ו/או שימוש
בכלים מכניים מסוגים שונים.
טולרנסים :על הקבלן לעמוד בדרישות המפרט הכללי באשר לסטיות בביצוע עבודות העפר.
בכל מקרה של סטיות העולות על אלה המותרות ,בסמכות המפקח לדרוש מהקבלן לפרק את
העבודות אשר בוצעו ולבצען מחדש .לחלוטין ,בסמכות המפקח להחיל על הקבלן קנסות בגין
סטיות בעבודות העפר העולות על הסטיות המותרות במפרט הכללי .גובה הקנסות יהיה נתון
לשיקול דעתו של המפקח ולקבלן לא תהיה זכות ערעור בגין זאת.
חפירות זמניות :חפירות זמניות ,תימוכים ,דיפונים וניקוז האתר בעת ביצוע העבודות יבוצעו
על פי המפורט בדו"ח הקרקע המצורף למפרט זה .מובהר כי חלה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים על מנת להבטיח את שלום עובדיו ,קבלנים אחרים העובדים באתר ואת
שלום כל העובדים והעוברים באתר.
הידוק המילוי :בכל אזורי המילוי ,בתחום רצועת הדרך יבצע הקבלן הידוק מבוקר .חומר
המילוי באזורי כבישים ומדרכות יאושר מראש על ידי המפקח ,ובכל מקרה לא תפחת איכותו
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מהמפורט בדו"ח הקרקע .ההידוק ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על  20ס"מ לאחר
ההידוק.
הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט להלן ובכפוף לסעיף  51027במפרט הכללי .כיוון
השכבות יהיה במקביל לפני השתית .באזורי מילוי גבוהים רשאי הקבלן ,במידה וברשותו
הציוד המתאים ,להציע את בצוע ההידוק בשכבות העולות על  20ס"מ (אך לא עולות על 40

ס"מ) .הגדלת עובי שכבות ההידוק ,תיעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי
ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לכל גובה השכבה .יש ליישר במפלסת כל שכבה
ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק.
בכל מקרה ייעשה ההידוק ב 100-ס"מ העליונים מתחת לשכבת המצע בשכבות של  20ס"מ
בלבד.
סוג וטיב חומר המילוי המקומי שיועבר משטחי החפירה ויפוזר בשכבות ,יאושר קודם ע"י
יועץ המבנה והמפקח ,ובכל מקרה לא תפחת איכותו מ  .A-5רמות ההידוק ותכולת הרטיבות
של חומר המילוי יתאמו את הדרישות המפורטות:
צפיפות :תחומי הצפיפות הנדרשים באתר יהיו כמצוין במפרט הכללי.
תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית אשר תיקבע במעבדה
עבור הצפיפות הנדרשת.
דרגת הצפיפות המינימלית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד
א.א.ש.ט.ו .בהתאם לסוגי הקרקעות המוגדרים לפי שיטת המיון של א.א.ש.ט.ו .שכבות
המילוי יהודקו לרמת צפיפות שלא תפחת מ 96%-מודיפייד א.א.ש.ט.ו .ובמטר העליון לא
תפחת רמת הצפיפות מ.98%-
במטר העליון של המילוי לא יורשה שימוש בחומר שמכיל מעל  2.5%חרסית או חומר אורגני
כלשהו.
גודל הגרגיר המקסימלי לא יעלה על  10ס"מ בשיעור של עד .2.0%
המדידה לתשלום :מ"ק חומר מהודק כמתואר במפרט הכללי.
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מצעים ותשתיות
שכבת מצע סוג א' לכבישים
בניגוד לנאמר בסעיף  51.05.00של המפרט הכללי ,לא יורשה השימוש בכורכר ,חול ו/או עפר
מיוצב.
החומר למצע יהיה מדורג ,מחומר מחצבה שהינו תוצר של גריסת אבן טבעית בלבד עובי
שכבות המבנה הוא לאחר הידוק.
עובי השכבות הוא לאחר הידוק.
דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  100 %מוד .א.א.ש.ט.ו.
עובי השכבות לאחר הידוק יהיה בין  10ל 20-ס"מ לכל היותר.
המדידה לתשלום :לפי הנפח התיאורטי במ"ק ,לפי התכניות ,ללא ניכוי שוחות ותאים וכו'
כמצוין במפרט הכללי (אופני מדידה) התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות ,החומרים והכלים
המפורטים לעיל לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.
אבני שפה
אבני שפה יבוצעו בהתאם לתוכניות או במקומות בהם יורה המפקח.
אבני שפה יהיו מהסוג ובמידות כמפורט בתכניות.
עבודות אספלט
עבודות ריסוס:
האמולסיות תרוססנה ללא חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ10 -
מעלות צלסיוס .לא תותר תנועה על השטח המצופה עד לכיסויו ,והקבלן יהיה אחראי
לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו באספלט .כל עבודות הריסוסים יעשו
בהתאם לאמור במפרט הכללי.
ריסוס יסוד  MS 10בשיעור  1ק"ג/מ"ר
המשטח שיש לצפותו ינוקה במטאטא מכני ובמטאטא יד מכל לכלוך וחומר זר
ויורחקו ממנו גרגירי אגראגט בלתי קשור.
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ציפוי היסוד ייעשה מאמולסיות (ללא דילול) מסוג  MS-10או  MC-70אשר תכונותיהן
תתאמנה למפרט היצרן המאושר .רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית
שתונח מעליו בתוספת  10ס"מ מכל צד .כמות הציפוי  1.0ק"ג/מ"ר .הציפוי יבוצע
לפחות יומיים לפני הנחת השכבה האספלטית (בחודשי הקיץ ,במידה והמפקח יאשר
זאת לפחות יום קודם לכן) .לא תותר כל תנועה על השטח בזמן זה .על פני השטחים,
שבהם לא חדרה האמולסיה ,יפוזר חול דק לספיגת עודפי האמולסיה ,שיורחק (אל
מחוץ לתחום הדרך) לפני הנחת השכבה האספלטית.
המדידה :במ"ר לפי השטח המרוסס.
התשלום :יהווה פיצוי למחיר הציפוי לרבות אספקת החומר ,העבודה ,הכלים האנשים,
ניקוי השטח במטאטא מכני וידני ספיגת עודפי האמולוסיה והרחקתם הכל לבצוע מושלם
של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.
עבודות האספלט יבוצעו על פי האמור בפרק  51.12במפרט הכללי.
המדידה :במ"ר.
מישק התחברות לאספלט קיים
ההתחברות תבוצע כמפורט בתכניות ותכלול את ניסור השכבות כביש קיים ושכבות המבנה,
ביצוע מידרוג הידוק שכבות בהתחברות לרבות חפיפת האספלט כמופיע בתכניות .העבודה
כוללת את אספקת החומרים.
מדידה ותשלום:
העבודה תימדד במ"א.
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עבודות בטון בקוי ניקוז ומעבירי מים
הנחת צינור ניקוז מבטון בקטרים ובעומקים שונים
כל הסעיפים כוללים גם אספקה ,הובלה ,פריקה ,חפירה ,הנחת הצינורות ,ביצוע המילוי
החוזר וכל יתר העבודות והחומרים הדרושים לביצוע מושלם לרבות בדיקות ,צילומים,
מדידות וכיוב'.
תאור העבודה
לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן אילו מערכות עוברות באותו מקום ויסמנן על גבי
תכניותיו.
העבודה כוללת הנחה של קווי ניקוז מצינורות בטון בקטרים ,בסוגים ובעומקים שונים ,לפי
ת"י  ,27בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות.
מדידה והתוויה
המיקום המדויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י המפקח .הסימון
יכלול:
 .1הציר האורכי של הצינורות השונים.
 .2נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.
 .3בדיקה של תכנית תאום המערכות ,והמערכות שאותרו על ידי הקבלן
מול תכנית הצנרת המוצעת.
על הקבלן לשמור נקודות סימון אלה בקפדנות .במקרה של פגיעה בהן על הקבלן לשקמן
מחדש.
דרישות טכניות
א.

דרישות טכניות לגבי הצינורות

הצינורות יהיו צינורות בטון הידרוטייל חרושתיים עם אטם גומי בחלק ה"זכר" של הצינור,
ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס' ( 27במהדורתו המעודכנת) ובדרגות
המתאימות של העומס כפי שיפורט בתכניות ו/או בכתב הכמויות .הצינורות יהיו ללא
חריצים ,סדקים וכל פגם אחר .שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט .מחברי
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הצינורות יהיו באמצעות טבעת גומי " ."0כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה
מוסמכת ,המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים לפי מפרט זה.
לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כלשהי ,ותוקנו ,בין ע"י היצרן ובין ע"י הקבלן
או כל גורם אחר .על הקבלן להקפיד על הסימון ,כמפורט בת"י  .27בכל מקרה של סתירה או
אי התאמה בין דרישות תקן ישראלי מס'  27לבין הדרישות הטכניות במפרט הכללי ,יקבע
ת"י .27
סוג הצינורות  :סוג הצינורות בכל הפרויקט לא יפחת מקלאס .4
ב.

הנחת הצינורות

הצינורות יונחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים שבתכנית .הצינורות
יעטפו בעטיפת חול כמפורט להלן .העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  51.07שבמפרט הכללי.
ג.

אטימות החיבורים

לאיטום חבורים שבין כל צינור לשכנו יש להשתמש אך ורק באטמי גומי ,אשר יסופקו על ידי
יצרן הצינורות ולפי ההמלצות של יצרני האטם .האטמים יהיו אטימים בפני מים.
ד.

מצע חול ועטיפת חול (עבור כל הקטרים) תיאור ודרישות הביצוע

לאחר חפירת התעלה לצנרת הניקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד המהודקת שכבת חול  .החול
יהיה חול דיונות נקי ,חופשי מגושים ,אבנים ,חרסית או חומרים אורגניים.
נפה

 %עובר נפה

מס' 4

100

מס' 200

05

עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות  10%מקוטר הצינור אבל לא פחות מ 10-ס"מ.
רוחב שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים ובתכניות.
אחרי הנחת הצינור על שכבת החול התחתונה ,תבוצע עטיפת חול משני צדי הצינור ,תפוזרנה
ותהודקנה שכבות חול כנ"ל בנות  20ס"מ כ"א עד  20ס"מ מעל קודקוד הצינור .שכבות החול
תהודקנה לצפיפות של  95%מודיפייד א.א.ש.ט.ו .באמצעות הרטבת החול .מצע החול
ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד  -מחירם יהיה כלול במחיר הצינור.

עמוד  87מתוך 93

ה.

מילוי חוזר לצנרת

חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של  8ס"מ ולא יכיל חומרים אורגניים או פסולת ולא
גושי עפר שגודלם עולה על  10ס"מ .החומר יהיה מסוג  A-2-4,A-1עד  ,A-6לפי שיטת המיון
של א.א.ש.ט.ו.
המילוא יבוצע לאחר הנחת הצינור ופיזור שכבות החול ויגיע עד למפלס הגבוה ב 50-ס"מ
מקודקוד הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני השתית (הגבוה שביניהם) ,גם באותם מקרים
בהם פני עבודות העפר בקטעי הכביש הסמוכים לצינור הינם במפלס נמוך יותר מאשר 50

ס"מ מעל לקודקוד המעביר (מילוא זה בא להבטיח מעבר הכלים הכבדים עד לביצוע עבודות
מבנה הכביש).
המילוא יבוצע בו זמנית משני צידי המעביר .בניגוד לנאמר בדף  60-5בכרך מילואים של
המפרט הכללי (החוברת הירוקה) ,חומר המילוא לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד .עבור
המילוא הדרוש להשלמת מבנה הכביש מעל למפלס העליון של המילוא החוזר (מפלס הגבוה
לפחות ב 50-ס"מ מקודקוד הצינור) ישולם במסגרת פריטי התשלום המתאימים של עבודות
הסלילה במסגרת פרק הסלילה.
ו.

הסדרי תנועה

מאחר ובאזור עובדים קבלנים שונים מחובתו של הקבלן לאבטח ולהכין הסדרי תנועה
נאותים כולל שילוט תמרור וצביעה ,שיבטיחו את העובדים השונים והמשתמשים בדרך
לשביעות רצונו של המפקח.
ז .במקומות בהם מתוכננות שוחות קליטה שלא יבוצעו בשלב זה ,יבוצע הצינור בין שוחת
הביקורת לשוחת הקליטה העתידית כשקצה הצינור יסגר בפקק ע"י הנחת בלוקים וסגירה
בטיט צמנט .עבור בצוע הפקק לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר מ"א צינור.
מדידה ותשלום :הצינורות ימדדו לפי מטר אורך (לפי קוטר פנימי ולפי עומק) ,בין תאים
בקצוות הצינורות לאורך הציר שלהם .עומק הצינור לצורך תשלום יקבע כממוצע האריתמטי
של העומקים בקצות כל קטע בין  2תאים סמוכים.
העומק יימדד מתחתית הצינור (בפנים) ועד פני צורת הדרך בתחתית שכבות מבנה הכביש,
אלא אם כן ניתנה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת התעלה לצינור מפני הקרקע
הקיימים).
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המחיר למ"א צינור יהיה בהתאם למפרט הכללי בתוספת הנאמר להלן במפרט מיוחד זה.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החציבה או החפירה ,הידוק קרקע יסוד מקורית ,הנחת
מצע החול ,אספקת הצינורות ,הובלתם ,הנחתם בהתאם לגבהים ולשיפועים וחיבורם זה
לזה בעזרת אטמי גומי ,עטיפת חול ,המילוא החוזר וההידוק עד פני השתית.
העבודה כוללת סילוק פסולת ,ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים לאבטחת המשתמשים
בדרך וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת העבודה וקבלת מוצר לשביעות רצונו המלאה של
המפקח.

51.6.02

תאי בקרה ותאי קליטה

תאי הבקרה והקליטה יהיו טרומיים עם אטם מובנה לקליטת צנורות הניקוז .התאים
יתאימו למידות המצויינות בתכניות ובכתב הכמויות.
כל הפתחים המיועדים לחיבור הצנורות לרבות האטם המובנה יוכנו במפעל הטרומי
והשוחות יגיעו מהמפעל עם פתחים מוכנים מראש בהתאם למפלסים המתוכננים .מובהר
כי אין לבצע חציבות בשטח.
51.6.03
.1

ריצוף אבן לניקוז כולל חגורות
תיאור

עבודה זו מתייחסת לריצוף ריפ-ראפ באזור מתקני הכניסה והיציאה ממעבירי מים,
במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח.
.2
2.1

חומרים
האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה 2.5

טון/מ"ק.
לפחות  2/3מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של  3/4מעובי השכבה הנדרשת בתכנית.
המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ 1/2 -העובי של השכבה.
האבנים תהיינה שטופות ונקיות מאדמה ,אבק וכל לכלוך אחר.
2.2

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים

דקים .האגרגטים הדקים יהיו בממדים כאלה ,שבמצב יבש יעברו  100%מהם את נפה מס'
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 ,16ולא יותר מ 10%-ממשקלם הכולל יעבור נפה מס'  .100לא יורשה שימוש בחול המכיל
טין במשקל העולה על  6%ממשקל החול הכולל.
.3

דרישות הביצוע

הריפ-ראפ יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי  10ס"מ .על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזויין
מסוג ב 20-בעובי  15ס"מ עם רשת זיון  6@20ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת,
שתשקענה לתוך הבטון כ 6-ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים
הסמוכות .במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס
המדרון .העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון" .החללים בין
האבנים (לא פחות מ 1-ס"מ ,ולא יותר מ 3-ס"מ) ימולאו בדיס-צמנט.
בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.
את הריפ-ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך  4ימים אחרי מילוי החללים בדיס.
יש להקפיד על נקיון האבנים ,לפני ואחרי העבודה ,ולמנוע לכלוכן בבטון או בדיס-צמנט.
בקצוות העבודה יש להתאים את מידות האבנים כך שיתקבל קו ישר והמשכי לפי התכניות.
.4

חגורת הבטון

מסביב לריצוף הריפ-ראפ תבוצע חגורה מבטון מזויין כפי שמופיע בתוכניות .הבטון יבוצע
לפי הנחיות המפרט הכללי .מידות החגורה  40X20אלא אם כן צויין אחרת.
דרישות הטיב ,איכות העבודה והחומרים בהתאם למפרט הכללי.
הבטון יהיה מסוג ב 20-לפי ת"י  .118בדיקת החומרים לבטון וכן כמות ואופן
לקיחת הדגימות יהיו לפי ת"י ( 118לפי שקיעת קונוס של ".)4
מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י  739אך לא מפותלים .מוטות הזיון יענו
לכל הדרישות המופיעות בפרק  63של המפרט הכללי .כיסוי הזיון על ידי הבטון  -כמצוין
בתכניות.
יש להקפיד שלא ללכלך את אבני הריפ-ראפ ולהיזהר מפני נזילת בטון.
.5

מדידה
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העבודה תימדד במטר מרובע של פני הריפ-ראפ המבוצעים בהתאם לתכניות ולפי דרישות
מהנדס האתר.
.6

תשלום

מחיר הסעיף למטר מרובע ריפ-ראפ יהווה תמורה מלאה עבור העבודה ,החומרים ,הציוד
ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,כולל עבודות החפירה והמילוי ,חומר המצע
והידוק השתית ,כולל את משטח הבטון המזוין ,החגורות מבטון מזוין התומכות את קצה
הריצוף .כל העבודה תעשה לשביעות רצונו המלאה של מהנדס האתר.
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רשימת תכניות למכרז
באר-יעקב.
מכרז מתקני הספורט על 4313
קונסטרוקציה -גבי תג'ר

1

מס' תכנית

שם תכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

4313-1-0

קירות תומכים

משתנה

0

14.04.21

למכרז

פיתוח -נחלת הכלל
מס' תכנית

שם תכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

1

 127-01-V03גיליון 1

תכנית פיתוח צומת נעמי שמר

1:250

03

27.04.21

למכרז

2

 127-01-V03גיליון 2

תכנית פיתוח צומת יוענה ז'בוטינסקי

1:250

03

27.04.21

למכרז

3

 127-01-V03גיליון 3

תכנית פיתוח צומת ניר צבי

1:250

03

27.04.21

למכרז

4

 127-03-V03גיליון 1

תכנית צמחיה צומת נעמי שמר

1:250

03

12.05.21

למכרז

5

 127-03-V03גיליון 2

תכנית צמחיה צומת יוענה ז'בוטינסקי

1:250

03

12.05.21

למכרז

6

 127-03-V03גיליון 3

תכנית צמחיה צומת ניר צבי

1:250

03

12.05.21

למכרז

7

 127-07-V02גיליון 1

תכנית ריצוף צומת נעמי שמר

1:250

02

12.05.21

למכרז

8

 127-07-V02גיליון 2

תכנית ריצוף צומת יוענה ז'בוטינסקי

1:250

02

12.05.21

למכרז

9

 127-07-V02גיליון 3

תכנית ריצוף צומת ניר צבי

1:250

02

12.05.21

למכרז

10

 127-02-V01גיליון 1

תכנית פירוקים צומת נעמי שמר

1:250

02

12.05.21

למכרז

11

 127-02-V01גיליון 2

תכנית פירוקים צומת יוענה ז'בוטינסקי

1:250

02

12.05.21

למכרז

12

 127-02-V01גיליון 3

תכנית פירוקים צומת ניר צבי

1:250

02

12.05.21

למכרז

13

 127-06-V02גיליון 1

תכנית השקיה

1:250

02

23.05.21

למכרז

14

127-04-V02

פריסת קירות

1:250

02

19.05.21

למכרז

15

127-05-V01

חוברת פרטים

משתנה

01

21.04.21

למכרז
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חשמל – ספיר ,אריה מלר

מס' תכנית

שם תכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

1

1838-SPR-250-LT01

תכנית תאורה שצ"פ ניר צבי

1:250

00

12-04-21

למכרז

2

1838-SPR-250-LT02

תכנית תאורה שצ"פ נעמי שמר

1:250

00

12-04-21

למכרז

3

1838-SPR-250-LT03

תכנית תאורה שצ"פ ז'בוטינסקי

1:250

00

12-04-21

למכרז

4

1838-SPR-H02

פרטי מגשי אביזרים עבור שכונה

1:10

01

24-10-19

למכרז

5

1838-SPR-H03

תכנית פרטים

1:10

01

24-10-19

למכרז

6

1838-SPR-H07

פרט עמוד תאורה קוני עגול בגובה
 4מטר בשצ"פים

1:25

00

18-04-21

למכרז
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באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

עמוד 1

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01מתחם צומת יוענה ז'בוטינסקי
 01.02עבודות בטון וקירות תומכים
01.02.002
01.02.002.0010

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין
קירות תומכים מבטון מזויין ב ,30-ללא חיפוי אבן.
כולל עבודות עפר ,בטון רזה ,יסוד ,נקזים ,תפרים
,זיון הקיר ,מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות
החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות
כמפורט בתכניות.

מ"ק

52.00

1,455.00

סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין

75,660.00

75,660.00

 01.02.004חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(
01.02.004.0020

חיפוי באבן מתועשת כדוגמת "כורכרית" מנוסרת או
מבוקעת במידות שונות לפי פרט .המחיר כולל את
קשירת האבנים על פי התקן והפרט ,כולל כל הדרוש
לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת.
סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

43,500.00

סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים

119,160.00

 01.08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
01.08.001

מ"ר

150.00

290.00

43,500.00

הכנות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
מובלים
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים ,תיבות
מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה ,סגירת קצוות
הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
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תאור
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מחיר

סה"כ

ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.03.07ולפי פרט.
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"
צינורות פלסטיים מפוליאתילן )(H.D.P.E
01.08.001.0048

צינור מפוליאתילן דרג  12.5י.ק.ע  ,13.5בקוטר 50
מ"מ ,התקנה תת קרקעית ,עם פסי סימון בצבע
כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון ,כולל חוטי משיכה
 8מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

500.00

13.00

6,500.00

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי
01.08.001.0096

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  50מ"מ כולל מופות
יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה  8מ"מ מניילון
כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

250.00

8.00

2,000.00

01.08.001.0102

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  75מ"מ כולל מופות
יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה  8מ"מ מניילון
כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

250.00

12.00

3,000.00

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
מחיר תא כולל עבודות העפר ,חפירה ,מילוי והידוק,
חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיון ,תקרה,
מכסה מבטון ,שילוט המכסה,סמל הרשות טבוע
ביציקה ,עוגנים ,ניקוז ,רפידות ,שכבת חצץ ,הכנת
פתחים עבור צינורות ,כניסות ויציאות לתא לרבות
איטום ,אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.03.09.02ולפי פרט.
01.08.001.0180

תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש
לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי  80ס"מ ועומק
 150ס"מ מסגרת ומכסה מסוג  B125לפי ת"י .489

קומפ

4.00

1,800.00

7,200.00

01.08.001.0201

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור
מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק
ממתכת  B125לפי ת"י .489

קומפ

4.00

600.00

2,400.00

גומחות בטון עבור חח"י
מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון
מתחת לגומחה ,הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות,
תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר חח"י ,וכולל
גם את עבודות העפר,חפירה ,מילוי והידוק ,חומרי
ועבודות העזר והלוואי ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי
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מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים ,לרבות
שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי סימון ,כיסוי
התעלה ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה ו/או חציבה ,מילוי  -לרבות תשלום
למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.02.03ולפי פרט.
01.08.001.0261

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ ועומק
 100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות
חופר-תעלות או בעבודת ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מ'

200.00

43.00

8,600.00

01.08.001.0276

תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל  20ס"מ של
העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל  100ס"מ
עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מ'

50.00

8.00

400.00

01.08.001.0297

יציקת בטון ב 20-להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל
מקום שיידרש) ,לפי דרישת המפקח(.

מ"ק

10.00

760.00

7,600.00

01.08.001.0348

פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות
ניסור ,חיתוך ,שבירת אספלט/בטון בעומק השכבות
הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל,
חפירה וחציבה לרבות עבודתידיים לעומק עד 150
ס"מ ורוחב עד  60ס"מ ,ריפוד וכיסוי חול ,מילוי
החפירה בשכבות מצע ,תיקון מדרכה/שביל החזרת
המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

מ'

150.00

100.00

15,000.00

01.08.001.0354

חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון,
כולל חציבת פתח בדופן התא ,החדרת הצנרת,
ביטון ,איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.

קומפ

3.00

300.00

900.00

יסודות לעמודי תאורה
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה ,סימון ,חפירה
וחציבת בור,בטון ,זיון ,מערכת בורגי עיגון )לרבות
פסי פלדה אומים ודסקיות( ,שרוולי מעבר ,מילוי
מרווחים ,סילוק עודפי עפר ,החזרת מצב לקדמותו,
תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס
ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר
הנדרשים על פי מסמכי החוזה.
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו
ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן
ועל חשבונו ,בהתאם לסוג האדמה ,מיקום ,ומשקל
הפועל על העמוד.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02ולפי פרט.
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01.08.001.0369

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה עד  5מ' יצוק מבטון ב 30 -
במידות  60/60/80ס"מ.

קומפ

4.00

640.00

2,560.00

01.08.001.0378

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה  9-10מ' יצוק מבטון ב30 -
במידות  80/80/160ס"מ.

קומפ

3.00

1,100.00

3,300.00

01.08.001.0387

תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין
עירוניים או בגינון עבור קיטום שפות היסוד ,הסינור
וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים בגוון
העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

יח'

4.00

40.00

160.00

01.08.001.0495

התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל
דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או
חציבה מסביב ליסוד ,חדירה ליסוד ,הכנסת שרוול
שרשורי  80מ"מ קוטר ביסוד ,החלפת מגש ,תוספת
מאמ"ת תלת פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל
הקטן יותר ,חיווט ,מופות ,סופיות ,חיבור מוליך
הארקה ,תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

קומפ

2.00

440.00

880.00

01.08.001.0507

התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב
מואר כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד,
חציבה/חדירה ליסוד ,הכנסת שרוול שרשורי  80מ"מ
קוטר ביסוד קיים ,החלפת מגש ,חיווט ,חיבור מוליך
הארקה ,תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

קומפ

1.00

620.00

620.00

01.08.001.0528

ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר ,כולל פתיחת
סתימות ,השחלת חוט משיכה בקוטר  8מ"מ מניילון
שזור ,ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג של
פסולת ,ומילוי חצץבעובי  5ס"מ.

קומפ

2.00

630.00

1,260.00

01.08.001.0615

תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש
אביזרים.

יח'

2.00

73.00

146.00

62,526.00

סה"כ להכנות לתאורת חוץ

 01.08.002עמודים וזרועות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
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הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת  C.O.Cמטעם
היצרן וחתומה על ידו ,על כל משלוח של ציוד כנדרש
במפרט הטכני.
כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח
הבסיס לפני היסוד ,הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף
התאורה ,צביעה ,שילוט ,פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד ,פילוס.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02.01ולפי פרט.
עמוד תאורה )ת"י  (812בחתך קוני עגול קוטר עליון
 90מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת
בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד ,דלת וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו ,עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית
קלוי בתנור.
01.08.002.0072

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.2.066באורך  4.8או  5מ'.

קומפ

4.00

2,500.00

10,000.00

01.08.002.0999

תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה
הכולל פתח אביזרים נוסף ונפרד ,דלת ,מחיצה
פנימית בעובי  3מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות
להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים
להתקנה מושלמת לפי פרט.

קומפ

2.00

643.00

1,286.00

סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

01.08.003

11,286.00

אביזרי תאורה
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  ,08ת"י
 ,20מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים
ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש
והמפרט המיוחד למכרז זה
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
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הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח
מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי
תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת
בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת
 C.O.Cו.C.O.T -
גופי תאורה לתאורת חוץ
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי
תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי
והשיכון בלבד.
גופי תאורת חוץ
מחיר גוף תאורה כולל אספקה ,התקנה ,אחריות
וכולל כבל  3X2.5ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל
האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף
הפנס.
01.08.003.0087

גוף תאורת כבישים ורחובות לד  58-39Wדוגמת
 NXTL-016Sמתוצרת  LRLהמשווק ע"י ארכה ,או
ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף .08.03.045

יח'

12.00

1,937.00

23,244.00

01.08.003.0088

גוף תאורת רחובות לד  76Wדוגמת CENTURY
מתוצרת  CARANDINIהמשווק ע"י ארכה ,או ש"ע
מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף .08.03.045

יח'

4.00

1,900.00

7,600.00

מגשים
מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ,כולל מהדקים דגם
 BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו ש"ע מאושר,
לכבלים בחתך עד  35ממ"ר ,כולל פסים למבטיחים
חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי
אוטומטי דו קוטבי  ,10KA ,2X10ACכיסוי )מבטח
נפרד עבור כל ג.ת( וכולל כבלים בין המגש לג.ת
ולבית התקע ,בורג הארקה וחיבורי הארקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.09.02.07ולפי פרט.
01.08.003.0330

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.324

קומפ

7.00

250.00

1,750.00

01.08.003.0333

מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.324

קומפ

4.00

320.00

1,280.00

כבלים נחושת

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

כבל מטיפוס  N2XYכולל השחלה בצינור או הנחה
בתעלה ,התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או
מרכזיה ,מהדקים למיניהם ,נעלי כבל ,חיזוקים,
חיבורים בשני הקצוות ,סימון לזיהוי הכבל
והסימונים על מוליכי הכבל.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.04.06ולפי פרט.
01.08.003.0357

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  5X1.5ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

40.00

9.00

360.00

01.08.003.0384

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  3X4ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

200.00

12.00

2,400.00

01.08.003.0414

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  5X16ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.3.345כולל סופיות מפצלות
מתכווצות )"כפפות"(.

מ'

350.00

47.00

16,450.00

ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.04.06ולפי פרט.
מופות
01.08.003.0552

מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  Raychemאו
ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד  5X16ממ"ר.

יח'

1.00

230.00

230.00

הארקה
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל
חיבורו ,כולל חדירה לעמודים וכל החומרים וכל
העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם,
לפי סוגו.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.02ולפי פרט
01.08.003.0615

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35
ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.606

מ'

350.00

26.00

9,100.00

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה
מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת
בטון טרומית עם מכסה בטון  B125לפי ת.י ,489
מוליך הארקה מנחושת  50ממ"ר לחיבור בין
האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל
הארקה ברשת עילית ,חצץ בתחתית הבריכה שילוט
וצביעה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.01ולפי פרט
01.08.003.0666

אלקטרודת הארקה בקוטר  19מ"מ ובאורך של  3מ'
תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית
בקוטר  40ס"מ ובעומק  60ס"מ כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.660

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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3.00
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.08.003.0672

הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה,
שוחת בטון טרומית בקוטר  40ס"מ ובעומק  60ס"מ
עם קרקעית מבטון ,חור ניקוז מים ,מכסה בטון
 B125לפי ת.י  ,489שילוט וצביעה כולל כל
האביזרים והחיבורים הדרושים.

קומפ

1.00

577.00

577.00

01.08.003.0690

פס הארקות עשוי נחושת במידות  40X4מ"מ עם 7
ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר ,כולל קופסת CI
מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת.

קומפ

11.00

280.00

3,080.00

שונות
01.08.003.0723

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור
בערוגות שצפים ,אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15
ס"מ מעל פני האדמה הגננית  .הכסוי יהיה עגול או
מרובע לפיהנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע
העמוד הכסוי חייב לכסות את כל  4ברגי היסוד כולל
גובהם מעל פני היס.

קומפ

4.00

213.00

852.00

01.08.003.0744

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק
מוסמך ,כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד
לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי
חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט ,לרבות מסירת
תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות
הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.

קומפ

1.00

1,000.00

1,000.00

01.08.003.0783

שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית
מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

ש"ע

50.00

60.80

3,040.00

01.08.003.0786

שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית
מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

ש"ע

50.00

52.80

2,640.00

76,000.00

סה"כ לאביזרי תאורה

 01.08.009בקרת תאורה ושונות
הערה :כל הסעיפים כוללים גם אספקה ,הוצאות
הובלה ,טעינה ופריקה ,התקנה ,הנחה וחיבור גם
אם במפרט הכללי פרק  08או בכתב הכמויות נאמר
אחרת.
01.08.009.0030

יחידת  REPEATER DALIהמותקנת במרכזיית
התאורה או בעמוד התאורה לתפעול עד  64יחידות
קצה  DALIובאורך קו של עד  300מטר ,כדוגמת ,
דגם EN-REP-DALI :המשווק ע"יאנלטק בע"מ
העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה
איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני
המצ"ב.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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יח'

12.00

1,600.00

19,200.00
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.08.009.0040

יחידת ספק כוח  DALIהמותקנת במרכזיית התאורה
או בעמוד התאורה לתפעול עד  64יחידות קצה
 DALIכדוגמת  ,דגםEN-PS-DALI :המשווק ע"י
אנלטק בע"מ העונה לדרישותהמפרט הטכני המצ"ב
או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט
הטכני המצ"ב.

יח'

12.00

1,600.00

19,200.00

01.08.009.0050

יחידת הגנה למתחי יתר וזרמי התנעה מותקן במגש
הציוד של עמוד התאורה לתפעול פנס ,LED
כדוגמת ,דגם EN-MES-440 :המשווק ע"י אנלטק
בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות
המפרט הטכני המצ"ב.

קומפ

190.00

400.00

76,000.00

01.08.009.0110

הקמת בסיס הנתונים ואפיון גופי התאורה בתוכנת
הבקרה :לרבות כתיבת בסיס הנתונים בתוכנת
הבקרה ,הצבת גופי התאורה והמרכזיות על גבי
המפה האינטראקטיבית של תוכנת הבקרה ,תכנות
מערכת הבקרה כולל בניית לו"ז לתוכניות תאורה
)זמני הדלקה ,כיבוי ועמעום( ,הגדרת מערכת
ההתראות ,הרשאות וכו' ,עד להפעלה מלאה של
תוכנת ניהולמערכת הבקרה .תשלום עבור כל פנס
ברשת תשלום חד פעמי בעת ההקמה עבור ריכוז
ורישום נתוני המרכזייה וגופי התאורה,

קומפ

190.00

36.40

6,916.00

01.08.009.0120

תוכנת ניהול אינטרנטית לתאורה עבור כל פנס
ברשת לתקופה של עד  5שנים תשלום חודשי עבור
אספקת תוכנת ניהול אינטרנטית בשרות ענן לתפעול
מדפדפן סטנדרטי ע"י עד  5משתמשים ,המאפשרת
שליטה וניהול מערכת התאורה ,ברמת הפנס הבודד,
לרבות הצגת תקלות ,שליחת הודעות ,הפקת דוחות,
קביעת משטרי הדלקה ,כיבוי ועמעום וכו',

קומפ

190.00

234.00

44,460.00

01.08.009.0131

עמודון ללוח מקומי העמוד מפרופיל פלדה מגולוון
עם תא ציוד ודלת המחוברת עם ציר ונעילה  ,צבוע,
כל הציוד החשמלי לפי תכנית ,כולל פס הארקה עשוי
נחושת במידות 40X4מ"מ עם  7ברגי חיבור לפחות
ואומי פרפר ,חיבור להארקת היסוד ,לוח להגנות
וחלוקה לפי תכנית וכל הדרוש להפעלה שלמה
ומושלמת של המתקן ,עד למסירת המתקן ,כולל
הובלה .לא כולל מחיר יסוד

קומפ

3.00

5,430.00

16,290.00

01.08.009.0140

תוספת מחיר לעמוד פרגולה עבור ביצוע פתח לתא
אביזרים עם חיזוקים פנימיים  ,שטוצרים ליציאות
לגופי תאורה והכנה להתקנת הגופים עד  3גופים
לעמוד כולל כל העבודות והאביזרים הנדרשים על פי
פרט.

יח'

60.00

639.60

38,376.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.08.009.0150

תוספת למחיר יסוד בטון לעמוד פרגולה עבור שני
שרוולים בקוטר  75מ"מ לכבל ההזנה ,שני שרוולים
בקוטר  50מ"מ ל ,DALI-שני שרוולים בקוטר 32
מ"מ למצלמות ,שנישרוולים נו בקוטר  23מ"מ
להשלחת גיד הארקה ,פס הארקת יסוד לרבות פלדה
מגולוונת  40X4מ"מ עם  7חורים ,מחובר להארקת
יסוד נכנס לתא אביזרים ,לפי תכנית ,עבודהמושלמת

יח'

60.00

691.00

41,460.00

01.08.009.0160

שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות
פנים  120/140ס"מ ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  D400 (40טון( ,שלבי דריכה וכל
האביזרים ,בעומק מעל 1.75מ' ועד  2.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

6.00

9,550.00

57,300.00

01.08.009.0340

ממסר פחת  2X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 ,Aכדוגמה מתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב'
"מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

10.00

280.00

2,800.00

01.08.009.0345

ממסר פחת  4X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 ,Aכדוגמה מתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב'
"מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

3.00

330.00

990.00

01.40

סה"כ לבקרת תאורה ושונות

322,992.00

סה"כ לתשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

472,804.00

פיתוח האתר

 01.40.001ריצוף שבילים ,מדרכות
01.40.001.0050

משטח בטון ב 30-לשבילים ,מדרכות ומתחת
למתקני משחק ,יצוק באתר בעובי 10ס"מ ,כולל
רשת ברזל מרותכת קוטר  8כל  20/20ס"מ והחלקת
פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

מ"ר

350.00

132.90

46,515.00

01.40.001.0190

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,בגמר
מחוספס צבע מסוג מלבנית 20/20 ,10/20 ,או שו"ע
לפי תכנית .

מ"ר

100.00

81.00

8,100.00

01.40.001.0400

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ מסוג אבן
סימון לעיוורים ,בגוון עם צבע )עם בליטות( בהנמכת
ריצוף במעברי חציה ,ברוחב  60ס"מ במידות
 20/20/6ס"מ לרבות יסוד.

מ"ר

5.00

140.80

704.00

01.40.001.0410

אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים  20/20/6ס"מ
לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

5.00

271.00

1,355.00

01.40.001.0450

תוספת עבור חגורה סמויה  20/20לתיחום ריצוף
מאבנים משתלבות

מ'

62.00

26.40

1,636.80
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.40.001.0470

אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות  20/25ס"מ
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש
של אקרשטיין או ש"ע

מ'

10.00

75.00

750.00

01.40.001.0700

אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מ'

10.00

48.40

484.00

סה"כ לריצוף שבילים ,מדרכות

59,544.80

סה"כ לפיתוח האתר

59,544.80

 01.41עבודות גינון
01.41.001
01.41.001.0013

אדמת גן וחיפוי קרקע
אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת
קרקע ,לרבות פיזור בשטח )עבור כמות מעל 15
מ"ק(

מ"ק

130.00

53.00

סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע

01.41.002

6,890.00

6,890.00

עבודות השקיה

01.41.002.0070

צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 6

מ'

300.00

12.00

3,600.00

01.41.002.0110

צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 10

מ'

50.00

18.00

900.00

01.41.002.0144

טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או
ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  0.3- 0.5מ'  ,כולל מייצבים
כל  2מ' לקרקע.

מ'

1,500.00

3.50

5,250.00

01.41.002.0160

טבעת מצינור  16מ"מ עם  10טפטפות.

יח'

10.00

53.00

530.00

01.41.002.0185

שרוול פוליאטילן בקוטר  50מ"מ בדרג .6

מ'

50.00

13.00

650.00

01.41.002.0235

שרוול  .P.V.Cבקוטר " 4או  110מ"מ בדרג .12.5

מ'

50.00

45.00

2,250.00

01.41.002.0335

ראש מערכת בקוטר " 1לטפטוף והמטרה ללא
הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן,
לרבות מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק,מסנן
מקטין לחץ ,משחרר אוירמשולב כדוגמת א.ר.י או
שו"ע ,מגוף אלכסון ,ברז גן " 3/4יציאה למי פיקוד,
ברז" 3/4ברזייה ,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג
פלאסון או שו"ע.

קומפ

1.00

2,421.00

2,421.00

01.41.002.0370

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון
תלת דרכי ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

2.00

524.00

1,048.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.41.002.0385

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל
רקורד ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

2.00

313.00

626.00

01.41.002.0405

ארון לראש מערכת " 2/1100אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

1.00

3,500.00

3,500.00

01.41.002.0420

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של " 1מצינור
מים קיים ,כולל מד -מים ,חפירה ,גילוי הצנרת,
תיאומים ,אישורים ,מגופים ,הכל לפי דרישות ספק
המים לפי פרט.

קומפ

1.00

4,000.00

4,000.00

01.41.002.0448

מחשב השקייה ל 8-הפעלות תוצרת מוטורולה או
אגם או שו"ע ,כולל מטען  ,מצבר ,שמסופקים ע"י
ספק המחשב ,חיבור לחשמל עמודים או לחילופין
תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,שמסופק ע"י ספק
המחשב ,בארון הגנה מסוג  C - 54בעל נעילה
כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון
ההשקייה ,כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי
החשמל.

קומפ

1.00

12,600.00

12,600.00

01.41.002.0472

מחשב  DC-4מקומי הפועל לפי זמן.

יח'

1.00

700.00

700.00

01.41.002.0500

שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין
או ש"ע.

קומפ

4.00

330.00

1,320.00

01.41.002.0525

שוחת אביזרים מבטון בקוטר  60ס"מ כולל מכסה
עם כיתוב השקייה.

קומפ

3.00

1,250.00

3,750.00

סה"כ לעבודות השקיה

01.41.003

43,145.00

גינון ונטיעה

01.41.003.0040

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש לעומק
 25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל הנדרש
לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים מכניים וכו'.

מ"ר

325.00

4.50

1,462.50

01.41.003.0050

דשן אורגני ,זבל פרות או עופות או תערובת שלהם
מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20
קו"ב לדונם .יש להמציא אישור על החיטוי של ספק
הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט
לאתר .המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון
שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.

מ"ר

325.00

3.00

975.00

01.41.003.0100

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 3מיכל בנפח 1
ליטר ,שקיות גידול.

יח'

790.00

8.00

6,320.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.41.003.0110

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 4מיכל בנפח 3
ליטר ,או שקית.

יח'

435.00

16.00

6,960.00

01.41.003.0170

אספקה ונטיעת עצים גודל  - 9קוטר גזע  63מ"מ:
מדוד  20ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי
 3.5מ' ,מפותח ויפה ,מינימום  3ענפים .ממיכל
בנפח  72ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.

יח'

4.00

480.00

1,920.00

סה"כ לגינון ונטיעה

17,637.50

סה"כ לעבודות גינון

67,672.50

 01.42ריהוט חוץ
 01.42.002ספסלים ומערכות ישיבה
סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה

01.42.003
01.42.003.0030

0.00

מחסומים לרכב
עמוד מחסום מיצקת ברזל בגובה  85ס"מ מעוגן
ומבוטן בקרקע.

יח'

5.00

531.00

סה"כ למחסומים לרכב

01.42.004

2,655.00

2,655.00

אשפתונים וברזיות
0.00

סה"כ לאשפתונים וברזיות

 01.42.005מתקני משחק
01.42.005.0060

יציקת משטח גומי למתקני משחקים ,צבעוני בעובי
של לפחות  25מ"מ .בהתאם להוראות יצרן
המתקנים ).מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי
משולם בניפרד(.

מ"ר

350.00

301.00

סה"כ למתקני משחק

105,350.00

105,350.00

 01.42.006פרגולות
01.42.006.0060

הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות
גבוהה והגנת  ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ90-95% ,
הצללה .מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה
בקוטר " 8"-6בגבהים עד 8מ' מגולוונים וצבועים
בתנור .ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע.
העבודה הינה תכנון ביצוע ,לפני ביצוע יש להציג
חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

מ"ר

350.00

195.00

68,250.00

סה"כ לפרגולות

68,250.00

סה"כ לריהוט חוץ

176,255.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
 01.44.001גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
01.44.001.0010

01.51

מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה
בתנור גובה  110ס"מ עד  120ס"מ ,כולל עיגון
וביטון לקרקע או לקירות .

מ'

75.00

345.00

25,875.00

סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה

25,875.00

סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה

25,875.00

כבישים ופיתוח

 01.51.001עבודות הכנה ופירוק שונות
01.51.001.0025

חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ"ר

860.00

3.70

3,182.00

01.51.001.0030

כריתה ו/או עקירה של עצים ,לרבות שורשים כולל
פינוי וסילוק.

יח'

2.00

216.00

432.00

01.51.001.0130

פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .

מ'

80.00

12.00

960.00

01.51.001.0150

פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי
וסילוק.

מ"ר

35.00

14.10

493.50

01.51.001.0170

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק
העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

2.00

54.60

109.20

01.51.001.0180

פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות
פירוק העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

5.00

110.90

554.50

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

01.51.002

5,731.20

עבודות עפר

01.51.002.0010

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20
ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  %100לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

180.00

122.00

21,960.00

01.51.002.0020

חפירה בכל סוגי קרקע עד  2,000מ"ק.

מ"ק

1,000.00

23.00

23,000.00

01.51.002.0160

הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף.

מ"ר

450.00

2.70

1,215.00

46,175.00

סה"כ לעבודות עפר

 01.51.003מצעים ומילוי מובא
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סעיף

תאור

יח'

כמות

01.51.003.0110

מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר ההידוק
בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51
)המחיר כולל ההידוק( .לרבות חומר ממוחזר ממפעל
המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מ"ק

700.00

מחיר
60.00

סה"כ למצעים ומילוי מובא

01.51.009
01.51.009.0138

סה"כ
42,000.00

42,000.00

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ
בחירת הרשות המקומית.

מ'

5.00

225.00

1,125.00

סה"כ לתמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

סה"כ לכבישים ופיתוח

95,031.20

01.99

שונות

01.99.002

שונות

01.99.002.0042

רצפות סיפון )דק  (Deck -מעץ במבוק תוצ' "מוסו"
בעובי  2ס"מ ,לרבות קורות תמיכה תחתונות,
פירזול ואימפרגנציה .כולל ביסוס בטון וצבע מגן.
הכל בהתאם לפרט המצורף.

מ"ר

27.00

750.00

20,250.00

01.99.002.0450

נגיש  -ברזיה דגם "שיאון" תוצרת "שחם אריכא" או
ש"ע ,גוף הברזיה מפלב"מ )נירובטה( ושוקת יצוקה
מבטון ,במידות  28/87ס"מ ובגובה סופי  88ס"מ,
עם שני ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי בגבהים
שונים ומערכת נגישה למילוי בקבוקים ,לרבות ביסוס
ושוחת ניקוז

יח'

1.00

25,870.00

25,870.00

01.99.002.0625

תוחם ריצוף מפלח ברזל מגולוון בעובי  8מ"מ
בנתאם לפרט

מ'

65.00

120.00

7,800.00

01.99.002.0798

מתקן חנייה לזוג אופניים אחד ,דגם "קשת" או שו"ע
צבעוני ,עשוי מצינור פלדה מגולוון בצורת קשת,
בקוטר " ,2לרבות צביעה וביסוס/עיגון ,של חברת
"שחם אריכא" א ושו"ע

יח'

4.00

688.00

2,752.00

01.99.002.0799

התכה בחום של סמל מרחק ע"ג ריצוף קיים ,בגודל
 50X50ס"מ ,ע"י חברת סימונים לישראל או שו"ע

יח'

10.00

900.00

9,000.00

01.99.002.0800

נדבכי ראש )קופינג( מאבן מתועשת "כורכרית
מנוסרת" ,בגודל  50/30/7ס"מ ,בגוון כורכרי ,של
חברת אקרשטיין או שו"ע ,לפי פרט 2

יח'

100.00

250.00

25,000.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.99.002.0906

עץ תות קגיאמה בקוטר " 4מגידול של משתלת
הוכברג או ש"ע .פיצול ראשון בגובה  2.5מ' ץ
המחיר כולל הובלה שתילה והעשרת הקרקע
בקומפוסט ע''פ מפרט

יח'

2.00

4,200.00

8,400.00

01.99.002.0907

הוספת חריטת שם העיר  +לוגו העיר באר יעקב על
גבי המעקה.

יח'

4.00

500.00

2,000.00

01.99.002.0908

ספסל גן מדגם "אביב" ,תוצרת חברת "הדס" או
שו"ע ,עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ מעוצב וצבוע.
כולל התקנה וביסוס לפי הוראות היצרן.

יח'

3.00

2,120.00

6,360.00

01.99.002.0909

אשפתון עץ ומתכת מדגם "טל ים" ,נפח  90ליטר
תוצרת חברת "הדס" או שו"ע .כולל התקנה וביסוס
לפי הוראות היצרן .כולל הוספת חריטת שם העיר +
לוגו העיר באר יעקב על גבי האשפתונים.

יח'

1.00

915.00

915.00

01.99.002.0911

ספסל גן מדגם "שאנטי" ,מק"ט  ,1155תוצרת חברת
"שחם אריכא" או שו"ע ,עם בסיס יצקת ברזל ושלבי
עץ מעוצב וצבוע .כולל התקנה וביסוס לפי הוראות
היצרן.

יח'

1.00

6,642.00

6,642.00

סה"כ לשונות

114,989.00

סה"כ לשונות

114,989.00

 02מתחם צומת נעמי שמר
 02.02עבודות בטון וקירות תומכים
02.02.002
02.02.002.0010

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין
קירות תומכים מבטון מזויין ב ,30-ללא חיפוי אבן.
כולל עבודות עפר ,בטון רזה ,יסוד ,נקזים ,תפרים
,זיון הקיר ,מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות
החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות
כמפורט בתכניות.

מ"ק

26.00

1,455.00

סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין

37,830.00

37,830.00

 02.02.004חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(
02.02.004.0035

מ"ר

חיפוי קירות בטיח כורכרי.
סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

10,362.00

סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים

48,192.00

 02.08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
02.08.001

66.00

157.00

10,362.00

הכנות לתאורת חוץ
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
מובלים
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים ,תיבות
מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה ,סגירת קצוות
הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.03.07ולפי פרט.
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"
צינורות פלסטיים מפוליאתילן )(H.D.P.E
02.08.001.0048

צינור מפוליאתילן דרג  12.5י.ק.ע  ,13.5בקוטר 50
מ"מ ,התקנה תת קרקעית ,עם פסי סימון בצבע
כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון ,כולל חוטי משיכה
 8מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

500.00

13.00

6,500.00

צינורות פלסטיים מפוליאתילן מוצלב )(P.E.X
צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי
02.08.001.0096

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  50מ"מ כולל מופות
יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה  8מ"מ מניילון
כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

250.00

8.00

2,000.00

02.08.001.0102

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  75מ"מ כולל מופות
יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה  8מ"מ מניילון
כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021

מ'

250.00

12.00

3,000.00

שרוולים
02.08.001.0117

שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110
מ"מ דרג  8בעובי דופן  3.2מ"מ כולל סימון בר
קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון
תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף .08.1.021
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
מחיר תא כולל עבודות העפר ,חפירה ,מילוי והידוק,
חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיון ,תקרה,
מכסה מבטון ,שילוט המכסה,סמל הרשות טבוע
ביציקה ,עוגנים ,ניקוז ,רפידות ,שכבת חצץ ,הכנת
פתחים עבור צינורות ,כניסות ויציאות לתא לרבות
איטום ,אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.03.09.02ולפי פרט.
02.08.001.0180

תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש
לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי  80ס"מ ועומק
 150ס"מ מסגרת ומכסה מסוג  B125לפי ת"י .489

קומפ

3.00

1,800.00

5,400.00

02.08.001.0201

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור
מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק
ממתכת  B125לפי ת"י .489

קומפ

3.00

600.00

1,800.00

גומחות בטון עבור חח"י
מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון
מתחת לגומחה ,הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות,
תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר חח"י ,וכולל
גם את עבודות העפר,חפירה ,מילוי והידוק ,חומרי
ועבודות העזר והלוואי ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי
מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים ,לרבות
שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי סימון ,כיסוי
התעלה ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה ו/או חציבה ,מילוי  -לרבות תשלום
למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.02.03ולפי פרט.
02.08.001.0261

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ ועומק
 100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות
חופר-תעלות או בעבודת ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מ'

300.00

43.00

12,900.00

02.08.001.0276

תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל  20ס"מ של
העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל  100ס"מ
עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מ'

50.00

8.00

400.00

02.08.001.0297

יציקת בטון ב 20-להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל
מקום שיידרש) ,לפי דרישת המפקח(.

מ"ק

10.00

760.00

7,600.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.08.001.0348

פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות
ניסור ,חיתוך ,שבירת אספלט/בטון בעומק השכבות
הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל,
חפירה וחציבה לרבות עבודתידיים לעומק עד 150
ס"מ ורוחב עד  60ס"מ ,ריפוד וכיסוי חול ,מילוי
החפירה בשכבות מצע ,תיקון מדרכה/שביל החזרת
המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

מ'

150.00

100.00

15,000.00

02.08.001.0351

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור,
חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות
הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים ,חפירה
וחציבה לרבות בעבודתידיים לעומק עד  150ס"מ
וברוחב עד  60ס"מ ,ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה
בשכבות המצע ,תיקון הכביש ,החזרת המצב
לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

מ'

30.00

110.00

3,300.00

02.08.001.0354

חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון,
כולל חציבת פתח בדופן התא ,החדרת הצנרת,
ביטון ,איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.

קומפ

3.00

300.00

900.00

יסודות לעמודי תאורה
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה ,סימון ,חפירה
וחציבת בור,בטון ,זיון ,מערכת בורגי עיגון )לרבות
פסי פלדה אומים ודסקיות( ,שרוולי מעבר ,מילוי
מרווחים ,סילוק עודפי עפר ,החזרת מצב לקדמותו,
תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס
ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר
הנדרשים על פי מסמכי החוזה.
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו
ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן
ועל חשבונו ,בהתאם לסוג האדמה ,מיקום ,ומשקל
הפועל על העמוד.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02ולפי פרט.
02.08.001.0369

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה עד  5מ' יצוק מבטון ב 30 -
במידות  60/60/80ס"מ.

קומפ

5.00

640.00

3,200.00

02.08.001.0378

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה  9-10מ' יצוק מבטון ב30 -
במידות  80/80/160ס"מ.

קומפ

3.00

1,100.00

3,300.00

02.08.001.0387

תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין
עירוניים או בגינון עבור קיטום שפות היסוד ,הסינור
וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים בגוון
העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

יח'

4.00

40.00

160.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות פירוק וחיבורים
העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי
כל כללי הבטיחות הנדרשים כולל ניתוק מהמתח,
הפירוק יכלול את העמוד ,הפנסים ,הזרועות ,וכל
ציוד המותקן על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום
שיורה המפקח.
02.08.001.0447

פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא ,הוצאתו
מהקרקע ע"י חפירה ו/או חציבה והעברתו למקום
שיורה המפקח.

קומפ

1.00

400.00

400.00

02.08.001.0456

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים ,הוצאתו
והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר ע''י הרשויות
המוסמכות ,לפי הנחיית המפקח ,כולל החזרת פני
השטח לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות
לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.

קומפ

3.00

260.00

780.00

02.08.001.0474

פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה
בגובה  9-12מ' לרבות זרועות ,פנסים ,חיבורי
חשמל ,כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על
בסיס אחר בתחום האתר )עבור הבסיס ישולם
בנפרד( לרבות פילוס העמוד ,חיבורו והפעלתו
קומפלט

קומפ

3.00

790.00

2,370.00

02.08.001.0486

פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין
עמודי תאורה קיימים ,ללא פגיעה בצנרת הקיימת,
כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם ,והובלת הכבל
למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 100
ק"מ ,לפי הנחיית המפקח.

קומפ

100.00

4.00

400.00

02.08.001.0495

התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל
דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או
חציבה מסביב ליסוד ,חדירה ליסוד ,הכנסת שרוול
שרשורי  80מ"מ קוטר ביסוד ,החלפת מגש ,תוספת
מאמ"ת תלת פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל
הקטן יותר ,חיווט ,מופות ,סופיות ,חיבור מוליך
הארקה ,תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

קומפ

3.00

440.00

1,320.00

02.08.001.0507

התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב
מואר כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד,
חציבה/חדירה ליסוד ,הכנסת שרוול שרשורי  80מ"מ
קוטר ביסוד קיים ,החלפת מגש ,חיווט ,חיבור מוליך
הארקה ,תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

קומפ

2.00

620.00

1,240.00

02.08.001.0528

ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר ,כולל פתיחת
סתימות ,השחלת חוט משיכה בקוטר  8מ"מ מניילון
שזור ,ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג של
פסולת ,ומילוי חצץבעובי  5ס"מ.

קומפ

2.00

630.00

1,260.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

תאורת ביטחון
עמוד עץ יטופל נגד מזיקים וטפילים ,העמוד יהיה
מחוסן עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות
של מפרט חברת חשמל מס`  2545ומפרט חברת ?
בזק? מס`  0373וכן לפי התקן הישראלי מס` ,0262
העמודים יהיו מעץ יבש ,חזק ,ללא סדקים או פגמים
אחרים וישרים לכל אורכם.
02.08.001.0615

תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש
אביזרים.
סה"כ להכנות לתאורת חוץ

75,682.00

 02.08.002עמודים וזרועות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת  C.O.Cמטעם
היצרן וחתומה על ידו ,על כל משלוח של ציוד כנדרש
במפרט הטכני.
כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח
הבסיס לפני היסוד ,הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף
התאורה ,צביעה ,שילוט ,פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד ,פילוס.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02.01ולפי פרט.
עמוד תאורה )ת"י  (812בחתך קוני עגול קוטר עליון
 90מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת
בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד ,דלת וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו ,עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית
קלוי בתנור.
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סעיף
02.08.002.0072

יח'

תאור
עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.2.066באורך  4.8או  5מ'.

קומפ

כמות
4.00

מחיר
2,500.00

סה"כ
10,000.00

זרוע )ת"י  (812מסוגננת ו/או דקורטיבית עשויה
מצינור ברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף
התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה
כולל צביעה ,חיזוקים מגולוונים לעמוד ,בורגי אלן
שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד לפי פרט ו/או דגם
ודרישת המזמין.
02.08.002.0999

תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה
הכולל פתח אביזרים נוסף ונפרד ,דלת ,מחיצה
פנימית בעובי  3מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות
להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים
להתקנה מושלמת לפי פרט.
סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

02.08.003

29,290.00

אביזרי תאורה
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  ,08ת"י
 ,20מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים
ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש
והמפרט המיוחד למכרז זה
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח
מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי
תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת
בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת
 C.O.Cו.C.O.T -
גופי תאורה לתאורת חוץ
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי
תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי
והשיכון בלבד.
גופי תאורת חוץ
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מחיר גוף תאורה כולל אספקה ,התקנה ,אחריות
וכולל כבל  3X2.5ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל
האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף
הפנס.
02.08.003.0087

גוף תאורת כבישים ורחובות לד  58-39Wדוגמת
 NXTL-016Sמתוצרת  LRLהמשווק ע"י ארכה ,או
ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף .08.03.045

יח'

9.00

1,937.00

17,433.00

02.08.003.0089

גוף תאורת רחובות לד  76Wדוגמת CENTURY
מתוצרת  CARANDINIהמשווק ע"י ארכה ,או ש"ע
מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף .08.03.045

יח'

4.00

1,900.00

7,600.00

התקנת גוף תאורה
מגשים
מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ,כולל מהדקים דגם
 BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו ש"ע מאושר,
לכבלים בחתך עד  35ממ"ר ,כולל פסים למבטיחים
חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי
אוטומטי דו קוטבי  ,10KA ,2X10ACכיסוי )מבטח
נפרד עבור כל ג.ת( וכולל כבלים בין המגש לג.ת
ולבית התקע ,בורג הארקה וחיבורי הארקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.09.02.07ולפי פרט.
02.08.003.0330

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.324

קומפ

6.00

250.00

1,500.00

02.08.003.0333

מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.324

קומפ

4.00

320.00

1,280.00

כבלים נחושת
כבל מטיפוס  N2XYכולל השחלה בצינור או הנחה
בתעלה ,התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או
מרכזיה ,מהדקים למיניהם ,נעלי כבל ,חיזוקים,
חיבורים בשני הקצוות ,סימון לזיהוי הכבל
והסימונים על מוליכי הכבל.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.04.06ולפי פרט.
02.08.003.0354

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  4X1.5ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

300.00

8.00

2,400.00

02.08.003.0357

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  5X1.5ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

100.00

9.00

900.00

02.08.003.0369

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

20.00

9.00

180.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.08.003.0384

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  3X4ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.345

מ'

250.00

12.00

3,000.00

02.08.003.0414

כבל מטיפוס  N2XYבחתך  5X16ממ"ר כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.3.345כולל סופיות מפצלות
מתכווצות )"כפפות"(.

מ'

350.00

47.00

16,450.00

מופות
02.08.003.0552

מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת  Raychemאו
ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד  5X16ממ"ר.

יח'

1.00

230.00

230.00

ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.07.06ולפי פרט.
הארקה
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל
חיבורו ,כולל חדירה לעמודים וכל החומרים וכל
העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם,
לפי סוגו.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.02ולפי פרט
02.08.003.0615

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35
ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.606

מ'

350.00

26.00

9,100.00

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה
מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת
בטון טרומית עם מכסה בטון  B125לפי ת.י ,489
מוליך הארקה מנחושת  50ממ"ר לחיבור בין
האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל
הארקה ברשת עילית ,חצץ בתחתית הבריכה שילוט
וצביעה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.01ולפי פרט
02.08.003.0666

אלקטרודת הארקה בקוטר  19מ"מ ובאורך של  3מ'
תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית
בקוטר  40ס"מ ובעומק  60ס"מ כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.660

קומפ

6.00

799.00

4,794.00

02.08.003.0672

הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה,
שוחת בטון טרומית בקוטר  40ס"מ ובעומק  60ס"מ
עם קרקעית מבטון ,חור ניקוז מים ,מכסה בטון
 B125לפי ת.י  ,489שילוט וצביעה כולל כל
האביזרים והחיבורים הדרושים.

קומפ

1.00

577.00

577.00

02.08.003.0690

פס הארקות עשוי נחושת במידות  40X4מ"מ עם 7
ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר ,כולל קופסת CI
מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת.

קומפ

9.00

280.00

2,520.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

שונות
02.08.003.0723

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור
בערוגות שצפים ,אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15
ס"מ מעל פני האדמה הגננית  .הכסוי יהיה עגול או
מרובע לפיהנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע
העמוד הכסוי חייב לכסות את כל  4ברגי היסוד כולל
גובהם מעל פני היס.

קומפ

4.00

213.00

852.00

02.08.003.0744

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק
מוסמך ,כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד
לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי
חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט ,לרבות מסירת
תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות
הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.

קומפ

1.00

1,000.00

1,000.00

02.08.003.0783

שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית
מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

ש"ע

20.00

60.80

1,216.00

02.08.003.0786

שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית
מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

ש"ע

20.00

52.80

1,056.00

72,088.00

סה"כ לאביזרי תאורה

 02.08.009בקרת תאורה ושונות
הערה :כל הסעיפים כוללים גם אספקה ,הוצאות
הובלה ,טעינה ופריקה ,התקנה ,הנחה וחיבור גם
אם במפרט הכללי פרק  08או בכתב הכמויות נאמר
אחרת.
02.08.009.0030

יחידת  REPEATER DALIהמותקנת במרכזיית
התאורה או בעמוד התאורה לתפעול עד  64יחידות
קצה  DALIובאורך קו של עד  300מטר ,כדוגמת ,
דגם EN-REP-DALI :המשווק ע"יאנלטק בע"מ
העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה
איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני
המצ"ב.

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

02.08.009.0040

יחידת ספק כוח  DALIהמותקנת במרכזיית התאורה
או בעמוד התאורה לתפעול עד  64יחידות קצה
 DALIכדוגמת  ,דגםEN-PS-DALI :המשווק ע"י
אנלטק בע"מ העונה לדרישותהמפרט הטכני המצ"ב
או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט
הטכני המצ"ב.

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

02.08.009.0050

יחידת הגנה למתחי יתר וזרמי התנעה מותקן במגש
הציוד של עמוד התאורה לתפעול פנס ,LED
כדוגמת ,דגם EN-MES-440 :המשווק ע"י אנלטק
בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות
המפרט הטכני המצ"ב.

קומפ

13.00

400.00

5,200.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.08.009.0110

הקמת בסיס הנתונים ואפיון גופי התאורה בתוכנת
הבקרה :לרבות כתיבת בסיס הנתונים בתוכנת
הבקרה ,הצבת גופי התאורה והמרכזיות על גבי
המפה האינטראקטיבית של תוכנת הבקרה ,תכנות
מערכת הבקרה כולל בניית לו"ז לתוכניות תאורה
)זמני הדלקה ,כיבוי ועמעום( ,הגדרת מערכת
ההתראות ,הרשאות וכו' ,עד להפעלה מלאה של
תוכנת ניהולמערכת הבקרה .תשלום עבור כל פנס
ברשת תשלום חד פעמי בעת ההקמה עבור ריכוז
ורישום נתוני המרכזייה וגופי התאורה,

קומפ

13.00

36.40

473.20

02.08.009.0120

תוכנת ניהול אינטרנטית לתאורה עבור כל פנס
ברשת לתקופה של עד  5שנים תשלום חודשי עבור
אספקת תוכנת ניהול אינטרנטית בשרות ענן לתפעול
מדפדפן סטנדרטי ע"י עד  5משתמשים ,המאפשרת
שליטה וניהול מערכת התאורה ,ברמת הפנס הבודד,
לרבות הצגת תקלות ,שליחת הודעות ,הפקת דוחות,
קביעת משטרי הדלקה ,כיבוי ועמעום וכו',

קומפ

13.00

234.00

3,042.00

02.08.009.0131

עמודון ללוח מקומי העמוד מפרופיל פלדה מגולוון
עם תא ציוד ודלת המחוברת עם ציר ונעילה  ,צבוע,
כל הציוד החשמלי לפי תכנית ,כולל פס הארקה עשוי
נחושת במידות 40X4מ"מ עם  7ברגי חיבור לפחות
ואומי פרפר ,חיבור להארקת היסוד ,לוח להגנות
וחלוקה לפי תכנית וכל הדרוש להפעלה שלמה
ומושלמת של המתקן ,עד למסירת המתקן ,כולל
הובלה .לא כולל מחיר יסוד

קומפ

1.00

5,430.00

5,430.00

02.08.009.0140

תוספת מחיר לעמוד פרגולה עבור ביצוע פתח לתא
אביזרים עם חיזוקים פנימיים  ,שטוצרים ליציאות
לגופי תאורה והכנה להתקנת הגופים עד  3גופים
לעמוד כולל כל העבודות והאביזרים הנדרשים על פי
פרט.

יח'

5.00

639.60

3,198.00

02.08.009.0150

תוספת למחיר יסוד בטון לעמוד פרגולה עבור שני
שרוולים בקוטר  75מ"מ לכבל ההזנה ,שני שרוולים
בקוטר  50מ"מ ל ,DALI-שני שרוולים בקוטר 32
מ"מ למצלמות ,שנישרוולים נו בקוטר  23מ"מ
להשלחת גיד הארקה ,פס הארקת יסוד לרבות פלדה
מגולוונת  40X4מ"מ עם  7חורים ,מחובר להארקת
יסוד נכנס לתא אביזרים ,לפי תכנית ,עבודהמושלמת

יח'

5.00

691.00

3,455.00

02.08.009.0340

ממסר פחת  2X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 ,Aכדוגמה מתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב'
"מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

1.00

280.00

280.00

02.08.009.0345

ממסר פחת  4X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 ,Aכדוגמה מתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב'
"מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

2.00

330.00

660.00

סה"כ לבקרת תאורה ושונות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לתשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

02.40

סה"כ
201,998.20

פיתוח האתר

 02.40.001ריצוף שבילים ,מדרכות
02.40.001.0050

משטח בטון ב 30-לשבילים ,מדרכות ומתחת
למתקני משחק ,יצוק באתר בעובי 10ס"מ ,כולל
רשת ברזל מרותכת קוטר  8כל  20/20ס"מ והחלקת
פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

מ"ר

490.00

132.90

65,121.00

02.40.001.0190

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,בגמר
מחוספס צבע מסוג מלבנית 20/20 ,10/20 ,או שו"ע
לפי תכנית .

מ"ר

705.00

81.00

57,105.00

02.40.001.0400

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ מסוג אבן
סימון לעיוורים ,בגוון עם צבע )עם בליטות( בהנמכת
ריצוף במעברי חציה ,ברוחב  60ס"מ במידות
 20/20/6ס"מ לרבות יסוד.

מ"ר

5.00

140.80

704.00

02.40.001.0410

אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים  20/20/6ס"מ
לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

5.00

271.00

1,355.00

02.40.001.0450

תוספת עבור חגורה סמויה  20/20לתיחום ריצוף
מאבנים משתלבות

מ'

75.00

26.40

1,980.00

02.40.001.0470

אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות  20/25ס"מ
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש
של אקרשטיין או ש"ע

מ'

10.00

75.00

750.00

02.40.001.0700

אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מ'

33.00

48.40

1,597.20

סה"כ לריצוף שבילים ,מדרכות

128,612.20

סה"כ לפיתוח האתר

128,612.20

 02.41עבודות גינון
02.41.001
02.41.001.0013

אדמת גן וחיפוי קרקע
אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת
קרקע ,לרבות פיזור בשטח )עבור כמות מעל 15
מ"ק(

מ"ק

420.00

53.00

סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע

02.41.002
02.41.002.0070

22,260.00

22,260.00

עבודות השקיה
צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 6

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.41.002.0110

צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 10

מ'

50.00

18.00

900.00

02.41.002.0144

טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או
ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  -0.3 0.5מ'  ,כולל מייצבים
כל  2מ' לקרקע.

מ'

2,500.00

3.50

8,750.00

02.41.002.0160

טבעת מצינור  16מ"מ עם  10טפטפות.

יח'

20.00

53.00

1,060.00

02.41.002.0185

שרוול פוליאטילן בקוטר  50מ"מ בדרג .6

מ'

50.00

13.00

650.00

02.41.002.0235

שרוול  .P.V.Cבקוטר " 4או  110מ"מ בדרג .12.5

מ'

50.00

45.00

2,250.00

02.41.002.0335

ראש מערכת בקוטר " 1לטפטוף והמטרה ללא
הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן,
לרבות מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק,מסנן
מקטין לחץ ,משחרר אוירמשולב כדוגמת א.ר.י או
שו"ע ,מגוף אלכסון ,ברז גן " 3/4יציאה למי פיקוד,
ברז" 3/4ברזייה ,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג
פלאסון או שו"ע.

קומפ

1.00

2,421.00

2,421.00

02.41.002.0370

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון
תלת דרכי ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

2.00

524.00

1,048.00

02.41.002.0385

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל
רקורד ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

2.00

313.00

626.00

02.41.002.0405

ארון לראש מערכת " 2/1100אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

1.00

3,500.00

3,500.00

02.41.002.0420

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של " 1מצינור
מים קיים ,כולל מד -מים ,חפירה ,גילוי הצנרת,
תיאומים ,אישורים ,מגופים ,הכל לפי דרישות ספק
המים לפי פרט.

קומפ

1.00

4,000.00

4,000.00

02.41.002.0448

מחשב השקייה ל 8-הפעלות תוצרת מוטורולה או
אגם או שו"ע ,כולל מטען  ,מצבר ,שמסופקים ע"י
ספק המחשב ,חיבור לחשמל עמודים או לחילופין
תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,שמסופק ע"י ספק
המחשב ,בארון הגנה מסוג  C - 54בעל נעילה
כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון
ההשקייה ,כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי
החשמל.

קומפ

1.00

12,600.00

12,600.00

02.41.002.0472

מחשב  DC-4מקומי הפועל לפי זמן.

יח'

1.00

700.00

700.00

02.41.002.0500

שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין
או ש"ע.

קומפ

4.00

330.00

1,320.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף
02.41.002.0525

יח'

תאור
שוחת אביזרים מבטון בקוטר  60ס"מ כולל מכסה
עם כיתוב השקייה.

קומפ

כמות
3.00

מחיר
1,250.00

סה"כ לעבודות השקיה

02.41.003

סה"כ
3,750.00

47,175.00

גינון ונטיעה

02.41.003.0040

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש לעומק
 25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל הנדרש
לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים מכניים וכו'.

מ"ר

1,050.00

4.50

4,725.00

02.41.003.0050

דשן אורגני ,זבל פרות או עופות או תערובת שלהם
מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20
קו"ב לדונם .יש להמציא אישור על החיטוי של ספק
הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט
לאתר .המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון
שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.

מ"ר

1,050.00

3.00

3,150.00

02.41.003.0100

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 3מיכל בנפח 1
ליטר ,שקיות גידול.

יח'

4,300.00

8.00

34,400.00

02.41.003.0110

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 4מיכל בנפח 3
ליטר ,או שקית.

יח'

985.00

16.00

15,760.00

02.41.003.0170

אספקה ונטיעת עצים גודל  - 9קוטר גזע  63מ"מ:
מדוד  20ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי
 3.5מ' ,מפותח ויפה ,מינימום  3ענפים .ממיכל
בנפח  72ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.

יח'

24.00

480.00

11,520.00

סה"כ לגינון ונטיעה

69,555.00

סה"כ לעבודות גינון

138,990.00

 02.42ריהוט חוץ
 02.42.002ספסלים ומערכות ישיבה
סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה

02.42.003
02.42.003.0030

0.00

מחסומים לרכב
עמוד מחסום מיצקת ברזל בגובה  85ס"מ מעוגן
ומבוטן בקרקע.
סה"כ למחסומים לרכב

2,655.00

 02.42.005מתקני משחק

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.42.005.0010

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן פרפר"
,מק"ט  UBX-208של חב' אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ ,לאימון שרירי החזה והכתף
האחורית ,בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה
ללא צורך בתחזוקה,הבוכנה בעלת  16דרגות קושי
משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה,
ידיות העבודה המצופותלאחיזה נוחה ומניעת
החלקהבאורך של  350מ"מ לפחות ומחוברים בקצה
בבורג  EPDMביציקת גומי או  ,UVלמניעת שליפת
הידית ,כריות המושבים יצוקים פוליאוריטן מוקצף
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנתהמתקן עומד בתקן
ת"י  1497למתקני כושר חיצוניים מגיל  12ומעלה או
ש"ע ואיכות

יח'

1.00

18,800.00

18,800.00

02.42.005.0020

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמןחתירה
בתמיכת חזה" ,מק"ט  UBX-290של חב' אורבניקס
פתרונות ספורטיביים בע"מ ,לאימון שרירי הגב
והחזה ,בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה
ללא צורך בתחזוקה,הבוכנה בעלת  16דרגות קושי
משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה,
ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM
לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  350מ"מ
לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת
הידית ,כריות המושבים יצוקים פוליאוריטן מוקצף
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת  ,UVהמתקן עומד
בתקן ת"י  1497למתקני כושר חיצוניים מגיל 12
ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

18,800.00

18,800.00

02.42.005.0030

תקן כושר הידראולי חיצוני מסוג " ,"Arm Curlמק"ט
 UBX-255של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים
בע"מ ,לאימון ידיים ,יד קידמית "בייספס" בעל בוכנה
הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה,
הבוכנהבעלת  16דרגות קושי משתנות הניתנות
לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה ,ידיות העבודה
המצופות ביציקת גומי או  EPDMלאחיזהנוחה
ומניעת החלקה באורך של  350מ"מ לפחות
ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית,
כריות המושבים יצוקים פוליאוריטן מוקצף
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת  ,UVהמתקן עומד
בתקן ת"י  1497למתקני כושר חיצוניים מגיל 12
ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

18,800.00

18,800.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.42.005.0040

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "סטפר"  ,מק"ט
 UBX-292של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים
בע"מ ,לאימון אירובי ורגליים ,בעל בוכנה הידראולית
דו כיוונית  0%10לכל כיוון ,סגורה ללא צורך
בתחזוקה ,הבוכנהבעלת  16דרגות קושי משתנות
הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה ,ידיות
העבודה המצופות ביציקת גומי או  EPDMלאחיזה
נוחה ומניעת החלקה באורך של  350מ"מ לפחות
ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית,
המתקן עומד בתקן ת"י  1497למתקני כושר
חיצוניים מגיל  12ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

18,800.00

18,800.00

02.42.005.0050

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני
ספינינג" מק"ט  UBX-289של חב' אורבניקס
פתרונות ספורטיביים בע"מ ,לאימון אירובי והרגליים
 ,בעל מנגנון הקשחה יחודי לעבודה יעילה ,ידיות
העבודה המצופות ביציקת גומי או  EPDMלאחיזה
נוחה ומניעת החלקה באורך של  350מ"מ לפחות
ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת
הידית,המתקן עומד בתקן ת"י  1497למתקני כושר
חיצוניים מגיל  12ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

11,900.00

11,900.00

02.42.005.0060

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג
"טאצ'י",מק"ט  UBX-286של חב' אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ ,מתקן לאימון כתפיים ושכמות
ושחרור הכתפיים וגב ע"י סיבוב שתי הדסקיות
העגולות מאחורי הגב,לכיוון השעון ונגד כיוון השעון,
ומתאים לאימון מתוך כסא הגלגלים המתקן עומד
בתקן ת"י  1497למתקניכושר חיצוניים מגיל 12
ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

11,900.00

11,900.00

02.42.005.0061

יציקת משטח גומי למתקני משחקים ,צבעוני בעובי
של לפחות  25מ"מ .בהתאם להוראות יצרן
המתקנים ).מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי
משולם בניפרד(.

מ"ר

490.00

301.00

147,490.00

02.42.005.0070

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "טאצ'י",
מק"ט  UBX-222של חב' אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ ,מתקן לאימון ושחרור הכתפיים
והידיים ע"י סיבוב שתי הדסקיות העגולות ב -360
מעלות ,לכיוון השעוןונגד כיוון השעון ,ומתאים
לאימון מתוך כסא הגלגלים המתקן עומד בתקן ת"י
 1497למתקני כושר חיצונייםמ גיל  12ומעלה או
ש''ע ואיכות

יח'

1.00

11,900.00

11,900.00
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.42.005.0080

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "פנדלום
ומסובב אגן זוגי" מק"ט  UBX-232של חב' אורבניקס
פתרונות ספורטיביים בע"מ' מתקן לאימון האגן,
המתקן מאפשר אימוןשרירי האגן והבטן לשני
מתאמנים בוזמנית ,המתקן כולל סטופרים מובנים
בכל האלמנטים הדינמיים ,כל חלקי המתקן מגולוונים
בגילוון אבץ חם צביעה באבקה אלקטרוסטיטת
"אלסטה דו פונט" דו רכיבי בצבע כסף RAL-9006
בטקסטורת "קליפת תפוז" עם הגנת  ,UVמדרכי
הרגליים יצוקים ברוטציה מפולימר מסוג LLDPE
בצבע שחור עם הגנת  ,UVידיות העבודה המצופות
ביציקת גומי או  EPDMלאחיזה נוחה ומניעת
החלקה באורך של  350מ"מ לפחות ומחוברים בקצה
בבורג למניעת שליפת הידית ,המתקן מתאים
להתקנה עילית בעזרת פלטה עגולה בעובי 10
מ"מומקובע למשטח בטון בעזרת בעוגני חץ ,המתקן
עומד בתקן ת"י  1497למתקני כושר חיצוניים מגיל
 12ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

11,900.00

11,900.00

02.42.005.0090

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון
פונקציונלי מק"ט  UBX-GR3-TRXשל חב'
אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ ,מתקן לאימון
פונקציונאלי ,מתקן יעודי לאימון  TRXלבד או
כקבוצה ,המתקן כולל  3רצועות אימון מובנות
וקבועות ,המאפשרות שינוי גובה הידיות ע"י
המתאמןבצורה קלה ונוחה ,לצורך התאמתה לגובה
המתאמן וסוגהתרגיל אותו מבצע המתאמן ,לצורך
אימוןמגוון ,נכון ומדוייק  ,המתקן מתאים לאימון כל
שרירי הגוף בהתנגדות משקל הגוף בלבד
ומאפשראינסוף תרגילים ומנחים שונים ככל העולה
על דעת המתאמן ,ידיות האימון המתכננות
מאפשרותביצוע מגוון ורב של תרגילים שונים לכל
קבוצות שרירי הגוף ,המתקן מוגן בפטנט ,המתקן
בהתאםלמפרט טכניכללי ,המתקן עומד בתקן ת"י
 1497למתקני כושר חיצוניים מגיל  12ומעלה או
ש"ע ואיכות

יח'

1.00

59,800.00

59,800.00

02.42.005.0100

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון
פונקציונלי מק"ט  UBX-GR3-KTBשל חב'
אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ ,מתקן לאימון
פונקציונאלי ,מתקן יעודי לאימון משקולות ,המתקן
כולל  3משקולות בשלושה משקלים שונים  10 ,7ו
 -13.5ק"ג ,ומנגנון שיכוך יחודי ,המתקן מתאים
לאימון כל שרירי הגוף בעזרת משקולות
במשקליםשונים ,ומאפשר אינסוף תרגילים ומנחים
שונים לאימון,המוגבל רק בדמיונו האישי של
המתאמן .אימון כוח ,סיבולת ואירובי,המתקן מוגן
בפטנט .המתקןבהתאם למפרט טכניכללי ,המתקן
עומד בתקן ת"י  1497למתקני כושר חיצוניים מגיל
 12ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

59,800.00

59,800.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.42.005.0110

מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "קיק-בוקס" ,מק"ט
 UBX-303של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים
בע"מ ,מתקן אימון קרב מגע וקיק בוקס חיצוני,
לאימון רוב שרירי הגוף ,בעל הגנת  ,UVהגליל
בגובה  1.80מ' ,ובקוטר  37ס"מ מדמה אדם ,בנוי
מארבע "כריות" מיציקת  PUומותקן  30ס"מ
מהקרקע על בסיס מתכת קבוע ,המתקן עומד בתקן
ת"י 1497למתקני כושר חיצוניים מגיל  12ומעלה או
ש"ע ואיכות

יח'

1.00

18,200.00

18,200.00

02.42.005.0120

מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "פונקציונאלי" מסוג
" "ASTמק"ט  UBX-SW-150-ASTשל חב'
אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ ,מתקן לאימון
פונקציונאלי ו"סטרייט-וורקאווט" רב פעולות,
אימוןכושר פונקציונלי" ,סטרייט" ,אימון קרבי אימוני
כח ויציבה ,אימון קרוספיט ומתקני תליה  ,המתקן
כולל :סולמתהליכת ידיים באורך של  3.40מ' ברוחב
של  70ס"מ ,סולם שוודי ,מקבילים כנף ,מתח "בר",
מתח מדורג ,מתח "גריפ" ,עמדת "וואל-בול" ,חבל
טיפוס  3מ' ,טבעות אולימפיות ,מתח רחב ","LAT
קירוב ברכיים לחזה ,חבל לאימון "באטל-רופ" ,
רצועות  TRXמובנות ,טבעות אימון מובנות ,מיטת
עליות בטן .המתקן מתאים לאימון  22מתאמנים בו
זמנית ,בהתאם למפרט טכני כללי ,או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

109,800.00

109,800.00

02.42.005.0130

מתקן מקבילים משולש אישי "אקולייזר משולש"
מק"ט  UBX-HRSשל חב' אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ  ,מתקן אימון ג'ימנסטיק וסטרייט
וורקאווט ,בהתאם למפרטטכניכללי ,מתאים לגיל 12
ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

12,500.00

12,500.00

02.42.005.0140

שלט דו-צדדי צבעוני מעוצב בעיצוב "בלייד" בהתאם
לדרישות תקן  14 1או ש''ע ואיכות

יח'

1.00

2,450.00

2,450.00

02.42.005.0150

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני
ידיים"  ,מק"ט  UBX-287של חב' אורבניקס פתרונות
ספורטיביים בע"מ ,לאימון הידיים ,בעל מנגנון
הקשחה יחודי לעבודהיעילה ,ומתאים לאימון מתוך
כסאהגלגלים ,המתקן עומד בתקן ת"י  1497למתקני
כושר חיצוניים מגיל  12ומעלה או ש"ע ואיכות

יח'

1.00

11,900.00

11,900.00

544,740.00

סה"כ למתקני משחק

 02.42.006פרגולות
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סעיף

תאור

יח'

כמות

02.42.006.0060

הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות
גבוהה והגנת  ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ90-95% ,
הצללה .מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה
בקוטר " 8"-6בגבהים עד 8מ' מגולוונים וצבועים
בתנור .ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע.
העבודה הינה תכנון ביצוע ,לפני ביצוע יש להציג
חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

מ"ר

312.00

02.51

מחיר
195.00

סה"כ
60,840.00

סה"כ לפרגולות

60,840.00

סה"כ לריהוט חוץ

608,235.00

כבישים ופיתוח

 02.51.001עבודות הכנה ופירוק שונות
02.51.001.0025

חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ"ר

2,000.00

3.70

7,400.00

02.51.001.0030

כריתה ו/או עקירה של עצים ,מכל קוטר וסוג כולל
שיטה מכחילה ,לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.

יח'

12.00

216.00

2,592.00

02.51.001.0130

פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .

מ'

205.00

12.00

2,460.00

02.51.001.0150

פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי
וסילוק.

מ"ר

540.00

14.10

7,614.00

02.51.001.0170

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק
העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

2.00

54.60

109.20

02.51.001.0180

פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות
פירוק העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

6.00

110.90

665.40

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

02.51.002

20,840.60

עבודות עפר

02.51.002.0010

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20
ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  %100לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

480.00

122.00

58,560.00

02.51.002.0160

הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף.

מ"ר

1,200.00

2.70

3,240.00

61,800.00

סה"כ לעבודות עפר

 02.51.003מצעים ומילוי מובא
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פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

02.51.003.0110

מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר ההידוק
בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51
)המחיר כולל ההידוק( .לרבות חומר ממוחזר ממפעל
המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מ"ק

150.00

מחיר
60.00

סה"כ למצעים ומילוי מובא

02.51.009
02.51.009.0138

סה"כ
9,000.00

9,000.00

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ
בחירת הרשות המקומית.

מ'

5.00

225.00

1,125.00

סה"כ לתמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

סה"כ לכבישים ופיתוח

92,765.60

02.99

שונות

02.99.001

שונות

02.99.001.0002

פסל כניסה מעמודי מתכת כולל יסודות ,צביעה
בתנור ,תאורה .הכל לפי תכנון SHOP DRAWING
באחריות הקבלן ובאישור אדריכל הנוף .כולל הובלה
והתקנה .בהתאם למפרט המיוחד

קומפ

1.00

450,000.00

450,000.00

02.99.001.0020

נדבכי ראש )"קופינג"(  AC-54 30/50/7תוצ' וולפמן
או ש"ע .לרבות חומרי מליטה ,התקנה והחיזוקים
הנדרשים ועיגון האבן .לפי פרט 1

מ'

105.00

550.00

57,750.00

02.99.001.0450

נגיש  -ברזיה דגם "שיאון" תוצרת "שחם אריכא" או
ש"ע ,גוף הברזיה מפלב"מ )נירובטה( ושוקת יצוקה
מבטון ,במידות  28/87ס"מ ובגובה סופי  88ס"מ,
עם שני ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי בגבהים
שונים ומערכת נגישה למילוי בקבוקים ,לרבות ביסוס
ושוחת ניקוז

יח'

1.00

25,870.00

25,870.00

02.99.001.0625

תוחם ריצוף מפלח ברזל מגולוון בעובי  8מ"מ
בהתאם לפרט

מ'

231.00

120.00

27,720.00

02.99.001.0798

מתקן חנייה לזוג אופניים אחד ,דגם "קשת" או שו"ע
צבעוני ,עשוי מצינור פלדה מגולוון בצורת קשת,
בקוטר " ,2לרבות צביעה וביסוס/עיגון ,של חברת
"שחם אריכא" אושו"ע

יח'

10.00

688.00

6,880.00

02.99.001.0799

התכה בחום של סמל מרחק ע"ג ריצוף קיים ,בגודל
 50X50ס"מ ,ע"י חברת סימונים לישראל או שו"ע

יח'

10.00

900.00

9,000.00

02.99.001.0902

גיזום שיחים בקו אחיד לכל גובה הצימוח .הכל
בהתאם לדרישות הפיקוח  /האדריכל .אורך המקטע
 65מטר.

קומפ

1.00

2,000.00

2,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 36

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.99.001.0903

פירוק אשפתון ופינויו לאתר פסולת מורשה או
למחסן המזמין לפי דרישת המזמין.

יח'

1.00

450.00

450.00

02.99.001.0904

פירוק ו/או פינוי קובית בטון לאתר פסולת מורשה או
למחסן המזמין לפי דרישתו

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

02.99.001.0906

עץ תות קגיאמה בקוטר " 4מגידול של משתלת
הוכברג או ש"ע .פיצול ראשון בגובה  2.5מ' ץ
המחיר כולל הובלה שתילה והעשרת הקרקע
בקומפוסט ע''פ מפרט

יח'

7.00

4,200.00

29,400.00

02.99.001.0907

ספסל גן מדגם "שאנטי" ,מק"ט  ,1155תוצרת חברת
"שחם אריכא" או שו"ע ,עם בסיס יצקת ברזל ושלבי
עץ מעוצב וצבוע .כולל התקנה וביסוס לפי הוראות
היצרן.

יח'

3.00

6,642.00

19,926.00

02.99.001.0908

ספסל גן מדגם "אביב" ,כולל מסעדי יד ,תוצרת
חברת "הדס" או ש"ע ,עם בסיס יצקת ברזל ושלבי
עץ מעוצב וצבוע .כולל הובלה התקנה וביסוס לפי
הוראות היצרן.

יח'

12.00

1,970.00

23,640.00

02.99.001.0909

אשפתון עץ ומתכת מדגם "טל ים" ,נפח  90ליטר
תוצרת חברת "הדס" או שו"ע .כולל התקנה וביסוס
לפי הוראות היצרן .כולל הוספת חריטת שם העיר +
לוגו העיר באר יעקב על גבי האשפתונים.

יח'

1.00

915.00

915.00

סה"כ לשונות

655,051.00

סה"כ לשונות

655,051.00

 03מתחם צומת ניר צבי
 03.08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
03.08.001

הכנות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה ,סימון ,חפירה
וחציבת בור,בטון ,זיון ,מערכת בורגי עיגון )לרבות
פסי פלדה אומים ודסקיות( ,שרוולי מעבר ,מילוי
מרווחים ,סילוק עודפי עפר ,החזרת מצב לקדמותו,
תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס
ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר
הנדרשים על פי מסמכי החוזה.
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו
ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן
ועל חשבונו ,בהתאם לסוג האדמה ,מיקום ,ומשקל
הפועל על העמוד.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02ולפי פרט.
03.08.001.0369

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה עד  5מ' יצוק מבטון ב 30 -
במידות  60/60/80ס"מ.
סה"כ להכנות לתאורת חוץ

1,280.00

 03.08.002עמודים וזרועות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט המיוחד למכרז
זה.
השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת  C.O.Cמטעם
היצרן וחתומה על ידו ,על כל משלוח של ציוד כנדרש
במפרט הטכני.
כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח
הבסיס לפני היסוד ,הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף
התאורה ,צביעה ,שילוט ,פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד ,פילוס.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02.01ולפי פרט.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

קומפ

2.00

640.00
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באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד תאורה )ת"י  (812בחתך קוני עגול קוטר עליון
 90מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת
בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד ,דלת וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו ,עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית
קלוי בתנור.
03.08.002.0069

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.2.066באורך  3.8או  4מ'.
סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

03.08.003

4,460.00

אביזרי תאורה
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ,ואינו
גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  ,08ת"י
 ,20מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים
ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש
והמפרט המיוחד למכרז זה
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי
למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז
ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח
מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי
תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת
בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת
 C.O.Cו.C.O.T -
גופי תאורה לתאורת חוץ
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי
תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי
והשיכון בלבד.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

קומפ

2.00

2,230.00

4,460.00
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באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

03.08.003.0040

גוף תאורה לד סולארי דקוטיבי לעמוד מטר עד 4
ציוד בטכנולוגית לד ,דגם  GOP-02-20W-3Kאו
תוצרת שווה ערך הספק מקור אור  18ווט2,200 ,
לומן  3000,קלוין ,הספקמערכת הפנל סולארי 20
ווט סוללות ליתיום  AH 3.7V 111לפעולה של 5
לילות בטעינה מלאה  7-10שעות יום .מבנה מיצקת
אלומיניום  IP65ומפזר  .PCכולל תושבת
להתקנהעל עמוד ,במידות  512*512/482מ"מ
,דריבר בעל תקשורת דאלי ,בגוון צבע לפי בחירת
האדריכל .שיווק גל אור או ש"ע.

קומפ

2.00

2,700.00

5,400.00

03.08.003.0636

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת
שזורה בחתך  35ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף
08.3.621

מ'

10.00

27.00

270.00

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה
מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת
בטון טרומית עם מכסה בטון  B125לפי ת.י ,489
מוליך הארקה מנחושת  50ממ"ר לחיבור בין
האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל
הארקה ברשת עילית ,חצץ בתחתית הבריכה שילוט
וצביעה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.01ולפי פרט
03.08.003.0666

אלקטרודת הארקה בקוטר  19מ"מ ובאורך של  3מ'
תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית
בקוטר  40ס"מ ובעומק  60ס"מ כולל כל הנדרש לפי
סעיף 08.3.660

קומפ

2.00

799.00

1,598.00

03.08.003.0690

פס הארקות עשוי נחושת במידות  40X4מ"מ עם 7
ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר ,כולל קופסת CI
מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת.

קומפ

12.00

280.00

3,360.00

03.08.003.0723

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור
בערוגות שצפים ,אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15
ס"מ מעל פני האדמה הגננית  .הכסוי יהיה עגול או
מרובע לפיהנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע
העמוד הכסוי חייב לכסות את כל  4ברגי היסוד כולל
גובהם מעל פני היס.

קומפ

4.00

213.00

852.00

03.08.003.0744

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק
מוסמך ,כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד
לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי
חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט ,לרבות מסירת
תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות
הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.

קומפ

1.00

1,000.00

1,000.00

סה"כ לאביזרי תאורה

12,480.00

סה"כ לתשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

18,220.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

03.40

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

פיתוח האתר

 03.40.001ריצוף שבילים ,מדרכות
03.40.001.0190

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,בגמר
מחוספס צבע מסוג מלבנית 20/20 ,10/20 ,או שו"ע
לפי תכנית .

מ"ר

180.00

81.00

14,580.00

03.40.001.0400

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ מסוג אבן
סימון לעיוורים ,בגוון עם צבע )עם בליטות( בהנמכת
ריצוף במעברי חציה ,ברוחב  60ס"מ במידות
 20/20/6ס"מ לרבות יסוד.

מ"ר

5.00

140.80

704.00

03.40.001.0410

אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים  20/20/6ס"מ
לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

5.00

271.00

1,355.00

03.40.001.0470

אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות  20/25ס"מ
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש
של אקרשטיין או ש"ע

מ'

5.00

75.00

375.00

03.40.001.0700

אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מ'

38.00

48.40

1,839.20

סה"כ לריצוף שבילים ,מדרכות

03.40.002
03.40.002.0010

18,853.20

מסלעות
מסלעה מאבנים ארגזיות ,לפי הפרט והמיפרט.
המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות
המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי
אדמה לשתילה .ימדד לפי המפרט הכללי .יבוצע
לגובה של עד  2.5מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע
הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית.

מ"ר

52.00

303.00

15,756.00

סה"כ למסלעות

15,756.00

סה"כ לפיתוח האתר

34,609.20

 03.41עבודות גינון
03.41.001
03.41.001.0013

אדמת גן וחיפוי קרקע
אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת
קרקע ,לרבות פיזור בשטח )עבור כמות מעל 15
מ"ק(

מ"ק

45.00

53.00

סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע

03.41.002
03.41.002.0070

2,385.00

2,385.00

עבודות השקיה
צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 6

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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מ'

50.00

12.00

600.00

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

עמוד 41

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

03.41.002.0110

צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 10

מ'

25.00

18.00

450.00

03.41.002.0144

טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או
ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  -0.3 0.5מ'  ,כולל מייצבים
כל  2מ' לקרקע.

מ'

250.00

3.50

875.00

03.41.002.0185

שרוול פוליאטילן בקוטר  50מ"מ בדרג .6

מ'

20.00

13.00

260.00

03.41.002.0235

שרוול  .P.V.Cבקוטר " 4או  110מ"מ בדרג .12.5

מ'

20.00

45.00

900.00

03.41.002.0335

ראש מערכת בקוטר " 1לטפטוף והמטרה ללא
הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן,
לרבות מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק,מסנן
מקטין לחץ ,משחרר אוירמשולב כדוגמת א.ר.י או
שו"ע ,מגוף אלכסון ,ברז גן " 3/4יציאה למי פיקוד,
ברז" 3/4ברזייה ,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג
פלאסון או שו"ע.

קומפ

1.00

2,421.00

2,421.00

03.41.002.0370

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון
תלת דרכי ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

1.00

524.00

524.00

03.41.002.0385

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל
רקורד ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

2.00

313.00

626.00

03.41.002.0395

תוספת עבור שסתום ואקום עמק " 3/4ואו ש"וע
מותקן על הפעלה בראש מערכת.

קומפ

0.00

81.00

0.00

03.41.002.0400

ארון לראש מערכת " 2/840אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

1.00

1,950.00

1,950.00

03.41.002.0420

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של " 1מצינור
מים קיים ,כולל מד -מים ,חפירה ,גילוי הצנרת,
תיאומים ,אישורים ,מגופים ,הכל לפי דרישות ספק
המים לפי פרט.

קומפ

1.00

4,000.00

4,000.00

03.41.002.0444

מחשב השקייה ל 4-הפעלות תוצרת מוטורולה או
אגם או שו"ע ,כולל מטען  ,מצבר ,שמסופקים ע"י
ספק המחשב ,חיבור לחשמל עמודים או לחילופין
תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,שמסופק ע"י ספק
המחשב,בארון הגנה מסוג  C - 54בעל נעילה כפולה
על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה ,כולל
אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

קומפ

1.00

9,975.00

9,975.00

03.41.002.0472

מחשב  DC-4מקומי הפועל לפי זמן.

יח'

1.00

700.00

700.00

03.41.002.0500

שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין
או ש"ע.

קומפ

2.00

330.00

660.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס
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עמוד 42

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף
03.41.002.0525

יח'

תאור
שוחת אביזרים מבטון בקוטר  60ס"מ כולל מכסה
עם כיתוב השקייה.

קומפ

כמות
2.00

מחיר
1,250.00

סה"כ לעבודות השקיה

03.41.003

סה"כ
2,500.00

26,441.00

גינון ונטיעה

03.41.003.0040

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש לעומק
 25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל הנדרש
לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים מכניים וכו'.

מ"ר

110.00

4.50

495.00

03.41.003.0050

דשן אורגני ,זבל פרות או עופות או תערובת שלהם
מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20
קו"ב לדונם .יש להמציא אישור על החיטוי של ספק
הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט
לאתר .המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון
שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.

מ"ר

110.00

3.00

330.00

03.41.003.0100

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 3מיכל בנפח 1
ליטר ,שקיות גידול.

יח'

330.00

8.00

2,640.00

03.41.003.0110

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 4מיכל בנפח 3
ליטר ,או שקית.

יח'

30.00

16.00

480.00

03.51

סה"כ לגינון ונטיעה

3,945.00

סה"כ לעבודות גינון

32,771.00

כבישים ופיתוח

 03.51.001עבודות הכנה ופירוק שונות
03.51.001.0025

חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ"ר

210.00

3.70

777.00

03.51.001.0130

פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .

מ'

35.00

12.00

420.00

03.51.001.0150

פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי
וסילוק.

מ"ר

85.00

14.10

1,198.50

03.51.001.0170

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק
העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

1.00

54.60

54.60

2,450.10

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

 03.51.003מצעים ומילוי מובא
03.51.003.0010

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20
ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  100%לפי
מודיפייד אאשטו.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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מ"ק

10.00

122.00

1,220.00

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס
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עמוד 43

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ למצעים ומילוי מובא

03.51.009
03.51.009.0138

סה"כ
1,220.00

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ
בחירת הרשות המקומית.

מ'

5.00

225.00

1,125.00

סה"כ לתמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

סה"כ לכבישים ופיתוח

4,795.10

03.99

שונות

03.99.001

שונות

03.99.001.0450

נגיש  -ברזיה דגם "שיאון סולארית" תוצרת "שחם
אריכא" או ש"ע ,גוף הברזיה מפלב"מ )נירובטה(
ושוקת יצוקה מבטון ,במידות  28/87ס"מ ובגובה
סופי  88ס"מ ,עם שניברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי
בגבהים שונים ומערכת נגישה למילוי בקבוקים,
לרבות עמוד פאנל סולארי ,מתקן בטריה ,ביסוס
ושוחת ניקוז

יח'

1.00

55,545.00

55,545.00

03.99.001.0625

תוחם ריצוף מפלח ברזל מגולוון בעובי  8מ"מ
בנתאם לפרט

מ'

34.00

120.00

4,080.00

03.99.001.0799

התכה בחום של סמל מרחק ע"ג ריצוף קיים ,בגודל
 50X50ס"מ ,ע"י חברת סימונים לישראל או שו"ע

יח'

10.00

900.00

9,000.00

03.99.001.0908

ספסל גן מדגם "אביב" ,כולל מסעדי יד ,תוצרת
חברת "הדס" או ש"ע ,עם בסיס יצקת ברזל ושלבי
עץ מעוצב וצבוע .כולל הובלה התקנה וביסוס לפי
הוראות היצרן.

יח'

3.00

1,970.00

5,910.00

04

סה"כ לשונות

74,535.00

סה"כ לשונות

74,535.00

אי תנועה 4313

 04.03אי תנועה מרכזי 4313
04.03.001
04.03.001.0013

אדמת גן וחיפוי קרקע
אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת
קרקע ,לרבות פיזור בשטח )עבור כמות מעל 15
מ"ק(
סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע

04.03.002

214,650.00

מסלעות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מ"ק

4,050.00

53.00

214,650.00

מספר פנימי119 :

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

עמוד 44

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף
04.03.002.0030

יח'

תאור
שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה  40ס"מ כולל
כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.

מ'

כמות
500.00

מחיר
151.00

סה"כ
75,500.00

סה"כ למסלעות

75,500.00

סה"כ לאי תנועה מרכזי 4313

290,150.00

 04.41עבודות גינון
04.41.002

עבודות השקיה

04.41.002.0075

צינור פוליאתילן בקוטר  40מ"מ דרג . 6

מ'

2,100.00

18.50

38,850.00

04.41.002.0105

צינור פוליאתילן בקוטר  25מ"מ דרג . 10

מ'

4,000.00

12.00

48,000.00

04.41.002.0110

צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 10

מ'

500.00

18.00

9,000.00

04.41.002.0120

צינור פוליאתילן בקוטר  50מ"מ דרג . 10

מ'

500.00

33.00

16,500.00

04.41.002.0125

צינור פוליאתילן בקוטר  63מ"מ דרג . 10

מ'

2,200.00

45.00

99,000.00

04.41.002.0130

צינור פוליאתילן בקוטר  75מ"מ דרג . 10

מ'

3,500.00

65.00

227,500.00

04.41.002.0160

טבעת מצינור  16מ"מ עם  10טפטפות.

יח'

150.00

53.00

7,950.00

04.41.002.0165

טבעת מצינור  16מ"מ עם  20טפטפות.

יח'

150.00

57.00

8,550.00

04.41.002.0235

שרוול  .P.V.Cבקוטר " 4או  110מ"מ בדרג .12.5

מ'

100.00

45.00

4,500.00

04.41.002.0295

ראש מערכת בקוטר " 2לטפטוף והמטרה ללא
הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות,כולל מד
לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים עם פלט
חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר
משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן
" 3/4יציאה למי פיקוד,ברז" 3/4ברזייה ,ואביזרי
חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע

קומפ

8.00

4,639.00

37,112.00

04.41.002.0355

תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר "2
כדוגמת טף או פילטומט לרבות בקר הידראולי.

קומפ

8.00

5,345.00

42,760.00

04.41.002.0360

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון
תלת דרכי ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

45.00

756.00

34,020.00

04.41.002.0370

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1
הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד,ברזון
תלת דרכי ,התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ

8.00

524.00

4,192.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס
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עמוד 45

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.41.002.0405

ארון לראש מערכת " 2/1100אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

4.00

3,500.00

14,000.00

04.41.002.0410

ארון לראש מערכת " 2/1250אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

4.00

4,000.00

16,000.00

04.41.002.0415

ארון לראש מערכת " 2/1640אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל
סוקל תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ

1.00

5,000.00

5,000.00

04.41.002.0430

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של " 2מצינור
מים קיים ,כולל מד -מים ,חפירה ,גילוי הצנרת,
תיאומים ,אישורים ,מגופים ,הכל לפי דרישות ספק
המים לפי פרט.

קומפ

8.00

7,500.00

60,000.00

04.41.002.0444

מחשב השקייה ל 4-הפעלות תוצרת מוטורולה או
אגם או שו"ע ,כולל מטען  ,מצבר ,שמסופקים ע"י
ספק המחשב ,חיבור לחשמל עמודים או לחילופין
תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,שמסופק ע"י ספק
המחשב,בארון הגנה מסוג  C - 54בעל נעילה כפולה
על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה ,כולל
אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

קומפ

8.00

9,975.00

79,800.00

04.41.002.0446

תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה בין
 5-7הפעלות

יח'

12.00

630.00

7,560.00

04.41.002.0448

מחשב השקייה ל 8-הפעלות תוצרת מוטורולה או
אגם או שו"ע ,כולל מטען  ,מצבר ,שמסופקים ע"י
ספק המחשב ,חיבור לחשמל עמודים או לחילופין
תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית ,שמסופק ע"י ספק
המחשב ,בארון הגנה מסוג  C - 54בעל נעילה
כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון
ההשקייה ,כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי
החשמל.

קומפ

1.00

12,600.00

12,600.00

04.41.002.0450

תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה מעל
 8הפעלות.

קומפ

1.00

250.00

250.00

04.41.002.0525

שוחת אביזרים מבטון בקוטר  60ס"מ כולל מכסה
עם כיתוב השקייה.

קומפ

12.00

1,250.00

15,000.00

סה"כ לעבודות השקיה

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

788,144.00

מספר פנימי119 :
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עמוד 46

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סעיף

04.41.003

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

גינון ונטיעה

04.41.003.0040

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש לעומק
 25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל הנדרש
לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים מכניים וכו'.

מ"ר

17,820.00

4.50

80,190.00

04.41.003.0050

דשן אורגני ,זבל פרות או עופות או תערובת שלהם
מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20
קו"ב לדונם .יש להמציא אישור על החיטוי של ספק
הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט
לאתר .המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון
שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.

מ"ר

17,820.00

3.00

53,460.00

04.41.003.0070

אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י
המתכנן  /המפקח .יש לקבל אישור מהמפקח על
מקור הדשא .המחיר כולל את כל הטיפולים
הנדרשים טרום שתילה  -הדברת מזיקי קרקע ,דשני
ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר
שתילה  -הידוק במעגילה ,ריסוסים ודישוני המרצה.

מ"ר

17,820.00

20.00

356,400.00

04.41.003.0110

אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 4מיכל בנפח 3
ליטר ,או שקית.

יח'

500.00

16.00

8,000.00

04.41.003.0170

אספקה ונטיעת עצים גודל  - 9קוטר גזע  63מ"מ:
מדוד  20ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי
 3.5מ' ,מפותח ויפה ,מינימום  3ענפים .ממיכל
בנפח  72ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.

יח'

20.00

480.00

9,600.00

סה"כ לגינון ונטיעה

04.41.099

507,650.00

שונות

04.41.099.0001

מתז גיחה מסוג  + PROפיה ,לגובה  15ס''מ

יח'

1,800.00

80.00

144,000.00

04.41.099.0002

תוספת למתז גיחה עבור דגם  INSTמווסת או דגם
 PRS40או ש''ע ואיכות

יח'

1,800.00

40.00

72,000.00

04.41.099.0003

תוספת למת גיחה עבור פיה מסוג  MPסדרה 1000-
 3000או ש''ע ואיכות

יח'

1,800.00

36.00

64,800.00

04.41.099.0004

תוספת עבור נווטון פלסטיק על גבי מגוף הידראולי
''2 / ''1

יח'

45.00

420.00

18,900.00

04.51

סה"כ לשונות

299,700.00

סה"כ לעבודות גינון

1,595,494.00

כבישים ופיתוח

 04.51.001עבודות הכנה ופירוק שונות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.51.001.0025

חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ"ר

17,820.00

3.70

65,934.00

04.51.001.0030

כריתה ו/או עקירה של עצים ,לרבות שורשים כולל
פינוי וסילוק.

יח'

30.00

216.00

6,480.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

04.51.002
04.51.002.0160

72,414.00

עבודות עפר
הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף.

מ"ר

17,820.00

2.70

סה"כ לעבודות עפר

04.51.099
04.51.099.0004

48,114.00

48,114.00

שונות
גיזום שיחים בקו אחיד לכל גובה הצימוח .הכל
בתאם לדרישות הפיקוח  /האדריכל.

קומפ

1.00

30,000.00

30,000.00

סה"כ לשונות

30,000.00

סה"כ לכבישים ופיתוח

150,528.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי119 :

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

ריכוז תתי פרקים לבאר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מתחם צומת יוענה ז'בוטינסקי

1,131,331.50

01

עבודות בטון וקירות תומכים

119,160.00

01.02.002

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין

75,660.00

01.02.004

חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

43,500.00

תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

472,804.00

01.08.001

הכנות לתאורת חוץ

62,526.00

01.08.002

עמודים וזרועות לתאורת חוץ

11,286.00

01.08.003

אביזרי תאורה

76,000.00

01.08.009

בקרת תאורה ושונות

322,992.00

פיתוח האתר

59,544.80

ריצוף שבילים ,מדרכות

59,544.80

עבודות גינון

67,672.50

01.41.001

אדמת גן וחיפוי קרקע

6,890.00

01.41.002

עבודות השקיה

43,145.00

01.41.003

גינון ונטיעה

17,637.50

ריהוט חוץ

176,255.00

01.42.002

ספסלים ומערכות ישיבה

0.00

01.42.003

מחסומים לרכב

2,655.00

01.42.004

אשפתונים וברזיות

0.00

01.42.005

מתקני משחק

105,350.00

01.42.006

פרגולות

68,250.00

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

25,875.00

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

25,875.00

כבישים ופיתוח

95,031.20

01.51.001

עבודות הכנה ופירוק שונות

5,731.20

01.51.002

עבודות עפר

46,175.00

01.02

01.08

01.40
01.40.001
01.41

01.42

01.44
01.44.001
01.51

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי119 :

עמוד 48

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

01.51.003

מצעים ומילוי מובא

42,000.00

01.51.009

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

שונות

114,989.00

שונות

114,989.00

מתחם צומת נעמי שמר

1,873,844.00

עבודות בטון וקירות תומכים

48,192.00

02.02.002

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין

37,830.00

02.02.004

חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

10,362.00

תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

201,998.20

02.08.001

הכנות לתאורת חוץ

75,682.00

02.08.002

עמודים וזרועות לתאורת חוץ

29,290.00

02.08.003

אביזרי תאורה

72,088.00

02.08.009

בקרת תאורה ושונות

24,938.20

פיתוח האתר

128,612.20

ריצוף שבילים ,מדרכות

128,612.20

עבודות גינון

138,990.00

02.41.001

אדמת גן וחיפוי קרקע

22,260.00

02.41.002

עבודות השקיה

47,175.00

02.41.003

גינון ונטיעה

69,555.00

ריהוט חוץ

608,235.00

02.42.002

ספסלים ומערכות ישיבה

0.00

02.42.003

מחסומים לרכב

2,655.00

02.42.005

מתקני משחק

544,740.00

02.42.006

פרגולות

60,840.00

כבישים ופיתוח

92,765.60

02.51.001

עבודות הכנה ופירוק שונות

20,840.60

02.51.002

עבודות עפר

61,800.00

01.99
01.99.002
02
02.02

02.08

02.40
02.40.001
02.41

02.42

02.51

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 49

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

02.51.003

מצעים ומילוי מובא

9,000.00

02.51.009

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

שונות

655,051.00

שונות

655,051.00

מתחם צומת ניר צבי

164,930.30

תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

18,220.00

03.08.001

הכנות לתאורת חוץ

1,280.00

03.08.002

עמודים וזרועות לתאורת חוץ

4,460.00

03.08.003

אביזרי תאורה

12,480.00

פיתוח האתר

34,609.20

03.40.001

ריצוף שבילים ,מדרכות

18,853.20

03.40.002

מסלעות

15,756.00

עבודות גינון

32,771.00

03.41.001

אדמת גן וחיפוי קרקע

2,385.00

03.41.002

עבודות השקיה

26,441.00

03.41.003

גינון ונטיעה

3,945.00

כבישים ופיתוח

4,795.10

03.51.001

עבודות הכנה ופירוק שונות

2,450.10

03.51.003

מצעים ומילוי מובא

1,220.00

03.51.009

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

1,125.00

שונות

74,535.00

שונות

74,535.00

אי תנועה 4313

2,036,172.00

אי תנועה מרכזי 4313

290,150.00

04.03.001

אדמת גן וחיפוי קרקע

214,650.00

04.03.002

מסלעות

75,500.00

עבודות גינון

1,595,494.00

02.99
02.99.001
03
03.08

03.40

03.41

03.51

03.99
03.99.001
04
04.03

04.41

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 50

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

04.41.002

עבודות השקיה

788,144.00

04.41.003

גינון ונטיעה

507,650.00

04.41.099

שונות

299,700.00

כבישים ופיתוח

150,528.00

04.51.001

עבודות הכנה ופירוק שונות

72,414.00

04.51.002

עבודות עפר

48,114.00

04.51.099

שונות

30,000.00

סה"כ

5,206,277.80

מע"מ בשיעור 17%

885,067.23

סה"כ כולל מע"מ

6,091,345.03

04.51

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 51

באר יעקב מתחם  2רובע האקליפטוס

26/10/2021

באר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
מטלה 1.4

פרו  -ש.י.א בע"מ

סה"כ לבאר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313

סה"כ לבאר יעקב מכרז מתקני ספורט על כביש 4313
01

מתחם צומת יוענה ז'בוטינסקי

1,131,331.50

02

מתחם צומת נעמי שמר

1,873,844.00

03

מתחם צומת ניר צבי

164,930.30

04

אי תנועה 4313

2,036,172.00

סה"כ עלות

5,206,277.80

סה"כ הנחה/תוספת
סה"כ לאחר הנחה/תוספת
מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות

תאריך מדד:

מנהל הפרוייקט

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

הממונה על הכספים

מספר פנימי119 :

הנהלת החברה

עמוד 52

