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אזה"ת מבוא כרמל -מגרש למבנה ציבורי
מפרט טכני לעבודות פיתוח ,גינון והשקייה

רשימת תכניות מצורפות
מס' גיליון

מס'

קנה

תאריך

תוכן גיליון

מידה

עידכון

1

141-07-03-01

תכנית שלד וגבהים

1:250

19.09.17

2

141-07-03-02

תכנית עבודות עפר

1:250

19.09.17

3

141-07-03-03

פרישת קיר תומך וחתך

1:250

19.09.17

4

141-07-03-04

פרטי פיתוח

משתנה

19.09.17

סידורי

וכן תוכניות ותרשימים שיתווספו במהלך העבודה לצורך השלמה ו/או שינויים.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין אם צורפו או לא צורפו.

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים במהדורתם האחרונה והמפרט הטכני
המיוחד הנזכר במכרז/חוזה זה ,קרא והבין את תכנים ,קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את
עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינו חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה :המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לרכישה בהוצאה
לאור של משרד הביטחון ,רח' הארבעה  ,24הקריה ,תל אביב.

שם הקבלן_____________________ :

חותמת הקבלן וחתימתו _________________________

תאריך__________________________ :
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תנאים כלליים מיוחדים

פרק  – 00מוקדמות )תנאים כלליים(
המהווה השלמה לנאמר בפרק  00במפרט הכללי ובחוזה מדף .3210
קבלת השטח ע"י הקבלן
הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח כולל פיתוח קיים וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.

.1
א.

קבלת השטח ע"י הקבלו
הגשת ההצעה ע״י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי השטח.
על הקבלן לתאם עבודתו עם הגורמים הבאים :מנהלת פארק תמ״ד ,חברת חשמל ,בזק ,חברת טל״כ,
מקורות ,קצא״א ,חב׳ תשתיות נפט ואנרגיה ומשטרת ישראל.

ב.

הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של המבנים והמתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים ,כגון :מים וביוב,
קווי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה ,קווי טלפון ,קווי דלק וכו׳ ,וכל מבנה אחר הנמצאים בתחום עבודתו,
בין שהם מסומנים בתכנית ובין שאינם מסומנים.

ג.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על-מנת שלא לגרום נזק למתקנים ולמערכות
השירותים הנ״ל ,ובכל מקרה של פגיעה בהם עליו לתקנם על-חשבונו.

ד.

החפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים והמבנים התת-קרקעיים או העל -קרקעיים ,השימוש במכשירים
מיוחדים לבדיקת מיקומם ולגילויים ,ותיאום עם הגורמים המוסמכים ,שלמותם של המבנים האלה,
ההגנה עליהם והעברתם הזמנית אם יהיה צורך בכך ,האחריות לכך וכל ההוצאות יחולו על הקבלן ,ולא
יגררו תשלום נוסף.

ה.

רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים ,שירותים וחומרים
הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות .לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך
בעבודות אלה.

ו.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את התכניות ,המפרטים ,רשימת
הכמויות ,סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה
המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה .לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של
המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון,
אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כן ,רואים אותו
כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
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ז.

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לבצוע
העבודה לפי התכניות .לצורך זה מתחייב המנהל 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 אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו
עבורם.
כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה :כעירייה ,מנהלת הפארק ,משרדי ממשלה ,חברת חשמל ,משרד
התקשורת ,חב׳ ״בזק״ ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,מע״צ ,משטרה ,מקורות ,רשויות
הניקוז ,ק.ק.ל ,.חב׳ תשתיות נפט ואנרגיה ,ק.צ.א.א ,רשות העתיקות וכו׳.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות של כל הרשויות הנזכרות לעיל ,במינימום
הפרעות ,כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק ,סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו׳.
על הקבלן להביא כל זאת בחשבון .הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה ,והוא
מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה .לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה
בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה ,ובלוח הזמנים.

האחריות לאתר העבודה
הקבלן אחראי בלעדית ובאופן מוחלט על אתר העבודה לרבות שמירה על האתר כנגד גניבות ,חבלות ,כניסת
אנשים זרים ,שפיכת פסולת בנין וכן כל פעולה או מחדל מצד הקבלן או מצד אחר .הקבלן אחראי בלעדית
לשמירת העבודות והחומרים שבתחום האתר הן נגד נזקי אדם והן כנגד נזקי טבע.
התאמת התכניות ומפרטים
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים והאינפורמציה המובאים
בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על
כך מיד למפקח ,אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה.
מדידות וסימון
הקבלן יסמן בשטח צירי מדידה וסימון נקודות ציון בפיתוח  ,אשר יתואמו מראש ע"י המפקח באתר ויאושרו ע"י
האדריכל לפני התחלת ביצוע עבודות הפיתוח .כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד
מוסמך .כל עבודות המדידה מכל סוג שהן ,שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה ,יבוצעו על חשבון הקבלן.
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סדרי עדיפויות בהשלמת קטעי העבודה
המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות ולמסור לקבלן שטחים לביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבעו על ידו,
תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבמקביל לביצוע עבודותיו בחוזה זה יעבדו בשטח קבלנים אחרים בביצוע
עבודות שונות ,לפיכך על הקבלן לקחת בחשבון שיידרש ממנו לבצע מסירת חלקים של קטעים מסוימים תוך כדי
מהלך ביצוע העבודה .כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעת שינוי למחיר היחידה או לתוספת כלשהי.
תכניות לאחר ביצוע )(AS-MADE
בסיום העבודה יגיש הקבלן למנהל ולמפקח תכניות מעודכנות לאחר ביצוע .התכניות יכללו תיאור מדויק של כל
העבודות נשוא המכרז על רקע מצב קיים .התכניות יוגשו ב 2 -העתקים בקנ"מ  1:200ודיסק מדידה הניתן
לקריאה בתוכנת אוטוקד .
התוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון :קווי צנרת השקיה ,ומרחקיהם מאתרים קיימים בשטח,
מבנים ,ריצופים ,אבני שפה ,גבולות וכד'.
קווי תשתיות יכללו את המקום והקוטר הקוויים כפי שבוצעו רומי הצנרת  ,מיקום ראשי מערכת  ,מיקום שרוולים,
מיקום הידרנטים ועמדות כיבוי אש ונתוני ההסתעפויות וחיבורים של הצנרת.
התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות בעבודות,
אשר לא יאושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע שינויים או התוספות.
הכנת התוכניות הנ"ל יהווה תנאי להגשת חשבון סופי .לאחר בדיקת התוכנית ע"י המפקח מתחייב הקבלן לערוך
את כל התיקונים ו/או ההשלמות לפני אישור החשבון הסופי .עיכוב במסירת התוכניות המתוקנות יגרור דחייה
באישור החשבון הסופי על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

ניקיון השטח בגמר העבודה
עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו.
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
א .כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.
ב .כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש.
ג .כל חומר המתקבל מפירוקים ,הריסות וכיו"ב.
ד .כל לכלוך ,צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה ,בין אם עקב עבודות הקבלן ובין אם לאו.
ה .כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
עודפי חומרים ופסולת כאמור ,יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למרחק כלשהו אל מחוץ לאתר העבודה למקום
מאושר ע"י הרשויות ,מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו ,וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל-
כל אלה יתואמו ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו.
סילוק עודפי החומרים והפסולת ייחשב כחלק בלתי לנפרד מכל פריט כנכתב בכמויות ,בין אם הדבר צוין במפורש
לגבי אותו פריט ובין אם לאו .עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות הכרוכות בכך
תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
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דוגמאות
א .הקבלן יספק דוגמאות ויבצע קטעי ניסוי לעבודות השונות לחומרים ולמתקנים השונים במכרז/חוזה זה,
לפי דרישת המתכנן ו/או המפקח .במקטעים אלו ידגים הקבלן את המוצרים שבכוונתו לספק ,את טיבם
שיטת הביצוע ,יכולת הביצוע והטיב ,קצב הביצוע ודרישות נוספות אחרות ככל שיהיו ע"י המתכנן.
הדוגמאות וקטעי הניסיון יבוצעו ויסופקו באתר או בבתי מלאכה ,עפ"י שיקול המפקח .רק לאחר אישור
הדוגמאות וקטעי הניסוי יוכל הקבלן לגשת לביצוע ההזמנות בהיקפם המלא ולביצוע העבודות
בשלמותן .לא תשולם תוספת מחיר בגין הדוגמאות וקטעי הניסוי והם ימצאו ביטויים במחירי היחידה.
ב .על הקבלן לדווח בכתב למפקח על כל שלב ושלב ביצור עבודות ומתקנים הנעשים מחוץ לאתר העבודה
)בתי מלאכה ,בתי חרושת וכו'( .המפקח רשאי להורות לקבלן שלא להתקדם בשלבי היצור עד לבדיקת
שלבי הביניים ע"י המפקח או המתכנן במקומות היצור.
ג .קבלני משנה ,יצרנים וספקים :הקבלן חייב באישור מוקדם ובכתב של כל קבלני המשנה ו/או יצרנים
לעבודות השונות במכרז זה .קבלני המשנה יהיו קבלנים רשומים כחוק עפ"י מקצועותיהם .אין באישור
קבלני המשנה ע"י המפקח כדי להסיר אחריות הקבלן לעבודות קבלנים וספקים אלו.
ד .המפקח ו/או האדריכל יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים ,טיב העבודה
וביצועה.
מים וחשמל
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות והתחברות אל מקור המים  /החשמל יהיו באחריות הקבלן ועל
חשבונו.

תוכניות
התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".
לפני הביצוע ובמהלכו יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע" ,אשר בהן עשויים להיות שינויים ו/או
תוספות והשלמות לתכניות למכרז בלבד ,מסיבות כלשהן .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או
שינוי במחירי יחידה עקב עדכונים אלה .המפקח שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו
במכרז.
הערה
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה כולה ו/או חלקים ממנה בלבד ,בעת ובעונה אחת ו/או
בשלבים ו/או בקטעים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ולקבלן המבצע לא תהייה עילה בשל כך לדרוש מהמזמין פיצוי
כספי או אחר.
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מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
 - 00כללי
המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"צ  -המפרט הבין
משרדי.
דוגמאות לפני ביצוע  -על הקבלן להכין באתר דוגמאות לאישור לאלמנטים השונים .הקבלן ימשיך בעבודתו רק
לאחר אישור הדוגמא ע"י האדריכל הנוף והמפקח באתר.
לא תחול כל תוספת מחיר עבור הכנת הדוגמאות.

פרק  - 40עבודות פיתוח
המהווה השלמה לנאמר בפרק  40במפרט הכללי
עבודות הכנה ופרוק
עבודות הפירוק יעשו בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים ,על פי הוראת המפקח באתר.
פסולת הפירוק תפונה לאתר מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן.
כל החומרים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר ,כגון מרצפות או אבני שפה ,הם רכוש המזמין .החומרים
יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר .האחסנה והשמירה על החומרים תהיה
על חשבון הקבלן.
תעריף לעבודות פירוק במידה שתידרשנה ולא נכללו בכתב הכמויות ,ייחשבו על פי תעריפי דקל.
ויתר המפקח על החומר ,יחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחיר של הפירוק.
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ויהיה עליו לסלקה מהשטח על חשבונו ובאחריותו.
חומרים שנפגעו בעת עבודת הפירוק ו/או במהלך העבודה ומיועדים לשימוש חוזר ו/או להמשך שימוש במקום
יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
הפירוק יבוצע בזהירות המרבית כדי שלא לפגוע בשטחים שלא נועדו לפירוק .כל פירוק יתר יבוצע בתאום עם
המפקח ויתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לשביעת רצונו של המפקח.
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו.
במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים ,כמתואר בסעיף 51016
במפרט הכללי.
ניקוי האתר
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בנוסף לאמור בפרק מוקדמות ,בכל שלב של העבודה ולפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר
מכל פסולת ,אבנים ,גרוטאות וכד' ,ולהרחיקם אל מחוץ לאתר .פני השטח לאחר פינוי הפסולת יהיו מיושרים
וללא שיירי פסולת כל שהיא .הקבלן יפנה את הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות לשפיכת הפסולת.

מערכות תת קרקעיות
בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות ,המקשות על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש ,יהיה הקבלן רשאי
לחפור מעבר למידה ,לסלק את האבנים ,למלא מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה .עבור עבודה
זו לא ישולם לקבלן בנפרד .על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים .עליו לבדוק ולוודא
היכן מצויים כבלים וצינורות תת קרקעיים עם הרשויות המוסמכות ולסמנם .האחריות על שלמות ותקינות
המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן.
עבודות עפר
בכל מקום להלן ,בו מוזכר המונח "חפירה" או "חפירה ו/או חציבה" הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה,
כשמשמעותו בסעיף  51.00.33במפרט הכללי.

א .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם,
כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת-קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא .לא תשולם
כל תוספת עבור החפירה לגלויים ,בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או בעבודת ידיים.
במקרה של פגיעות בקווים ,אפילו במקרה של עבודות ידיים ,יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת
המצב לקדמותו על הקבלן .תשומת לבו של הקבלן מופנית לפרק  51.02במפרט הכללי לסלילת
כבישים ורחבות .החפירה תבוצע כמפורט בפרק  51.02במפרט הכללי .המחיר בכתב הכמויות
מתייחס לביצוע החפירה בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת ,לרבות הצורך בעבודת
ידיים )ליד מתקנים תת-קרקעיים וכו'( .לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או
צרים.
ב .בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או פסולת כל שהיא ,המקשים על הסדרת פני החפירה
לדיוק הנדרש ,יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה ,לסלק את האבנים או הפסולת ,למלא
מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה .עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן בנפרד .גובה
סופי של עבודות העפר בתחום העבודה יתואם עם המפקח ,אדריכל הנוף ,אדריכל הבניין ומהנדס
הקונסטרוקציה.
ג .העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ומילוי ,העברת העפר החפור ממקום חפירתו למקומות שיש
למלא על פי התכנית ,העברת חומר חפירה לאתר אחסנה או פינויו משטח האתר למקום אותו
יורה המפקח .עודפי חפירה שאין צורך בהם באתר העבודה יפונו אל מקום מאושר ע"י הרשויות
וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן .פינוי עודפי החפירה מחוץ לאתר העבודה יבוצע
במשאיות עם ארגז מחופה ביריעת ברזנט למניעת פיזור עפר על הדרך ולמניעת פיזור אבק .
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ד .באחריות הקבלן לשמור את כביש הגישה לאתר נקי מכל פסולת ו/או עפר לכל רוחבו בכל מהלך
ביצוע העבודות .היה ונשפך עפר ו/או פסולת על הכביש רשאי המפקח להורות לקבלן לפנות
באותו יום את הפסולת או העפר מהכביש ולשטוף אותו במים עד לקבלת משטח אספלט נקי.
ה .לכל אורך תקופת הביצוע ,הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר פח ,עץ ,רשתו/או
אמצעי אחר כנדרש למניעת כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלן ,בתאום עם המפקח.
הידוק שתית
יישור והידוק שתית )צורת דרך( לאחר ביצוע עבודות עפר כולל ביצוע עבודות חפירה  /חציבה או מילוי עד
לדייקנות  + 1ס"מ .בשטח החפירה יש לחרוש את הקרקע לעומק של  20ס"מ לפחות לפני יישור והידוק .דרגת
הצפיפות הנדרשת של  20הס"מ העליונים בשתית היא לפחות  96%לפי מודיפיד א.א.ש.ו.
העבודה תימדד ב – מ"ר.

הידוק מילויים

הידוק מבוקר
הידוק מבוקר יבוצע בתחום סוללות המילוי עבור כל חומר מילוי )עפר מקומי ,מילוי מובא( .דרגת הצפיפות תהיה
בהתאם לדרישות המופיעות בסעיף  2להלן.
רטיבות ההידוק של השתית הינה הרטיבות האופטימלית המתאימה לצפיפות הנדרשת ,בתחום  -3%עד +1%
)חול טבעי יהודק ברטיבותו הטבעית(.
הכבישה תיעשה לאחר הבאת העפר למידת הרטיבות הנדרשת )על-ידי הוספת מים או ייבוש( בעזרת מכבשים
מכניים לסוגיהם ,כגון מכבשים פניאומאטיים,ויברציוניים ,רגלי כבש וכד׳.
במקומות שאי אפשר לעבוד בציוד המכני הנ״ל ,תעשה הכבישה בציוד מיוחד כגון מהדקי צפרדע וכד׳.
אם לא צוין אחרת תעשה הכבישה בשכבות שלא יעלו בעוביין על  20ס״מ )אחרי ההידוק(.לפני כבישת כל שכבה
יש ליישרה לשביעות רצון המפקח .הגימור של הכבישה של השכבה העליונה יהיה בהתאם לסטיות המותרות.
עבודת הכבישה כוללת שמירת פני השכבה הגמורה ושפתותיה בצפיפות הנדרשת ברטיבות המתאימה ,ובגובה
הנכון עד שתפוזר ותכבש על גביה השכבה הבאה והסמוכה .שמירת פני השכבה פירושם גם ההרטבה והכבישה
החוזרת שיידרשו למטרה זו.
דרגת צפיפות שדה
בניגוד לאמור בסעיף  510263של המפרט הכללי ,דרגת הצפיפות הנדרשת בשדה עבור החומרים השונים
תהיה כדלקמן:
עבודות מצעים ותשתיות
טיב החומרים והביצוע יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף  5103במפרט הכללי.
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בנוסף לאמור בסעיף  51031במפרט הכללי ,תבוצענה הבדיקות הבאות :דרוג ,גבולות אטרברג ,שווה ערך
חול ,גריסות )בתשתית( הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני אספקת החומר וכאשר מקום
החומר וטיבו משתנים.

מצעים
א .כל המצעים לעבודות סלילה ומדרכות יהיו סוג א' ו/או ב' כאמור בסעיף  510322במפרט הכללי.
ב .מעל למתקנים שונים ומאחורי קירות תומכים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות מצע מסוג ב'
כמפורט בסעיף  510316במפרט הכללי בעובי של  15או  20ס"מ כל שכבה בהתאם
לתכניות .פני השכבה ייושרו ויהודקו לצפיפות שלא תפחת מ 98% -מצפיפות החומר המכס' לכל הנפח
הממולא ו/או לפי דרישות יועץ הקרקע.
ג .ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן .הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן.
עלות הידוק המצעים כלולה במחיר היחידה של המצע.
הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:
א .גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.
ב .בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת.
ג .בדיקות קרקע מאושרות של הידוק מילוי נברר לרמה הנדרשת.
ד .הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק.
העבודה תימדד במ"ק ,לפי נפח מהודק.

מדידה ותשלום
המדידה והתשלום עבור המצעים יהיו לפי הנפח התיאורטי במ"ק לפי התכניות ללא ניכוי קווי הניקוז,
שוחות ,תאים וכו'  -הכל כמצוין בסעיף  51.00.60במפרט הכללי )אופני המדידה(.
יש לשים לב שבמדידה לתשלום של מתקנים שונים כמו שוחות ניקוז כלול מחיר המצע בתוך מחיר המתקן
והוא לא ימדד בנפרד לתשלום.
ריצוף שבילים באבנים משתלבות
המדרכות והשבילים המסומנים בתכניות יהיו מרוצפים באבנים משתלבות ו/או אבן לפי דוגמה שתאושר ע"י
המזמין .צורת ההנחה תקבע על פי דוגמה שתאושר ע"י המזמין .חיתוך האבנים הנדרש יבוצע במשור דיסק.
מסביב למכסי שוחות יהיה גמר הנחת האבנים עד למכסה.
מכסה השוחה יצופה כדוגמת הריצוף המתוכנן.
האבנים יונחו על גבי שכבת חול טבעי נקי בעובי  4ס"מ בהתאם למפורט בתוכניות.

להלן הדרישות לבצוע והנחה לאבני הריצוף:
.1

סוג וגוון האבן תאושרנה ע"י המזמין לפני תחילת הביצוע.
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.2

לאחר קבלת התשתית יש לפזר שכבת חול טבעי נקי ויבש בעובי  5ס"מ .החול יפוזר בשכבה אחידה
)ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(.

.3

בצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות" ,סופיות" הכל לפי הדוגמא של אדריכל
הנוף.
ההתקדמות של הריצוף תהיה לעבר אלמנט השפה ובמידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום כי הגמר יהיה
באבנים שלמות  -ובמידה ואין הדבר ניתן  -יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת משור דיסק בלבד ,יש
להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה.

.4

הרווח המכסימלי בין אבני הריצוף או לבין אלמנטי השפה הוא  4מ"מ.

.5

לאחר גמר ההנחה יש לבצע הדוק ראשוני של המשטח ע"י פלטה ויברציונית )שטח הפלטה 0.35-0.5
מ"ר( .בעלת כוח צנטריפוגלי של  2.0-1.5טון ותדירות  75-100הרץ .הדוק זה יבוצע ע"י  3מעברים
לפחות.

.6

לאחר ההדוק הזה ,יש לפזר חול טבעי נקי על המשטח בעזרת מטאטא ,תוך הקפדה על מלוי כל
המרווחים בין האבנים .עם גמר הפזור יש להמשיך בהדוק בעזרת הפלטה ע"י  3מעברים נוספים .לאחר
ההדוק יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול.
טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע מספר ימים לאחר גמר העבודה.

.7

בקטעי ריצוף שאינו תחום באבן שפה יש לתחום את השטח המרוצף בחגורות בטון סמויות.

.8

הוראות כלליות
א .יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב  -5מ"מ בלבד מעל גובה אבן השפה.
ב .בכל מקרה אין להשאיר שטח ,בגמר יום העבודה ,ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.
ג .אין לעלות עם כלי רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.
ד .ההידוק יעשה 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 ,או חצאים.
ו .יש להשתמש אך ורק בחול טבעי ונקי ולא בחול מחצבה טוף וכו'.

מדידה ותשלום
המדידה תהיה במ"ר נטו ובניכוי רוחב אבני השפה ותכלול את כל הנאמר לעיל ובסעיף  40.08.32במפרט
הכללי.

אבני שפה ואבני גן
אבני השפה יהיו ללא פגמים ,ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים .האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב20 -
עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק בהתאם להנחיות יועץ הכבישים ויועץ ביסוס .חיבור בין האבנים יעשה
בתערובת של חול  +צמנט ביחס  .3:1ניקוי המישקים על פי הוראות המפקח והמתכנן במקום.
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לתשומת לב הקבלן :מחיר הפריט כולל ומחייב שימוש באבני פינה ישרה  90מעלות ,ו 135 -מעלות ואבני פינה
מעוגלות על פי הקיים בשוק .כמו כן המחיר כולל ניסור האבן במידות מיוחדות לאורך כל חתך האבן בכל זווית
שהוא על מנת לקבל פינת הערוגות ללא יציקה.
לא יאושר ביצוע יציקות מקומיות להתחברות בין קטעי אבני שפה.
העבודה תימדד במ"א.

יסוד בטון כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון ב 20 -בעובי  10ס"מ עם גב בטון במידות 10 x 10
ס"מ ו/או לפי התכניות.
כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות  250ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן.
אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של .1:2

הנחה בקשתות בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך 50
ס"מ או  25ס"מ( בחיתוך ישר או אלכסוני לכל רוחב האבן .לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה
בקשתות .לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה או ביצוע יציקות מקומיות.

שרוולים
שרוולי השקייה עשויים פוליאטילן שחור ,מסוג  100 PEבקוטר  50עד  110מ"מ דרג  ,10יונחו מתחת
למשטחים מרוצפים ,בתחתית או בתוך קירות ובכל מקום הדרוש להעברת צנרת השקייה .שרוולי ההשקייה
יונחו בעומק של  30ס"מ לפחות מדוד מחלקו העליון של הצינור ,כל זאת לפני או במהלך עבודות היציקה או
הריצוף .מספר השרוולים המינימלי בכל מקום יהיה כמספר הצינורות העוברים באותו מקום .יש לקבל את
אישור המפקח למיקום ולמספר השרוולים לפני תחילת עבודות היציקה או הריצוף .בכל מקרה על הקבלן
להבטיח מעברים לכל שטחי הגינון ולבדוק זאת בטרם בוצעו הריצופים והיציקות ,הנחת אבני שפה וכד'.
השרוולים יבלטו  25ס"מ לפחות מקצוות השבילים והרחבות שמתחתן הם עוברים .לאחר הנחת השרוולים
יסתום הקבלן את פתחי השרוולים למניעת חדירת עפר וסתימתם ,ויסמן את מיקומם ע"י יתדות צבועים או
סימון אחר באישור המפקח.
אין להעביר בשרוול יותר מצינור אחד .קוטר השרוול יהיה פי  1.5מקוטר הצנרת המועברת בתוכו גם אם לא
צויין כך בתוכנית .העבודה תמדד במ"א שרוול ,כולל כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל.
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פרק  – 41עבודות גינון והשקייה
המהווה השלמה לנאמר בפרק  41במפרט הכללי

תת פרק  41.02עבודות השקיה

מקור מים
מקור המים יהיה מחובר עפ"י תכנית והנחיות המפקח.
צריכת המים בפרויקט לצורך פיתוח הגן עד למסירה סופית ולאורך כל תקופת התחזוקה תהיה על חשבון קבלן
הזוכה בלבד.
את מקור המים יש לחבר למערכת המים על פי תוכניות ובתאום עם הרשות המקומית .ההתחברות להידראנט
של הרשות תבוצע בגובה  30ס"מ מפני הקרקע.

לחץ
התכנית מבוססת על לחץ של  4.0אטמוספירות וספיקה של  7מ"ק/שעה בנקודת ההתחברות למערכת
ההשקיה .על הקבלן לבדוק ולוודא את הלחץ ואת הספיקה בכפוף ללחץ ולהודיע למתכנן על כל סטייה
מהמתוכנן.
חפירה
• חפירת התעלות להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי תשתיות בתחום החפירה.
• הקבלן חייב לקבל אישור רשמי של אחראי מהקיבוץ לביצוע עבודות החפירה ,לפני התחלת ביצוע
העבודה.
• עומק חפירה רצוי :קוטר צינור  40-50ס"מ  40 -ס"מ עומק ,קוטר צינור  32ומטה  30 -ס"מ עומק.
• צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה לצד זה ,ניתן להעבירם באותה תעלה ,אך אין להניחם זה ע"ג זה,
אלא זה ליד זה במרחק של לפחות  10ס"מ.
• במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על הצנרת בשרוול.
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• יש להתחשב מיקום שרוולי ההשקיה שבוצע בשלב ביצוע התשתיות .מיקומם התקבל עפ"י as made
מקבלן התשתיות ומופיע ע"ג תכנית ההשקיה.

צנרת פוליאתילן ומחברים
בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  ,41022כל הצינורות והאביזרים יהיו בעלי תו תקן .כל צינורות הטפטוף
המונחים על פני הקרקע יהיו בצבע חום .לפני ביצוע עבודות החפירה ,על הקבלן לוודא מקום הימצאותם של קווי
חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב ,כבלים וכד' ,ולקבל אישור חפירה ממזמין העבודה .על הקבלן להכין את הדרוש על
מנת להתגבר על תקלות כל שהן בזמן החפירה.
חפירת התעלות והשוחות תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים.
הצינורות המחלקים יוטמנו בעומק של  30ס"מ לפחות ,מדוד מחלקו העליון של הצינור .כל החיבורים יעמדו
בלחץ הנדרש מן המערכת .את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד ואיטום טפלון .יש לאטום את פתחי הצינורות
בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת קרקע פנימה.
יש למנוע חשיפת טבעות גומי המשמשות לאטימה לקרני השמש .הנחת הצינורות תעשה ביום החפירה.
הצינורות יונחו בצורה רפויה ולא מתיחה .במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצמים קשים וכד' תרופד
התעלה בשכבת אדמת מילוי ללא אבנים או בחול בעובי  10ס"מ .כיסוי הצנרת יהיה כריפוד בתחתית התעלה.
אין ליצור זווית הקטנה מ 90-מעלות בצנרת .בזווית של  90מעלות יש להשתמש באביזר מיוחד המתאים
למטרה זו.
צינורות המונחים באותה תעלה ,יש להניח לפי הסדר אחד ליד השני .צינורות זהים בקוטרם המונחים באותה
תעלה יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת.
צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחבר בתוך השרוולים.
אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים בטרם נבדקו תחת לחץ העבודה ובטרם נשטפה כל מערכת
הצינורות.
כיסוי התעלות יעשה רק לאחר מדידת הצנרת ואישור המפקח.
העבודה כוללת :אספקה והתקנת השלוחות בקרקע בעומק הדרוש ,אספקה והתקנת מפחיתי הלחץ ,ברזי
השטיפה אביזרי החיבור ,חפירה ,וכיסוי ,כולל כיסוי חול במידת הצורך וכל עבודות הקרקע הדרושות.
העבודה תימדד במ"א צינור ,כולל כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל.
ראש מערכת
ראש המערכת השקיה בקוטר על פי המפורט בתכניות ,כולל מחשב השקיה כמפורט בתוכנית וכל הדרוש
לפעילותו התקינה והמלאה יבוצע בהתאם לפרטים ולתכניות .הקבלן יספק אישור היצרן לתקינות המחשב,
וטופס אחריות לתקופה של חצי שנה לפחות ,כולל אופן התקנתו ופעולתו .ראש המערכת יותקן בצורה
קומפקטית ועם זאת בצורה המאפשרת גישה נוחה לצורך הפעלה ,טיפול ופירוק.
מספר וקוטר המחברים יהיה כמספר וקוטר הקווים הנכנסים ויוצאים אל ומאת ראש המערכת ו/או עפ"י תכנית.
אביזרי ראש המערכת יהיו מתוצרת הארץ.
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ראש המערכת יותקן בארגז עילי מפוליאסטר משוריין במידות המותאמות לכל מרכיבי ראש המערכת .ארגז
ההגנה יותקן על גבי סוקל עפ"י פרט כולל חיבור ועיגון הארגז על פי הנחיות היצרן.
ראש המערכת יורכב על פי תכניות ופרטים.
סולונואידים יונחו בארגז ראש המערכת על פס אלומיניום מחוברים עם ברגים ,הסולונואידים יהיו עם ברזון
שליטה לפתיחה וסגירה ידנית .
כל עבודות החפירה ו\או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.

צנרת טפטוף
•

קווי הטפטוף יונחו ע"ג הקרקע וייוצבו באמצעות ווי ברזל בקוטר  6מ"מ באורך  40ס"מ בצורת ח כל  4מ'.

•

הטפטפות תהיינה אינטגרליות מווסתות בקוטר  16מ"מ וספיקה  1.6ליטר/שעה.

•

לאורך שיחים יונחו הטפטפות במקביל לשורות הנטיעה ,טפטפת לכל שיח ,אלא אם סומן אחרת בתכנית.

•

אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית.

•

בשטחים מדרוניים יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה.

כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה
•

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתוכנית העדות.

•

יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר
שלוחה.

•

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים .בכל מקום בו מחובר אביזר,
משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מטר מכל צד .באדמה המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים יש
לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי  15ס"מ בכל קוטרו ,ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית.
מחיר החול והעבודה כלולים במחיר הצינור.

•

יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות על כל קו .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.
כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

סיום העבודה  -הכנת תכניות עדותAS MADE -
•

לאחר תקופת האחזקה של הצמחייה ,על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות לאורך צנרת השקיה
שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר/חול מאושר בהתאם להוראות המפקח .בגמר ביצוע העבודה על
הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן ביצוע.

•

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטיר ראשון ובממטיר אחרון ובקווי טפטוף בתחילת הקו
ובסיומו .הנתונים ירשמו בתוכנית .AS MADE
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•

על הקבלן להכין על חשבונו תכנית לאחר ביצוע "  " AS MADEהניתן לקריאה בתוכנת מחשב
 . AUTOCADהמדידה תכלול גם את הצנרת התת קרקעית  ,שרוולים ומקור המים.

•

התוכנית תימסרנה למזמין  14יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר העבודה.

•

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל.

 41.2גינון ונטיעות
כל עבודות הגינון והנטיעות על פי תכניות הגינון.

אדמה חקלאית )אדמת גן(
לכל עבודות הנטיעה והשתילה על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר .עומק אדמת הגן בשטחי הגינון
 30ס"מ לפחות ,בבורות לעצים ממיכל ולעצים שהועתקו מן הקרקע  -כל עומק הבור  1 -מטר לפחות.
בשטחי גינון ובערוגות יספק ויפזר הקבלן אדמת גן ממקור שאושר ע" המפקח ו/או אדריכל.
האדמה לא תכלול גושים ,אבנים ,שורשים ,עשבים רב שנתיים ,מחלות שורש ,מזיקים וכל פסולת אחרת.
מחיר הסעיף כולל זיבול האדמה שיבוצע באמצעות קומפוסט "דשן אור" או ש"ע בכמויות של  1,5ליטר למ"ר ו100 -
גרם אוסמוקוט למ"ר .יש להצניע את הזבל לעומק של  8ס"מ ע"י כלי מכני מתאים תוך  24שעות .העבודה תימדד
במ"ק.
העבודה כוללת יישור סופי של הקרקע בערוגה .יישור השטח יהיה ע"י ריסוק של הרגבים במתחחת או בעבודת
יד ,עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה ולשתילה בהתאם לגבהים הנדרשים .במידה ולאחר הפיזור תהודק האדמה
עקב פעולת כלים ,על הקבלן לחרוש את השטח או לעבד אותו לפי הוראות המפקח .אין להביא אדמה גננית -
במידת הצורך  -לפני קבלת אישור המפקח.
ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן(

היסוד

יחידת מדידה

חנקן )(N

ק"ג לדונם

רמות נדרשות לעומק  30-0כמות דשן מוספת להשגת הרמה
הנדרשת

ס"מ
10

 1ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן
חסר
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 10ק"ג/ד' סופר פוספאט לכל חלק

זרחן )(P

חלקי מליון

15

אשלגן )(K

חלקי מליון

12

"דלתא" F

- 3.100

מליון זרחן חסר
 80ק"ג/ד' אשלגן כלורי ,כשהרמה
נמוכה בהרבה מהנדרשת

)דלתא= האות
היוונית (δ -

נושא הבדיקה
מליחות
ניתרון )אלקליות(

סימון הבדיקה
EC
SAR

פרוש הסימון

יחידות

ערכים נדרשים

מוליכות חשמלית

מילימוס/ס"מ

קטן מ 2 -

יחס

ספיחות חסר מימדים

קטן מ 10 -

הניתרון

הבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות.
טיב השתילים
על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש ,בריאים מכל מחלות ומזיקים ,ללא עשבי בר ,עם
שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים ,ויענו לסוג א' של דירוג המשתלות.
הנטיעה
העבודה כוללת חפירה או חציבת במידות המתאימות לגודל העץ והמיכל ,עפ"י המפורט שלהלן.
הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים .לא תורשה שתילה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה
ובאדמה רטובה.
שורת הצמחים הראשונה לאורך ריצוף ,תישתל במרחק מינימום של כ 50-ס"מ מהשביל או מאבן שפה.
הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים ,שתילה ,מילוי הבור באדמת גן
מעורבת בדשן ,הידוק ,הכנת גומה והשקייה.
העבודה
העבודה כוללת אספקת העץ/השיח ,שתילה /נטיעה ,תמיכה ,זיבול וטיפול כל תקופת האחריות ,כולל החומרים
והעבודה.
סמוכה לעץ
כתוספת לסעיף  41035למפרט הכללי.
לכל עץ יתקין הקבלן  2סמוכות מעץ  .אורך ממוצע של כל סמוכה כ 2.00 -מטר גלוי מחוץ לאדמה )אורך
מינימאלי של הסמוכה כ 2.50 -מטר( ובקוטר מינימלי של  5ס"מ אחיד לכל אורכה ,קלופה ומחוטאת בחומר
חיטוי מאושר.
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יש לתקוע את הסמוכות לאחר הנטיעה לתחתית בור הנטיעה ,במרחק של כ 40-ס"מ מגזע העץ ,הסמוכות יוצבו
בניצב לכיוון הרוח האופייני במרחק של כ 0.60-מ' מהגזע ובנטייה קלה ממנו .

נטיעת עצים מן הקרקע )מס'  8סוג א'(
אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח 20 ,ס"מ מעל צוואר השורש ,יהיה הגזע בעובי  5ס"מ
)" (2ובגובה  3.00מ' לפחות .העצים יובלו לאתר בתוך רכב מוגן מרוח .חפירת\חציבה )עם מחפר( בורות
לנטיעה במידות  200X200ס"מ בעומק  150ס"מ לפחות ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט
בשיעור  ,1:3או  1.5ק"ג כופתיגן לבור ,הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו ,תוך שמירה על מערכת השורשים,
מילוי הבור ותמיכת העץ ע"י שתי סמוכות מקולפות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר .עובי התומך " 2לפחות
ואורכו  2.5מ' לפחות .יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם הסמוכה .בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש
להשקות את הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.
יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.
פריט תשלום – יח'.
נטיעת עצים ממיכל  50ליטר )מס'  7סוג א'(
אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,בעובי גזע  2.5ס"מ מינימום ,בגובה  20ס"מ מעל צוואר
השורש ובגובה  1.70מ' ,העצים יובלו לאתר בתוך רכב מוגן מרוח .חפירת\חציבה )עם מחפר( בורות לנטיעה
במידות  200X200ס"מ בעומק  150ס"מ לפחות ,ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור
 ,1:3או  1.2ק"ג כופתיגן לבור ,הוצאת העץ מהמיכל ונטיעתו ,תוך שמירה על מערכת השורשים ,מילוי הבור
ותמיכת העץ ע"י שתי סמוכות מקולפות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר .עובי התומך " 2לפחות ואורכו  2.5מ'
לפחות .יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם הסמוכה .בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את
הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.
יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.
פריט תשלום – יח'.
שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  3ק"ג )גודל (4
העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,חפירת בורות לשתילה במידות
 40X40X40ס"מ ,הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על מערכת השורשים ,מילוי הבור בתערובת אדמת גן
וקומפוסט בשיעור של  1:3או  750ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.
פריט תשלום – יח'.

שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  1ק"ג )גודל (3
העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ,חפירת בורות לשתילה במידות
 20X20X20ס"מ ,הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על מערכת השורשים ,מילוי הבור בתערובת אדמת גן
וקומפוסט בשיעור של  1:3או  250ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.
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פריט תשלום – יח'.
טיפול ואחריות הקבלן
הקבלן אחראי לקליטת הדשא והשתילים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה למשך  4חודשים מיום מסירת
האתר .אחריות הקבלן לקליטת העצים הינה ל 14-חודש ממסירת האתר.מסירה סופית של הצמחייה תהיה
בתום תקופת האחריות והאחזקה.
הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן:
 1.השקייה בהתאם לצרכי העצים ולפחות פעם בשבוע ,עד סוף תקופת האחריות .במקרה של גשמים תופחת
ההשקייה לפי הנחיות המפקח .עלות המים בתקופת האחריות על חשבון מזמין העבודה.
 .2עידור וניכוש עשביה סביב העצים אחת לחודש לפחות.
 .3תיקון תחבושות היוטה ) או הסרתם לפי הנחיות המפקח( וכן כל פעולה שתידרש ע"י המפקח לטיפול נאות
בעצים ובצמחיה.
 4.צביעת גזעי וענפי העצים.
 .5עצים שלא יקלטו או יתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן ,על חשבונו ,בעצים זהים ובגודל זהה ויחייבו את הקבלן
בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל.
אחריות הקבלן כלולה במחיר היחידה לצמחייה .התשלום עבור המים בתקופת האחריות יהיה על חשבון
המזמין .

שם הקבלן_____________________ :

חותמת הקבלן וחתימתו ________________________

תאריך__________________________ :
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