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   מפרט טכני לביצוע עבודות פתוח גינון והשקיה 

 

 

   עפולה   –   שכונת נוף הכפר 
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 הצהרת הקבלן 

 

בחתימתו על הצהרה זו מאשר הקבלן כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים 

במכרז/חוזה זה  )עם אופני המדידה המצורפים להם(, קראם והבין את תוכנם, קיבל את 

בכפיפות לדרישות המפרטים   ומתחייב לבצע את העבודה ההסברים  אשר ביקש לקבלם

 הנ"ל, לדרישות המפרט המיוחד ולהוראות המפקח בשטח. 

 

הנחת אבני ,מצעים, ריצוף  קירות , , ידוע לקבלן כי מכרז/חוזה זה מיועד לעבודות עפר

 ועוד. גינון והשקיה שפה 

 

מת ההסכם עם המזמין ביצוע העבודה מיד עם חתיכמו כן ידוע לקבלן שעליו להתארגן ל

 חיל בביצועה לכל המאוחר שבוע אחד לאחר מכן. ולהת 

 על פי הנחיות מנהל הפרויקט 

 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

 

 

 

 ___________________   חתימת הקבלן       תאריך  
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     שכונת 'נוף הכפר', עפולה :  שם הפרויקט 

 המסמכים: רשימת  
צ  המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון, משרד השיכון ומע" .1

 ובפרט בפרקים:

 מוקדמות.  -  00

 עבודות עפר. -  01

 עבודות בניה.  -  02  \  04

 נגרות אומן ומסגרות פלדה. -  06

 מתקני תברואה.  -  07

 עבודות טיח. -  09

 עבודות ריצוף וחיפוי. -  10

 ה. עבודות צביע  -  11

 עבודות אבן. -  14

 הריסות ופרוקים. -  24

 פתוח האתר. -  40

 גינון והשקיה.  -  41

 ריהוט חוץ.  -  42

 גדרות. -  44

 

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרק דלעיל.

 השלמות למפרט הכללי לעבודות בנייה.  -מפרט טכני מיוחד .    2

 . פתוח גינון והשקיהכתב כמויות לעבודות  .3
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 'נוף הכפרר, עפולה רויקט  פ   כניות: ו רשימת ת 

 שכונת נוף הכפר, עפולה

מס'  

 גיליון 

 מהדורה  תאריך  קנ"מ        שם התכנית                      

 10 29.08.19 1:250 פיתוח כללית  1

 1 29.08.19 1:100 חתכים  2

 1 29.08.19 1:100 פריסת קירות 3

 1 29.08.19 משתנה (1-9)    פרטים 4

4-1A 1 29.08.19 משתנה (10-19)  פרטים 

 1 29.08.19 1:250 נטיעות 5

 1 29.08.19 1:250  השקיה 6

 1 29.08.19 1:100  עבודות עפר 7

 

 

 וכן תכנית ותרשימים שיתווספו במהלך העבודה בהתאם ולצורך השלמה ו/או שינויים. 
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 השלמות למפרט הכללי לעבודות בנייה.   - מיוחד    טכני פרט  מ 

כל המצוין במפרט המיוחד בא לשם הסברה, הדגשה, או שינוי המפרט הבין משרדי. במקרה של סתירה  

והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד קובע. כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן, של  משרדי - הביןבין המפרט 

 זה, וזאת כמוגדר בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי"פרק  המפרט הכללי לעבודות בנייה חל גם על

 מוקדמות.  -  00

 עבודות עפר. -  01

 עבודות בניה.  -  04

 נגרות אומן ומסגרות פלדה. -  06

 מתקני תברואה.  -  07

 עבודות טיח. -  09

 עבודות ריצוף וחיפוי. -  10

 עבודות צביעה.  -  11

 עבודות אבן. -  14

 הריסות ופרוקים. -  24

 פתוח האתר. -  40         

 גינון והשקיה.  -  41

 ריהוט חוץ.  -  42

 גדרות. -  44

 מחירי שעות עבודה )עבודות ברג'י(. -  60

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין זה מן  

 במפרט זה.סף הנוההכרח שכל העבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא תא ביטויה 
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 מוקדמות   -   00פרק  

 תכניות  00.08  

 שכונת 'נוף הכפר', עפולה 
 

מס'  

 גיליון 

 מהדורה  תאריך  קנ"מ        שם התכנית                      

 10 29.08.19 1:250 פיתוח כללית  1

 1 29.08.19 1:100 חתכים  2

 1 29.08.19 1:100 פריסת קירות 3

 1 29.08.19 משתנה (1-9   ) פרטים 4

4-1A (  10-19פרטים) 1 29.08.19 משתנה 

 1 29.08.19 1:250 נטיעות 5

 1 29.08.19 1:250  השקיה 6

 1 29.08.19 1:100  עבודות עפר 7

 

 וכן תכנית ותרשימים שיתווספו במהלך העבודה בהתאם ולצורך השלמה ו/או שינויים.
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 עבודות עפר   -   01פרק  

 כללי   -   01.00תת פרק  

 גדרות ה  01.00.2

 המונחים מתייחסים לחומר טבעי מכל סוג שהוא לרבות סלע. -  עפר וקרקע 

 הוא העובי לאחר הכבישה וההידוק, שבוצעו על פי הדרישות לגבי אותה שיכבה.  -  עובי שכבה 

 עפר שנוטלים מאתר הבנייה לצורכי מילוי. -  מילוי מושאל )מילוי מקומי( 

 ר הבנייה לצורך מלוי. עפר מובא ממקומות שמחוץ לאת -  מילוי מובא 

 עפר מחפירות שאין לו שימוש במבנה. - עודפי עפר 

מחיר העבודה כולל אספקה ופיזור אדמת גן נקיה מכל פסולת , חמרה קלה מאיכות מעולה   –  אדמת גן 

ס"מ מפני  40בה העליונה ופורייה של הקרקע , ומעומק שלא יעלה על  וללא אבנים , שמקורה בשכ 

נקיה מעשבים שוטים , שורשים , מחלות ומזיקים , ולא תכיל אבנים שגודלם  הקרקע . האדמה תהייה

ס"מ בכל שטחי הגינון   30. האדמה תפוזר בשכבה בעובי  10%שעור האבן לא יעלה על  ס"מ .  5מעל 

בבורות הנטיעה לעצים . אדמה שלא תענה לדרישות תסולק מהשטח ע"י )אלא אם צויין אחרת ( ו

 הקבלן ועל חשבונו .

יש לפזר בכל שטח הגינון קומפוסט מסוג מאושר , נקי מעשבי בר ועומד בתקן משרד   –  מפוסטו ק 

 ס"מ לפחות . 20ליטר/מ"ר ולהצניע אותו לעומק של  20החקלאות . את הקומפוסט יש לפזר בכמות של 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@barkaynof.co.il


 

 052-3461603| נייד:  08-9401311| פקס:    08-6326673| טל:   7405410נה נס ציו  10תאנה 

632 6673-Z iona . 74 0 541 0 |   Tel :  0 8 - s eN1 0  Teana  S t.    office@ ba r ka ynof.co.il 

8 

 

 קים אחרים פר  -    01.00.1

ק זה, וזאת כמוגדר כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה חל גם על פר

 בפרקים:בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" 

 מוקדמות - 00פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר. - 02פרק 

 קווי מים, ביוב ותיעול.  - 57פרק 

 קירתםכריתת עצים וע -   01.01.3

 .   פקיד היערות אישור ורישיון עפ"י הנחיות  – כריתת עצים  -   01.01.31

ס"מ מעל פניה ולא  -  80צים בסמוך לפני הקרקע אך לא פחות מכרות את העעל הקבלן ל

ס"מ או   15גבוה יותר. אם לא צוין אחרת יחתוך הקבלן את הגזעים והענפים שהיקפם 

ם פמטר לפי הוראות המפקח. גזעים וענפים שהיק -2.0ל 1.0יותר לקטעים שאורכם בין 

 .01017ס"מ יסולקו כמפורט בסעיף  -15פחות מ

בלן יערום את כל הגזעים והענפים החתוכים כנ"ל במקומות שיורה המפקח בתחום קה

האתר כך שלא יהוו מטרד . עצים כרותים אשר לגביהם לא תידרש גדיעת הענפים וכו' 

 . 01017או יסולקו כמפורט בסעיף   ,010134יטופלו כמפורט בסעיף 

 הכריתה תעשה בכפוף לאישור פקיד היערות.

 גדמי עצים   עקירת   01.01.32

  5עד לגובה ו/ או על ידו ,  קיבל הקבלן שטח ובו גדמים של עצים שנכרתו בידי האחרים, 

ייחשבו, ס"מ  -15ס"מ לפחות ולא סומנו לפני  הכריתה, והיקף חתכם בפני הגדם גדול מ

גדמי עצים   ס"מ. 15מ' היה   1.0לצורך העקירה, כאילו היו עצים שהיקף גזעם בגובה  

כמתואר בסעיף לאחר שפיכה מורשה ייעקרו על שורשיהם ויסולקו ו/או  יגודדושנכרתו 

, הבורות שייווצרו כתוצאה מהעקירה ימולאו במיטב העפר המקומי או בעפר מובא 01017
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ס"מ עד למפלס המתוכנן של פני החפירה )וכשאין חפירה,  20בעובי  אשר יהודק בשכבות 

 עד פני הקרקע הטבעיים(.

פירה ידנית לאיתור תשתיות תת קרקעיות  ועם חפירת גישוש וח העקירה תעשה תוך כדי
 קיימות , בפרט תשתיות של בזק , חשמל וטלוויזיה.  

. כל נזק שיגרם יהיה  במידת הצורך העבודה תעשה באופן ידני וללא כלים מכאניים 
 באחריות הקבלן .  

 להלן(.  01014אם יידרש ירוססו הבורות בחומר קוטל עשבים )ראה סעיף 

 קירה תעשה בכפוף לאישור פקיד היערות.עה

 עקירת עצים   01.01.33

אם לא צוין אחרת, תכלול העבודה של עקירת עץ את כל העבודות הכלולות בסעיפים 

ולם ביצוען של עבודות אלה יערך בסדר הרצוי לקבלן. לעיל של עקירה ושל כריתה, א

 במקרה שיש לבצע עקירה בלבד, יש לסווג עבודה זו בנפרד.

 קירה תעשה בכפוף לאישור פקיד היערות.עה

 עצים מיוחדים  01.01.34

במסגרת עצים מיוחדים יכללו: עצים מוגנים ע"י החוק, עצים פגומים שאינם מתאימים 

בקרבת מבנים או מתקנים. עקירת עצים מיוחדים או העברתם למכירה ועצים הנמצאים 

 עבודה זו תסווג בנפרד ושתילתם במקום אחר יבוצעו לפי המתואר במפרט המיוחד.

 פקיד היערות. ורישיון   ותעשה בכפוף לאישור 

 הדברת עשבים   01.01.4     

  שטחים מכוסים עשבים, שטחים שמהם הוסרה צמחיה, שטחים שנחשפו ובורות שבהם

ירוססו בחומר קוטל עשבים או שורשים. הריסוס יוגדר בכתב הכמויות אך   -נעקרו עצים 

מפקח בכתב ומראש. על הקבלן לאתר ולהגדיר את העשבים יבוצע רק אם ידרוש זאת ה

צמחיה. הביצוע בפועל  שבאתר ולהתאים להם את החומר הכימי הקוטל המתאים לאותה 

 ם משרד החקלאות.יהיה ע"י קבלן המורשה לעבודה זו מטע

 הקבלן יוודא שתנאי הרוח מתאימים לריסוס וכן שלא ייגרם נזק סביבתי.
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 הידוק שטחים  01.04.1

יבוצע    -הידוק פני תשתית בחפירה או הידוק פני הקרקע הקיימים או קרקע לאחר חישוף                   

ס"מ כבושה לדרגת  20שעובייה על ידי חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק, עד לקבלת שכבה 

  -20הצפיות הנדרשת. אם לא צוין אחרת הרי באותם המקומות בהם עובי המילוי קטן מ

ידוקו( יחרוש הקבלן את פני הקרקע הטבעיים לעומק כזה שלאחר פיזור  ס"מ )לאחר ה

בעובי   התקבל שכבה מעובשכבת המילוי, ערבובה עם פני הקרקע החרושים וכבישתה ת

 ס"מ. 20של 

 צפיפות  01.04.2

 תחום דרגת הצפיפות הנדרשת באתר יהיה, אם לא צוין אחרת כמפרט המיוחד כדלקמן:

 הידוק מבוקר 

ן של י שיטת המיוסוג העפר לפ

AASHTO 

 שיעור ההידוק המינימלי עומק השכבה מפני התשתית

A-3  98% בכל עומק שהוא ( 5%מקסימום  200)עם עובר נפח 

A-1 ,*A-2-4 ,A-3 

 ( 5%מעל  200עובר נפח )עם 

 95% בכל עומק שהוא

A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5 95% מ' -100קטן מ 

A-5, A-4, A-2-7, A-2-6, A-2-5 93% מ' - 100גדול מ 

A-7-6(5), A-6 93% בכל עומק שהוא 

**A-7-6(5) 90% בכל עומק שהוא 

 לפחות. 98%שיעור ההידוק הדרוש   A-1בשכבת שתית  *

 ( 89% +  2%)לדוגמא  בחרסיתות תופחות, רשאי המפקח לדרוש שיעור הידוק שונה ** 
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 הידוק רגיל 

ב אשר לדעת המפקח, עקב תכולה שלאבנים הידוק כל אחת מהשכבות המילוי בחומר חצו

יברציוני עם דולות אין לבדוק תא מידת הידוקה ע"י בדיקת צפיפות, יבוצע ע"י מכבש וג

 . -1000טון/מכה ומספר הוויברציות בדקה לא יפחת מ 15עוצמה מינימלית של  

ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תיפסק שקיעת העפר, או תנועתו תחת המכבש 

ס"מ, או  30כאשר עובי השכבה עד  - מעברי מכבש  8בטח כיסוי כל נקודה במינימום ויו

 ס"מ(. 60ס"מ )עד  30השכבה מעל    כאשר עובי -ספר מעברים כפול במ

  18הקבלן רשאי להציע הידוק ע"י מכבש ויברציוני עם עוצמה מינימלית גדולה יותר )מעל 

קבע ע"י המפקח במסגרת הידוק חלקה טון/מכה(, מספר המעברים  המינימלי במקרה זה יי 

 ניסיונית.

ידוק לכל עומק אם במהלך ההידוק מתברר שיש מקומות בהם ניתן לבדוק את שיעורי הה

 השכבה, רשאי המפקח לדרוש שיעור צפיפות כמצוין בטבלה לעיל לגבי ההידוק המבוקר.

 חפיפת כבישה     01.04.3

או ויברציוני לפחות מחצית רוחב  בכל סוגי הכבישה תהיה חפיפת כבישה במכבש מכני

 , ובמכבש פניאומטי מחצית רוחב ציר הגלגלים האחוריים.הגלגל האחורי

 נטילת מדגמים ובדיקות     01.04.4

כדי לקבוע את טיב ההידוק יילקחו מדגמים לקביעת צפיפות השדה. נטילתם תהיה  

 כדלקמן:

יבוד היא השטח שהספיק  מ"ר או פחות. מנת ע 2,000ששה מדגמים למנת עיבוד שגודלה 

ות החומר ועיבודו אחידות. המפקח יכול לשנות את הקבלן לכבוש באותו יום, ואשר תכונ

דרת מנת העיבוד לאותו מספר מדגמים לפי תנאי העבודה ועל סמך שיקול דעתו  הג

 הבלעדי. הוראת השינוי תינתן בכתב ומראש. המדגמים יילקחו בנקודות אקראיות.

   6/1פיפות הנדרשת. מותר שתוצאות הבדיקות של ל לא יהיה קטן מהצממוצע הבדיקות הנ"

דרגת הצפיפות הנדרשת. לדוגמה: אם דרגת מהמדגמים יגיעו לגבול תחתון קטן בשניים מ
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, אולם מותר כי לא 95%( המדגמים להיות  6על ממוצע ששת )   95%הצפיפות הנדרשת היא 

ת תורפה כגון מעל מעביר מים, ומו במק  .93%יותר מבדיקה אחת תגיע לגבול תחתון של  

הנ"ל, אלא ש או ביצה וכד', יינטלו מדגמים לא לפי מנת העיבוד תאו במקום שיהיה בו מכ

 לפי הוראות המפקח. 

לא עמד השטח בדרישות הנ"ל תיחשב כל מנת העיבוד כפסולה, ואז יש לחזור ולעבד את 

 עיבוד כולה. כל השטח מחדש. לאחר מכן תבוצענה בדיקות חוזרות על מנת ה

 סטיות מותרות    01.04.5

ן לגבי הקבלן חייב לעבד את השטחים כמפורט בסעיפים המתאימים הן לגבי חפירה וה

 מילוי בגבולות הדיוק המפורטים להלן:

 הסטייה מאולתרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על: 

 בחפירה בשטח ובמילוי.  -(  40מ"מ )מינוס  40-

 השאלה.  בחפירת תעלות ובשטחי -מ"מ  +  50

 מעטפות ומצעים    01.05

 מעטפות    01.05.1

המושקעים באדמות חרסיתיות, מעטפות סביב צינורות, תאי בקרה, יסודות, קירות וכד' 

ייעשו מחול, כורכר או מעפר גרנולרי אחר שאושר למטרה זו, הכל לפי המקרה כנדרש 

, מטין ומחומרים בתכניות או באחד מיתר מסמכי החוזה. חומר העטיפה יהיה נקי מחרסית

 מזיקים וחופשי מאבנים. הוראות מפורטות לגבי דרך הביצוע יינתנו במפרט מיוחד.

 מצע חול    01.05.2

מצע חול מתחת למשטחי בטון, לריצופים או ליסודות יבוצע בעובי המסומן בתכניות או 

ן, כפי שידרוש המפקח. החול יהיה ממקור מאושר, גס, חופשי מאבנים ונקי מחרסית, מטי

מחומרים אורגניים ומחומרים מזיקים אחרים. יש לפזרו בשכבות שעוביין אינו עולה על 

, השכבות יפוזרו במקביל לפניו הסופיים של 0104כמפורט בפרק משנה ס"מ, ולהדקו  20

השטח היצוק, או המרוצף ופני המצע יעוצבו לפי המפלסים והשיפועים הנדרשים. מצעים  

 ט כמפורט מיוחד.מחומר אחר יבוצעו לפי פרו 
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 פתוח האתר   -   40פרק  

 

 עבודות הכנה ופירוק          40.1

40.01.002 

 , בהתייחס 40פרק זה מהווה הרחבה של העבודות המתוארות במפרט הכללי פרק  

 לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

 רים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומ

 ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה. 

40.01.003       

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים  

המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני היזם או יאוחסנו באתר לצורך שימוש  

יחשב החומר כפסולת שפנויה מהאתר כלול במחירי חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר, י

 היחידה של הפירוק. 

ולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונות  כל פס

 ועל אחריותו.

חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון מכסים או שוחות, עמודי תמרורים, 

 ו במצב תקין לפני פירוקם. שלטים גדרות וכיו"ב ייחשבו כאילו נמצא

הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י  חומרים מכל סוג שהוא שנפגעו בעת עבודת  

 הקבלן ועל חשבונו. 
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 ופרוק  הכנה  עבודות     40.01.004

 הפסולת ופינוי הכמויות בכתב למפורט בהתאם שונים אלמנטים פרוק כוללת העבודה

 .הכמויות בכתב במפורש כך נאמר לא אם גם ,חפקהמ הוראות לפי או/ו מאושר למקום

 .העבודה בתחום חוזר שימוש לצורך זהיר יהיה הפרוק ,המפקח להוראות בהתאם

 הפירוק  קטע קצה יתוקן הפירוק בגמר ,לפירוק אינם מהאלמנטים וחלק במידה

 .המנהל להוראות בהתאם ,הקודם למצבו ויוחזר

 עומקם לכל בטון יסודות לרבות םקרקעיי התת החלקים כל את גם כולל הפרוק

 .לעיל כאמור ופינויים 'וכד תקשורת מים ,חשמל צנרת :כדוגמת התשתית ומערכות

 בעבור תוספת לו תשולם ולא התשתית מערכות וניתוק תאום גם הקבלן באחריות

 .אלו פעולות

 .הכמויות בכתב למפורט בהתאם :המדידה אופן

 חישוף      40.01.006

אלא  וללא כל תשלום נוסףהכללי לפיתוח האתר במפרט   0101201ק הכל כמתואר לפי פר

אם צוין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות. עבור כל יתר העבודות של ניקוי ופינוי  

 אשר אינן מפורטות בכתב הכמויות לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול במחיר יחידות שונות.

 הסרת צמחייה וניקוי       40.01.008

ובנוסף לאמור בו על הקבלן  במפרט הכללי לפיתוח האתר   0101101י פרק הכל כמתואר לפ

להרחיק כל העשבים אל מחוץ לאתר. מציאת מקום לשפיכת הנ"ל חלה על הקבלן ועליו  

יה או מכל מוסד מוסמך אחר עבור Hלקבל אישור על כך מאת המחלקה המתאימה מהעיר

 הרחקת פסולת לא תשולם כל תמורה כספית
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 עצים  תקתעקירת / הע       40.01.009

   סעיפים 41 פרק הכללי ובמפרט  01.01.32בפרק  זה במפרטו המפורט י"עפ תבוצע העבודה
410368-410372 

 - רשאי המנהל .בוגרים עצים בהעתקת מוכח ניסיון בעל מוסמך גנן ידי על תבוצע העבודה

 .הסברים מתן וללא פלוני גנן לאשר מחויב ואינו המוצע הגנן כישורי את לבדוק

 . הנחיות י"עפ למקום תתבצע העצים העתקת

 עליו  ,הקבלן על תחול החדש במקום ההשקיה ומערכת השתילה בורות כנתה

 .העצים לקליטת מוכן החדש המקום כי ולוודא לתאם

 וכן ומשאית מנוף לרבות ,מקצועית ההעתקה לצורך הנדרש הציוד כל את כולל המחיר

 .הרשויות דרישת י"עפ עקירה אגרות תשלום

 יחידות  לפי :המדידה אופן

 

 ריסוס      40.01.0010

ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או מרוצפים   41013בנוסף למצוין בסעיף 

אפ" בכמות  –לפי הוראה מיוחדת מאת המהנדס באתר. חומר הריסוס יהיה מסוג " ראונד 

מ"ר . הקבלן   1000יסוס שטח של ת מספיקה לרליטר מים . כמות זא 100ליטר ל  3של 

אחראי להשמדת עלווה וקני שורש וירסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה מוחלטת ומרווחי  

 זמן של שלשה שבועות.

 אלמנטים וחומרים אשר מיועדים לסילוק מהאתר יסולקו בהתאם למפורט.
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 פיתוח   – ריצופים ומדרגות          40.02

 שבילים, ריצופים, מדרכות, מדרגות      040.02.0

 

 כללי 

 פיתוח האתר ובנוסף לאמור בו, מס' השלמות: -  40משרדי פרק -הכל כמפורט במפרט הבין

 
 הגימור העליון בשבילים המרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם לנתון במפרטים .1

 ובכל מקרה ללא פגמים. ובפרטים

 
לא יורשה השימוש בגיליוטינה באם  רוחב . מרצפות ור  ניס ע"י    ייעשו אך ורקהשלמות לריצוף   .2

 הקיים.ובגוון  ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר בדוגמת  5  -ההשלמה פחות מ

 
  במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להתאים את הריצוף לדגם ולצורת הריצוף הקיים  .3

להחליף בהתאם יש ור  . במקומות החיבו/או לקבל הנחיות מהאדריכל לגבי אופן החיבור 
 מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.

 

 מרצפות משתלבות על קרקע   - ריצוף במרצפות בטון מיוחדות     

 פתוח האתר. 40הכול כמתואר במפרט הכללי פרק   

 המרצפות לריצוף יהיו בנויות משתי שכבות דגם המרצפות, והגמר בהתאם לאמור במפרטים.    

 
 ס"מ.    10/20/6במידות  מסותת"אקרסטון" גימור  מת:" כדוג"מלבן מרצפות מדגם .1

 . כללפי בחירת האדריתוצרת אקרשטיין או ש"ע. מונח על פי המסומן בפרט, גוון                  

 
  גימור מסותת "אקרסטון" "מלבן" כדוגמת: מדגםס"מ  10/10/6האבנים יהיו מדגם "ריבוע"  .2

 .תמונחות, לפי המסומן בתוכניו
 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. מונח על פי המסומן בפרט, גוון לפי בחירת האדריכל.  

 
ס"מ משתלבות תוצרת אקרשטיין   15/30/6 "אקרסטון"  "מלבן" כדוגמת: מדגם מרצפות .3

   בתוכניות.או ש"ע מונח על פי המסומן גימור מסותת 
 

 ס"מ  20/20/6ס"מ או  10/10/6פס להתרעה( במידות   \אבן סימון לעיוורים )עם בליטות  .4

 תוצרת אקרשטיין לפי המסומן בתוכניות. גוון אחיד לבן או כפי המסומן בתוכנית.                  
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 ביצוע הריצוף              

 

       מ"   2-3לפני תחילת ביצוע הריצוף על הקבלן להכין דוגמאות של מוצר מוגמר בכמות של       

   לאישורו של האדריכל.     

 

   בת חול מתחת לאבניםכ ש . 1         

 ס"מ. החול יהיה חול דיונות נקי ויבש המתאים   5לאחר קבלת התשתית יש לפזר חול בעובי             

 מ"מ( החול יפוזר בשכבה אחידה  3לגבי אגרגט דק )עובי גרגר מכסימלי  3לדרישות ת.י.             

 עשה בין אלמנטי משטח אחיד. )היישור י  ומיושרת )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים ליצירת            

 שפה או ע"י שבלון מתאים. יש להקפיד לא לנוע על גבי השכבה המיושרת לאחר פיזור             

 ופילוס החול ולפני הנחת האבנים.              

     

 ביצוע הריצוף. .  2           

                  ( סופיתבנים שלמות )לא חתוכותביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה בא              

 הכל לפי הדוגמא הנדרשת מהריצוף. - ם ו/או חציי               

    התקדמות של הריצוף תהיה לעבר אלמנט השפה השני )אבן שפה, מבנה, חגורת בטון סמויה         

   שלמות.  שהגמר יהיה ע"י אבנים או גלויה וכ'(. במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות               

 במידה ואין הדבר ניתן, יש לחתוך את האבנים בעזרת גיליוטינה, או משור. יש להקפיד כי                 

   האבן  החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. השלמה בבטון תורשה רק                

 ס"מ. וזאת לאחר אישור    -4הדרוש להשלמה קטן מ במקרים מיוחדים,)כאשר החלק               

 מ"מ.  2 -. ולא יקטן מ מ"מ 4המפקח. הרווח המכסימלי בין אבני הריצוף לא יעלה על                 

                      

      פלטה  לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח. ההידוק יבוצע ע"י               

 הרץ, ושטח    75-100ק"ג וחדירות של    1500-2000בעלת כוח צנטריפוגלי של  ויברציונית                 

 מעברים לפחות.  3דוק זה יבוצע ע"י הי מ"ר  0.35-0.5של                

    לאחר גמר הידוק ראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך  הקפדה על                  

    3  -י  כל המרווחים בין האבנים. עם גמר הפיזור יש  להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה בלומי               

  ההידוק יש לבדוק  ולוודא שכל המרוחים בין האבנים מולאו בחול.  מעברים נוספים. לאחר               

 יש להשאיר את החול על גבי המשטח עד לגמר העבודה.                  
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 . ת הערו           

 

 מ"מ מאשר אבן השפה.  5  -יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב          

 יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי  המרווחים    בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר    

 כנדרש.   / סומסום בחול           

 בחול.אין לעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי             

     מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע  1ההידוק יעשה עד למרחק של    

 מתחת לאבן. סומסוםמקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת  שקיעה                

 וזאת ע"י   כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר    

   מה הנדרשת ע"י אבנים שלמות )סופיות  ניסורים ולהתחיל מחדש בדוגחיתוכים ו                

 חצאים( .  וא                

 

 סטיות בביצוע.              

 
 מ"מ. 10-סטייה מותרת בביצוע מהגובה המתוכנן תהיה +  .א
        מ"מ ) המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל  7 -הסטייה המותרת במישוריות  .ב

 מ'( 5.0אלומיניום באורך                       
 מ"מ. 3הפרשי גובה בין אבנים סמוכות, לא יעלה על   .ג

 

 ודוגמאות  הגשות      40.02.01

 :הבאות  הדוגמאות את יגיש הקבלן  •
    גימור ובאיכות לכתוב בהתאם האבן  ורוגימ צבע הריצוף אבני סוגי כל של דוגמאות  .1

 .טובה               

     אבן ,לרכב בלימה אבן , גן אבני ,לרכבים עליה אבן , שפה אבני סוגי כל של דוגמאות .2

 לכתוב בהתאם וגימור צבע , לערוגה תיחום אלמנט ,תעלה          

 .הכתוב פי על )כולל מתקני משחק( והמתקנים חוץ  הריהוט של דוגמא .3
 ננו()ככל שיתוכ .הכושר מתקני מפרט .4

 

 הקבלן האלה ירכיב הדמי דגמי את .המפקח ידי על שיונחה במקום הפרויקט באתר יוקמו הדוגמאות 

 והאיכות האסטטיקה רמת את יקבעו הדמי דגמי .סופיים תנאים לדמות כדי והשלמה המתאימה בצורה

 .הפרויקט עבור

 על הביצועבגמר  .העבודות ביצוע לגמר עד באתר תישאר ,המנהל י"ע לביצוע תאושר אשר דוגמא

 .מהשטח ולהרחיקם והחומרים הדוגמאות רקלפ הקבלן
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 לחזור נדרש גם אם ,שהכין לדוגמא המפקח אישור קיבל בטרם ל"הנ העבודות בביצוע יחל לא הקבלן

 .המפקח של רצונו לשביעות עד והתאמות שינויים בה ולעשות

 .היחידה כלולות במחירי ועלותן שיכין דוגמאות עבור כלשהי תמורה לקבלן תשולם לא ,ספק הסר למען

 

 שפה  ואבני משטחים חיפוי  ריצוף       40.02.02

  כלליות הנחיות           
 :ותשלום  מדידה אופני ,כלליות הנחיות  •
 - .התכניות פי על בשטח פיזור כוללת העבודה ועבודה הובלה  חיפוי ביצוע .1
 :אפשריות סטיות .2
 10 בפרק סטיות לגבי הכללי במפרט למפורט בנוסף הן  אפשריות סטיות .3
 מ"מ 2 על תעלה לא הריצוף מישקי  במיקום הסטיי .4
 מדידה סרט בעזרת תעשה אורך מטר 10 גודל עד ריצוף במשטחי סטיות של  בדיקה .5

 בכלי להשתמש יש ,בריצוף יותר ארוכים אורך טווחי לבדוק בכדי .ופלס מטר 3 באורך
 .אופטי מדידה

 .מודד י"ע – הריצוף של הגיאומטריה סימון  לבצע יש לריצופים גיאומטריה סימון .6
 מקטעים מיצירת להימנע יש  .מקסימום מטר 2 כל יסומנו וקשתיים אמורפיים קווים .7

 לפני בשטח המנהל י"ע יאושרו קשתיות  גיאומטריות .קשתיות  בגיאומטריות ישרים
 .והשלמתם ביסוסם

 : מ"רלתשלום אופן המדידה .8

 

 :משתלבות באבנים לריצוף כלליות הנחיות  •
 ,ים חול שכבת ,מהודק מצע שכבת ,שתית הידוק  ,חפירה ,החומרים אספקת כוללת העבודה .1

 .סופי והידוק האבנים הנחת
 שימוש יהיה  לא מקרה בכל אך ,אבנים לחתוך יש ,שלמות מאבנים משטח להשלים ניתן לא אם .2

 על חיתוך יותר לא .שולחן מסור ידי על יעשה- החיתוך  .מ"ס 10/10 מ הקטנים אבנים בחלקי
 .גיליוטינה ידי

 הקטנים ברווחים רק מקרה ובכל המנהל באישור  רק תעשה נטגמפי עם בטון  יציקת י "ע השלמה .3
  .מ"ס 2 מ

 בגוון ופיגמנט 'עדש' חצץ עם בטון ביציקת השלמה תעשה 'וכד עמודים  ,ביקורת תאי סביב .4
 .המצע לעומק עד תהיה  היציקה .הריצוף

 .ויברציונית פלטה עם  יעשה ההידוק  .ים חול שכבת לפזר יש ההידוק לפני .5
 – .מ"ס / + 1 מעל המתוכנן מהגובה סטייה תותר לא .6
 : מ"רלתשלום אופן המדידה .7
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 :מדרגות  לבניית כלליות הנחיות  •
 פיזור ,"דרך צורך" הכנת ,שתית הידוק ,חציבה / חפירה ,החומרים אספקת כוללת העבודה .1

 .המדרגות ובנית מזוין בטון ופלטת יסוד יציקתא' ,  סוג ממצע תשתית שכבת והידוק
 יהיה  הבטון .בתוכניות למפורט בהתאם םשוני ומאלמנטים שונים בחתכים יהיו  המדרגות .2

 .הקונסטרוקציה בתכניות כמפורט
 וצורת מידותיה ,האבן סוג .וגידים סדקים ,שברים ללא ,ואחידה קשה  תהיה ה,המדרג  \ האבן .3

 .בתוכניות כמפורט יהיו  הסיתות
 .ההמדרג \ האבן לסוג המתכנן אישור את לקבל הקבלן על .4
 לום: מ"א.דידה לתשופן המא .5

 

 חפירה ומילוי          40.03    

 לי כל        40.03.01

 של מפרט זה.  01סעיף זה יש לקרוא יחד עם פרק 

כל הנתונים מקידוחי הניסיון ודוגמאות הקרקע יועמדו לרשות הקבלן. העבודה תבוצע  

ובעבודות ידיים ללא כל הגבלה ובמיוחד בכלים מכאניים מטיפוס מאושר על ידי המפקח 

 ידיים.   לאורך קירות של מבנים קיימים וזאת ללא תשלום נוסף עבור עבודות

מחיר העבודה כולל אספקה ופיזור אדמת גן נקיה מכל פסולת , חמרה קלה מאיכות מעולה   –  אדמת גן 

  40וללא אבנים , שמקורה בשכבה העליונה ופורייה של הקרקע , ומעומק שלא יעלה על  

ס"מ מפני הקרקע . האדמה תהייה נקיה מעשבים שוטים , שורשים , מחלות ומזיקים ,  

. האדמה תפוזר   10%"מ . שעור האבן לא יעלה על ס 5ים שגודלם מעל ולא תכיל אבנ

ס"מ בכל שטחי הגינון )אלא אם צוין אחרת ( ובבורות הנטיעה לעצים .  30בשכבה בעובי 

 אדמה שלא תענה לדרישות תסולק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו . 

משרד   שבי בר ועומד בתקןיש לפזר בכל שטח הגינון קומפוסט מסוג מאושר , נקי מע  –  קומפוסט

  20ליטר/מ"ר ולהצניע אותו לעומק של  20החקלאות . את הקומפוסט יש לפזר בכמות של 

 ס"מ לפחות .

תערובת קרקע קלה מיועדת למילוי בערוגות מנותקות הבנויות על גגות ומשטחי  –  תערובת קרקע קלה 

  30%,   4.8טוף   25%,  0.8טוף  25% -בטון .התערובת ומשטחי בטון . התערובת מורכבת מ

 חודשים . 3-4 -קומפוסט מפרדה , כולל דשן בשחרור איטי מולטיקוט ל  20%כבול בינוני , 

 סוגי הקרקע      40.03.03
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 כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע. 

 העברת העפר החפור      40.03.05

בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן לסלק את עודפי העפר ולהעבירם בהתאם לפרוט 

 הבא :

 יובל למקום מילוי בתחום האתר בהתאם להוראות המפקח.פר נברר למילוי ע א.

 . 00למקום מורשה לשפיכת פסולת , כמפורט בפרק  –ב. פסולת 

 מילוי      40.03.07

קיים למצב טופוגראפי רצוי ומתוכנן  העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ממצב טופוגראפי

וד גנני יש לבצע  חים המיועדים לעיב עד לתחתית המצעים , כנתון בתכניות העבודה. בשט

בהתאם לגבהים מתוכננים וללא כל סטיות וזאת אך ורק באם אדמת המקום הינה אדמה 

 חקלאית פוריה ונקיה. 

 

 קירות  

 טבעית   אבן בגמר    קיר  40.03.01

פרטים  על פי יונחו חתך הקיר יקבע ע"י קונסטרוקטור. האבנים ,   קיר בגמר אבן טבעית

כניות . בקירות משופעים חיתוכי  ועפ"י פרטים ותהאבן, יהיה בגוון  הכיחול ו תכניותו

יש להבריש במברשת שיער טבולה בקו התחתון של הקיר .  בגמר הכיחול  האבן יהיו  

 מדידה במ"ק.   במים ליצירת פוגה שקועה ואבן נקייה לחלוטין מטיט.  

 קירות גדר קירות תומכים וגדרות מבטון         40.05.60

 הערה : כל פרטי בטון , זיון ואיטום ראה תכנית יועץ קונסטרוקציה .                        

 

 דוגמאות     . א

מ"ר   5-6לפני תחילת הבניה באתר , על הקבלן להכין דוגמאות של מוצר מוגמר בכמות של  

 לאישורו של האדריכל .

 מיקום "פילרים" שונות   . ב
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בזק , חשמל . הנישות ל"כ , במגרש מתוכננות נישות לפילרים שונים : מונה מים , ט

הכל לפי המתואר בפרטים ובתכניות . בין  הללו כוללות חיפוי אבן , טיח , דלתות וקירוי .

ס"מ בהתאם לפרט או על פי הנחיות  5הפילר והקיר יש להשאיר פוגה שקועה ברוחב 

 האדר'. גלגלוני מים ממוקמים בקיר הפילר הפונה לחצר . 

 

 חורים לעיגון גדרות   . ג

הקבלן לדאוג ולהשאיר שקעים לחיבור פלטות לעיגון בהתאם      שעת בניה והיציקה , עלב          

 לתכנית האדריכל . 

 

 קיר תומך מאבן לקט ובטון דבש   . ד

, וזיפזיף נקי    2/3בניה ציקלופית על טיט צמנט מחול מחצבה נקי בכמות    -    חזית הקיר 

ייבת להיות ס"מ . האבן ח 25 גודל האבן לפחות . ק"ג צמנט 300, בתוספת  1/3בכמות 

טון/מ"ק ומידתה   2.4 – נקיה ורחוצה במידת הצורך , בעלת משקל סגולי לא פחות מ 

 ס"מ ומעובדות חלק .   2ס"מ . הפוגות שקועות  25ס"מ עד  20 -הקטנה לא פחות מ

 

 9  - מספר    פרט , לפי  אבן לקט מקומית וקופינג מאבן כנ"לחיפוי הקיר ייעשה באמצעות 

 ס"מ X 50 25אבנים: רוחב המידות 
 ס"מ X 80 40מידות אורך האבנים: 

 

 באמצעות תבניות .  200  -יצוק בטון ב – גב הקיר  

ס"מ התחתונים  10 -ס"מ , ה 5היסוד יצוק על שכבת בטון רזה בעובי  –יסוד הקיר 

בניית  נקי מאבנים . הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון בשילוב 200-יהיו מבטון ב

"מ ס 50-60בטון בגב הקיר , הגבהת הבניה של כל שלב ושלב עד  חזית . יציקתאבן ב

ס"מ לשם חיבור שכבות הבטון .  3-5)שתי שורות ( .השארת האבן בולטת מעל הבטון 

   P.V.Cשורת האבנים הראשונה תונח על בסיס בטון כנ"ל . פתחי ניקוז כנ"ל מצנרת 

ם סידור צרורות האבן מאחורי הפתחים מ' אורך , ע 1.50" בהפרשי גובה של 4קוטר 

 ת הניקוז )שק חצץ (.  והבטח

, כולל חפירה ו/או חציבה ליסוד בעומק וברוחב נפח הקיר הינו אחיד    – למ"ק  המחיר  

מתאים לגובה הקיר ובהתאם לתכניות . כולל שימוש בקומפרסורים או בעבודת ידיים 

מ'  8.0ם כל וק , סידור תפרילפי הוראות באישור בכתב מהמהנדס המתכנן , כולל היד
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בערך או לפי הוראות המפקח באתר , סידור צינורות הניקוז וצרורות האבנים , הרחקת 

עודפי העפר במכוניות אל מחוץ לשטח , יציקת חגורות בטון או גרנוליט לפי מפרט בראש  

 הקירות עם מוטות ברזל וחישוק ברזל , יציקת יסוד עם בטון רזה וביצוע כל העבודות

 ושלם של הקיר .  הדרושות לגמר מ

להשאיר בראש הקיר , במרחקים לפי גדר , שקעים , לשם קביעת עמודי  – על הקבלן 

 הגדרות . 

 קיר תומך מאבן לקט ובטון דבש   . ה

, וזיפזיף נקי    2/3על טיט צמנט מחול מחצבה נקי בכמות    בניה ציקלופית  -    חזית הקיר 

ס"מ . האבן חייבת להיות  25גודל האבן לפחות  . ק"ג צמנט 300, בתוספת  1/3בכמות 

טון/מ"ק ומידתה   2.4 – נקיה ורחוצה במידת הצורך , בעלת משקל סגולי לא פחות מ 

 ס"מ ומעובדות חלק .   2ס"מ . הפוגות שקועות  25ס"מ עד  20 -הקטנה לא פחות מ

 9- פרט , לפי  באבן לקט מקומית וקופינג מאבן כנ"לחיפוי הקיר ייעשה באמצעות 

 באמצעות תבניות .  200  -יצוק בטון ב – גב הקיר  

ס"מ התחתונים  10 -מ , הס" 5היסוד יצוק על שכבת בטון רזה בעובי  –יסוד הקיר 

בניית  נקי מאבנים . הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון בשילוב 200-יהיו מבטון ב

ס"מ  50-60אבן בחזית . יציקת בטון בגב הקיר , הגבהת הבניה של כל שלב ושלב עד 

ס"מ לשם חיבור שכבות הבטון .  3-5)שתי שורות ( .השארת האבן בולטת מעל הבטון 

   P.V.Cים הראשונה תונח על בסיס בטון כנ"ל . פתחי ניקוז כנ"ל מצנרת שורת האבנ

מ' אורך , עם סידור צרורות האבן מאחורי הפתחים  1.50" בהפרשי גובה של 4קוטר 

 והבטחת הניקוז )שק חצץ (.  

, כולל חפירה ו/או חציבה ליסוד בעומק וברוחב נפח הקיר הינו אחיד    – המחיר למ"ק  

מתאים לגובה הקיר ובהתאם לתכניות . כולל שימוש בקומפרסורים או בעבודת ידיים 

מ'  8.0ם כל ת באישור בכתב מהמהנדס המתכנן , כולל הידוק , סידור תפרילפי הוראו

בערך או לפי הוראות המפקח באתר , סידור צינורות הניקוז וצרורות האבנים , הרחקת 

עודפי העפר במכוניות אל מחוץ לשטח , יציקת חגורות בטון או גרנוליט לפי מפרט בראש  

ציקת יסוד עם בטון רזה וביצוע כל העבודות הקירות עם מוטות ברזל וחישוק ברזל , י

 הדרושות לגמר מושלם של הקיר .  

להשאיר בראש הקיר , במרחקים לפי גדר , שקעים , לשם קביעת עמודי  – על הקבלן 

 הגדרות . 
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   ריצופים ומדרגות      40.6
 
 

 הכנת התשתית      40.06.02
 

מודגש בזאת שבעבודה זו יש חשיבות מירבית לדיוק גובה לעובי שכבת החול.  לפני 
לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. כמו כן, מודגש  החול יש פיזור

בזאת כי עבודת הריצוף דורשת שירותי מדידה ברמה גבוהה ונוכחות מתמדת של 
 מודד באתר. שרותים אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 שכבת החול מתחת לאבני הריצוף        40.06.03

 
 לן ועל חשבונו.ע"י הקב החול יירכש, יסופק לשטח ויפוזר

חומר  -5%מ"מ ויכיל לא יותר מ 4.75סוג החול הנדרש הינו חול דיונות העובר נפה 
 . כאלטרנטיבה מותר להשתמש בחול מחצבה בעל הדרוג הבא:200העובר נפה 

 
 200# 100# 40# 10# 4# 3/8"  נפה 

 0-10 0-10 15-40 80-100 95-100 100 % עובר במשקל

 
 חומרים אורגניים או פלסטיים או מליחיים.החול לא יכיל: 

המפקח רשאי להורות על שימוש בחול דיונות בלבד וזאת על פי שיקול דעתו 
 הבלעדית.

 
 

 שיטת פיזור החול      40.06.04
 

החול יפוזר בשכבה בעלת עובי אחיד תוך כדי גירוף החול. השכבה תיושר ותובא 
ום שתחתיתה או מאלומיני )שבלונה( מעץלמפלסים הנדרשים באמצעות תבנית 

 5%-3%תותאם לשיפועים המתוכננים. החול יפוזר ללא הידוק, ברטיבות בשיעור 
 לחול מחצבה. 7%-6%לחול דיונות וברטיבות בשיעור 

שכבת החול תישאר במצב תחוח ובלתי מצופף עד לאחר הנחת אבני הריצוף. על 
ועת בה כלשהי )תנדוק החול מסיהקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת צפוף והי

עובדים, כלים ורכב(, כולל הגנה ממי גשם. שכבת חול שנתהדקה או צופפה לפני 
הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה, ללא תוספת מחיר. שכבת החול 

 תפוזר בסמוך להנחת אבני הריצוף.
ההנחה. שכבת אין להתקדם עם פיזור החול, אלא מספר מטרים מועטים בלבד לפני 

בסוף יום העבודה ללא כסוי באבנים, תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה, חול שהושארה 
 ללא תמורה נוספת.
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 ביצוע הריצוף     40.06.05
 

אבני הריצוף יונחו בעבודה ידנית על גבי שכבת החול התחוחה המיושרת בהתאם 
ח.  הריצוף למידות ולצורה שנקבעו בתכניות וע"פ הוראות המהנדס והאדריכל בשט

למות. השלמת הריצוף לגופי הקצה יבוצע באבנים נסורות לגודל היה באבנים שי
. בכל מקרה אין להשתמש חשמלי בלבד(שור באמצעות מהדרוש. )החיתוך יעשה 

 מגודל אבן רגילה. במרווחים קטנים -25%באבנים הקטנות מ
 

 מפקח, כל זאתיותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור ה
חיר. )מרכיב הצבע יירכש ע"י הקבלן על חשבונו(. בכל מקרה אין לבצע ללא תוספת מ

 ס"מ. -4כיחול בקצה ברוחב גדול מ
אבני הרצוף המשתלבות יונחו כך שהמרחק בין אבנים סמוכות ובינם לגופי שפה 

 מ"מ. 4עד  2יהיה 
גננית  ירות ואבן צדבמידה ואבני הריצוף אינן משיקות לקירות תמך, יסודות לק

 ס"מ לתמיכת משטח הריצוף. 25ס"מ ובגובה  10חגורת בטון ברוחב  תבוצע
 

הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים )פוגות( לכל כוון שהוא, בהתאם לצורה 
שנקבעה בתכניות. כל תנועה הכרחית על הריצוף )הליכה, מריצות וכו'( תעשה על 

תותר כל תנועת ציוד  ן העבודה. לאל הריצוף בזמגבי לוחות שיונחו למטרה זו ע
 ורכב על המשטח בשלב זה )לפני ההידוק הסופי(.

 
עם סיום הנחת אבני ריצוף לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח, יוחל בהידוק 
הראשוני על גבי אבני הריצוף. ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת 

 0.5של  "ג, המסוגלת להדק שטחק 2000צנטריפוגלי של הרץ וכוח  100תדירות של 
מעברי הפלטה. על הקבלן לתכנן עבודתו כך  3מ"ר. הידוק ראשוני זה יבוצע ע"י 

שבסוף כל יום עבודה, כל הקטעים שרוצפו קיבלו את ההידוק הראשוני. אין להשאיר 
 שטח מרוצף ללא הידוק ראשוני.

 
יש לפזר חול דיונות  לפני גמר יום העבודה,מיד לאחר ההידוק הראשוני, ובכל מקרה 

דק למילוי המישקים. החול יטואטא לתוך המישקים. במקום חול דיונות אפשר 
 להשתמש בחול מחצבה העונה על הדרישות הבאות:

 מ"מ. 1.18עובר נפה  100%
 .200עובר נפה מס'  10%-5%

 
טאטוא החול לתוך לאחר מילוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי, תוך כדי 

ריצוף יגיעו לגבהים המתוכננים. עודפי חול ההידוק יימשך עד אשר פני ההמישקים. 
יורחקו מפני הריצוף לפני פתיחתו לתנועה. מספר המעברים של הפלטה הויברציונית 
לקבלת הגבהים והמישוריות הנדרשים ייקבע בהתאם למסקנות שנתקבלו מתוצאות 

 המשטח הניסיוני.
 

ות לעיל ולאחר ה  עם סיום העבודות המפורטטחי הריצוף היום שטחי נסיעבמידה וש
מטר  1.0רכב על הקטעים הגמורים עד למרחק של -אישור המפקח, תותר תנועת כלי

מקצות הקטע הגמור, בכדי למנוע פגיעה בשוליים הנ"ל, על הקבלן לפזר מכשולים 
 בקצה השטח המותר לנסיעה.
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לפו באבנים תקינות ללא עבודות הריצוף יורחקו ויוחבזמן  יינזקואבני ריצוף אשר 
 פת תשלום.תוס

 
 סטיות מותרות        40.06.06

 
מילימטרים. הסטייה המותרת  10הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על 

מ"מ, כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום  5במישוריות לא תעלה על 
 מטרים. 5חות ובאורך ס"מ לפ 10מ"מ, בגובה  5ישר בעובי 

מילימטרים. במקרה של סטיות  2בין אבנים סמוכות לא יעלה על  הגובההפרש 
גדולות מהמותר, יהיה על הקבלן לפרק ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על 

 הדרישות.
 

 משטח ניסיוני      40.06.07
 

מטר  10לפני התחלת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע ניסיוני באורך של 
בוצע בהתאם להוראות ייקבע על ידי המפקח. הקטע יוברוחב כל הדרך במקום ש

המפרט הטכני ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת עבודות 
 הריצוף.

בזמן ביצוע המשטח הניסיוני ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד 
הפרשי גובה, בדיקות לגבי  הכבישה, עובי שכבת החול, סטיות במישוריות וגבהים,

ף. אם תוצאות הבדיקה מורות כי הקטע הניסיוני לא יב החול ועמידות אבני הריצוט
ענה על דרישות המפרט, יערכו קטעים ניסיוניים נוספים, עד לקבלת קטע ניסיוני 

 העומד בכל הדרישות.
 קטעי הניסיון שלא עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר על ידי הקבלן ועל

 עת ביצוע העבודה.ת העבודה יחייבו את הקבלן בחשבונו. המסקנות לגבי שיטו
יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף 

 כך שאפשר יהיה לקבל משטחים רציפים ללא הפרשי גובה. -המבוסס על בטון 
 

 סידור האבן והגוונים      40.06.08
 

ניות שתסופקנה לקבלן במשך ם של האבנים יהיו בהתאם לתכההנחה והרכב הצבעי
 עבודה. לא תשולם תוספת עבור צורת סידור האבן וגונה.ה

 
 מדידה ותשלום        40.06.09

 
העבודה תימדד לפי שטח ריצוף שבוצע בהתאם לתכניות, למפרט ולפי הוראות 

 המפקח.
שולם כל תוספת ההספקה ופיזור החול מהווים חלק בלתי נפרד מסעיף זה. לא ת

 עבור החול.
כל תוספת בגין חגורת הבטון לתמיכת משטחי הריצוף במקום שבו אין  תשולם  א ל 

 קירות או גדרות או אבן צד גננית.
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 גינון והשקיה       41פרק  

 כללי        41.00

 תחום הפרק       41.00.0

הכוללות מערכות השקיה למיניהן, הכשרת קרקע  ה והשקיפרק זה מתייחס לעבודות גינון  

לסוגיהן, תחזוקת הגן המערכות ההשקיה. מפרט זה אינו   לנטיעה ועבודות הנטיעה

 ות אספקת מים, ביוב ותיעול. מתייחס למערכ

 פיתוח האתר. - 40התייחסות למתקני משחקים ראה בפרק 

 חוקים ותקנות      41.00.1

מוקדמות, להלן רשימת חוקים ותקנות   -  00תקנות" בפרק  בנוסף לנאמר בסעיף "חוקים ו

 הנוגעים לנושא. 

 . 1956 -גנת הצומח, תשט"ז וק ה. ח1

 ; 1977  -. תקנות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז 2

 ; 1977 -. תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות בתוויות אריזה( תשל"ז 3

 ; 1987  -)איסור קיום מתקן דישון במערכת מים( תשמ"ז . תקנות בריאות העם 4

 ובדים בחומרי הדברה וחקלאות; . תקנות בדבר בטיחות וגהות של ע5

 פרסומים של משרד החקלאות ומשרד הפנים       41.00.2

 דרישות לביצוע לפי הנאמר בפרסומים הבאים, יהיו כמצוין במפרט המיוחד.

 פרסומים של משרד החקלאות.  . 1

המחלקה להגנת הצומח, שירות    -ת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי הגדר א.

 ע; ההדרכה והמקצו

רשימת צמחי הנוי בישראל )מתוך מאגר מידע( המחלקה להנדסת הצומח, שרות ההדרכה  ב.

 והמקצוע; 

  -המלצות הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים לא צמחיה תרבותית  ג.

 נת הצומח והנדסת הצומח, שרות ההדרכה והמקצוע; המחלקה להג

 האגף להגנת הצומח, בית דגן.  -בישראל תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים  ד.
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 פרסומים של נציבות המים  . 2

 המחלקה לייעול השקיה.  - מפרט טכני לביצוע רשת השקיה בגן הנוי         

 פרסומים של משרד הפנים.  . 3

 ערכת עזר למנהל היחידה לגינון ברשות הפנים. - באחזקת הגן עבודות          

 צמחים  41.00.3

כל המינים המצוינים בתכנית השתילה ובגודל יכולתו להשיג את  על הקבלן לוודא את

 המתאים לפני הגשת המכרז.

 
 ידות הצמחים מ 
 
 צמחים במכלים  - טבלה א'    - ידות הצמחים  מ 
 

 ופר פוספט ס 
 אשלגן כלורי 

 
 

 ומפוסט ק 
 )בליטר( 

 גודל בור 
 )בס"מ( 

 

הגדרת הצמח   גודל כלי  גיל 
 בכתב הכמויות 

ישום לכל השטח י
קטנים  כשהמרווחים

מ' לפי  X1.45-1.45מ
יישום  ,הכמות במפרט

לכל בור שתילה בנפרד 
כשהמרווחים גדולים 

 –מ'  X1.45-1.45מ
גר' סופר  4בשיעור של 
גר'  2.5פוספט וכן 
ליטר  10אשלגן לכל 

תערובת למילוי  
 הבורות.

 ליטר 3
 
 
 

 ליטר 2-3

30X30X30 
 
 
 
 
30X30X30 
 

 שנתי-חד
 בעל נוף
 מסועף

 
 
על נוף  שנתי ב-דו

 ועףמס
 

 ליטר 1
 
 
 
 
 ליטר 3

 צמח בכלי
 ליטר 1

 (3)מס. 
 

 צמח בכלי
 ליטר 3

 (4)מס. 

 צמח בכלי ליטר 50X50X50  5 ליטר  12 
 ליטר 5

 (5)מס.
 
 

שנים לפחות   70X70X70 3 ליטר  30
בעל נוף מפותח 

 ומסועף

צמח בכלי של  ליטר  10
 ליטר  10

 (6)מס. 
שנים לפחות   3   

בעל נוף מפותח 
 עףומסו

צמח בכלי של  ליטר  25
 ליטר  25

 (7)מס. 
 30X30X30 כבול  גס 

 
ערער בכלי של  ליטר 3 שנה לפחות 1

 ליטר 3
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)במקום  
  5קומפוסט( 

ליטר  2ליטר, 
למ"ר כבול גס 

ליטר  2לכל + 
 לכל בור

ליטר כבול גס  5 
 לכל בור

70X70X70 2.5  ערער בכלי של  ליטר  10 שנים לפחות
ליטר  )גודל  10

 (5מס' 
 ליטר  10 

 כבול גס
 לכל בור

80X80X80  אקסמפלר"
 מיוחד"

ערער בכלי של  ליטר  25
ליטר )גודל   25

 (6מס' 
 

 ראה גם דרישות ייחודיות לגבי סעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה •
 
 עצים במכלים ומהאדמה   -טבלה ב'    - ידות הצמחים  מ 
 

שלגן  א 
 כלורי+ 

סופר  
 פוספאט 

 ומפ' ק 
 )ליטר( 

 גודל הבור 
 ( טר )מ 

 ------------- 
 אורך/ רוחב 

 עומק 

גובה   גובה שתיל  גיל 
 מדוד מעל 

צוואר  
 השורש 

גודל   קוטר גזע 
 כלי 

 עץ/צמח 

יינתנו  
בתערובת  

המילוי, 
בשיעור של  

גרם סופר    4
פוספט וכן 

גרם    2.5
אשלגן לכל  

ליטר    10
תערובת  

 מילוי 

10 
 ליטר 

0.7X   0.7 
 )מינימום( 

 מיכל  ליטר  10 ”3/4 ”1/2-   מטר  1.20 
 (  6)מס'  

 X  0.8  0.8 ליטר  15 
)מינימום או  

כנדרש במפרט  
 המיוחד(

 2.00- 2.20 
 מטר 

 25-60 ”1.25 - ”1 ס"מ  20
 ליטר 

 חבית
 ( 7)מס'  

 75 
או   65

על פי 
 המפרט

1.00 
 עומק

1.00 
 קוטר

תלוי בסוג   שנים   3
  2.5לפחות  

 מטר 

בוגר    ”3 - ”2 ס"מ  20
 מהקרקע

 ( 8)מס'  

 100 
85 

1.00 
 עומק

1.25 
 רקוט

תלוי בסוג    שנים   5-10
 העץ

בוגר    ”4 - ”3 ס"מ  50
 מהקרקע

 ( 9)מס'  
 100 

 או לפי 
מימד  
 הגוש 

1.50 
 עומק

1.50 
 קוטר

15-20 
 שנה לפחות 

 ”25- ”8 ס"מ   50 ע"פ הנדרש 
תלוי  

 בסוג העץ

בוגר   
 מהקרקע

)גלגל  
מס'  

10/11) 
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 זה.בסוף מפרט טכני  -ראה גם דרישות ייחודיות  לסעיפי כתב הכמויות  *
בטבלה זו נכללו גם מידות שתילים שלא צוינו בכתב הכמויות/ברשימת הצמחים. נתונים  *

סטייה ממידות המכלים/צמחים  -מראש ובכתב  -באם יאשר המפקח  ך ורקאאלו ישמשו 
 שצוינו בכתב הכמויות.

 
 ב - ערות לטבלאות א ה 
 

 קע.בכלי/בקרס"מ מפני פני מצע הגידול  20קוטר הגזע יימדד בגובה  .1
 
 ראה גם הוראות המפרט הטכני המיוחד. -גובה הצמח  .2
 
 ראה הוראות במפרט הטכני המיוחד. -"אקסמפלר מיוחד"  .3
 
הגזע יהיה ישר, חלק, נקי מענפים צדדיים עד  - הגזע של כל העצים מעוצבי .4

קוטר הגזע   1/4ההסתעפות הראשונה ולא יהיו פצעי גיזום אשר קוטרם עולה על 
 .ליד הפצע

 
 –לפי גודל המיכל. מידות הצמח  -מידות הבור והזיבול  -שיח מעוצב על גזע  .5

 כמפורט במפרט הטכני.
 

 פרקים אחרים  41.00.4

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן, של המפרט הכללי לעבודות בנייה חל גם על פרק זה,  

 ת.מוקדמו - 00וזאת כמוגד בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" בפרק 

 מוקדמות - 00פרק 

 עבודות עפר.  - 01פרק 

 פיתוח האתר וסלילה. - 40פרק 

 מדידות וסימון  41.00.6

פן בולט או"מדידות וסימון", לפני התחלת העבודות יסומנו ב -  00בנוסף לאמור בפרק 

 להלן(.  41008אותם צמחים, אשר ניתנה הוראה לשמרם )ראה סעיף 

ות, יסמן הקבלן את המקום  ולפני התחלת הנטיע  הפיתוח והכנת הקרקעעם גמר עבודות 

 . תכניותהמיועד לצמחים בודדים, או לקבוצות לפי ה

לפני חפירת בור לנטיעת עץ ימומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל 

כן יסמן הקבלן בשטח את רשת שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו 

 . על כל אבזריה ה השקיה
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 בטיחות ורישוי  41.00.7

המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות וכללי   השקיהכל עבודות הגינון וה

 הבטיחות הקשורים לנושא זה.

-עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע )כגון אואסט, מתיל

ות בחומרים כאלה. מורשים לביצוע עבודיבוצעו ע"י אנשים  -בודמיר וכו'( ודשנים  

שימוש יעשה רק בחומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי הזהירות ה

 לעיל(.  41003המופיעים בתווית החומר ובחוברת ההמלצות )ראה סעיף 

 

 שימור צמחייה קיימת  41.00.8

פירוט המינים   פעולות לשימור צמחייה קיימת יבוצעו כמפורט במפרט המיוחד לגבי

מחיה בתחום האתר יהיו מועד ההעברה, מקום ההעברה, מפרט ומם, אם יש העברת צומיק

 ההעברה והטיפול עד לקליטת העץ או השיח המועברים, כמפורט במפרט המיוחד.

במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה, יש להימנע מפגיעה בצמחייה קיימת 

 הנחיות אחרות.)עצים ושיחים(, אלא אם ניתנו 

דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים בוגרים, יש לפעול   ה שלבמקר

על פי התקנות ולקבל אישור שבכתב מהגורמים המוסמכים )כגון הרשות המקומית, קק"ל, 

משרד החקלאות האזורי, רשת שמורות הטבע וכו'(. ההעברה תיעשה כמפורט להלן בסעיף 

410367 . 

 

 ים ושימורם . עבודה בקרבת עצ      41.00.10

 רקע 

 אלו עבודות ,מניסיוננו .לעצים בסמוך  פיתוח עבודות כבשגרה מתבצעות הארץ רחבי בכל

 מרכזי  גורם הינן

 ,העליונים העץ בחלקי פגיעה כל נראית לא מהמקרים בחלק .העירוני בתחום עצים בתמותת

 כתערבמ פגיעה של זו פעולה .העץ לתמותת הגורמת השורשים במערכת פגיעה  ישנה אך

 .)להלן ראה( בחוק כהגדרתה ,לכריתה נחשבת אף העץ של השורשים

mailto:office@barkaynof.co.il


 

 052-3461603| נייד:  08-9401311| פקס:    08-6326673| טל:   7405410נה נס ציו  10תאנה 

632 6673-Z iona . 74 0 541 0 |   Tel :  0 8 - s eN1 0  Teana  S t.    office@ ba r ka ynof.co.il 

32 

 "כריתה "

 או הגורמת פעולה כל וכן ,בדים הותרת בלא בוגר עץ או מוגן אילן של המרכזי הגזע חיתוך -

 ,העץ קליפת הסרת ,הרעלה ,ריסוס לרבות ,בוגר עץ או מוגן אילן של למותו לגרום העלולה

 במהלך עקירה  למעט ,עקירה או צמרתו קוטר בתוך תחום בנייה ,שורשיו חיתוך ,העץ שרפת

 .העתקה

 אזור אילוח בעקבות עצים  של מאוחרת לתמותה  עדים אנו ,אלו פיתוח עבודות של בעטיין

 אנו היום כבר .ריקבונות ולהיווצרות ופטריות מזיקים לחדירת המביא השורשים בית

 בשל אילוח נגרם שבהם פיקוס עצי תבולר ,שונים בעצים "מדף" פטריות בהופעת מבחינים

 .שנים כמה לאחר רק המתבטא ,בגזע או השורשים בית באזור פגיעה

 העץ של משקלו בשיווי דרסטי שינוי עקב עצים  של קריסה  להיגרם  עלולה  מהמקרים בחלק

 שורש-נוף יחס ;השורשים בית של והחוזק הגודל לבין ועלוותו העץ גודל שבין וביחס

 .ובתפקודו בחוזקו ,העץ ביציבות ופוגע שורהש לרעת משתנה

 ואינו מראש לקוי העירונית המדרכה בתחום האורבני באזור העץ של גידולו בית כי לזכור יש

 באוורור מחסור ,ומצומצם שטחי שורשים בית בשל לעצים אופטימלי גידול בית מהווה 

 לבית מוגבל לדוגי מרחב ,ראוייה בקרקע חוסר , הקרקע  של  יתר הידוק ,ובחמצן קרקע

 זיהום ,ונדליזם ,מוגבל מים קליטת  אזור ,השורשים מערכת של סימטרי לא גידול ,השורשים

 .פיתוח לעבודות זה במרחב העצים רגישות את מגבירים אלה ,'וכו אוויר

 וכןבעבודה בקרבת עצים ,    מקצועי גורם י"ע ופיקוח לליווי ,יש חובה   ,לעיל האמור נוכח

 . בהמשך כמפורט לימותשמ פעולות לנקיטת

 

 הגדרות 

 (ראה סכמה א' להלן). אזור שורשים מוגן*  1

האזור שבו מתרכזת ברובה מערכת השורשים של העץ. באזור זה לא תותר עבודת פיתוח 

 כלשהי, הן מעל

 הקרקע** הקיימת.פני הקרקע והן מתחת לפני 

 רדיוס אזור זה ייקבע לפי אחת משתי השיטות שלהלן: 

בעצים צריפיים מובהקים  (    DRIPLINE)  להיטל צמרת העץ על פני הקרקע  תאםבה  שיטה א':

 (ראה סכמה ב' להלן) ייקבע הרדיוס לפי מחצית גובה העץ  (כדוגמת עצי ברוש)
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 21 חישוב מכפלת קוטר גזע העץ*** במקדם שערכו שיטה ב': 

   øגזע =  ס"מ  30דוגמה לחישוב שיטה ב': 

30X12=360 

R= 3.6 

מבין שתי שיטות חישוב הרדיוס הנ"ל ייחשב כרדיוס  רה, הערך הגבוה יודגש כי בכל מק 

 הקובע. 

 הערות: 

* באזורים פתוחים שבהם העץ גדל ללא הפרעות, הרדיוס יחושב עפ"י שיטה ב' בלבד, כאשר 

 ערך

 .  15. המקדם לחישוב הרדיוס יהיה  

אופקי בלבד, מ' באמצעות קידוח    1.5** מתחת לפני הקרקע תותר עבודה בעומק העולה על  

 טכמפור

 בהמשך המסמך.

קג"ח, שיטה   -קוטר בגובה חזה )מ' מפני הקרקע  1.3*** קוטר הגזע יימדד בס"מ בגובה 

 סטנדרטית

גזעי ייקבע קוטר העץ כסכום קוטר הגזע המרכזי -רב. בעץ (להבעת קוטר גזעו של עץ עומד

 בתוספת

 מחצית מסכום קוטר הגזעים הנוספים.

 . קג"ח 2

 . המינוח הלועזי המקובל הינו ( מ' 1.3)החזה של אדם בוגר  נמדד בגובהקוטר העץ ה

D.B.H - Diameter at Breast Height 
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 אזור שורשים מוגן   – סכמה א' 
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 חישוב רדיוס אזור שורשים מוגן מעוגלים   – סכמה ב' 
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 בכל פגיעה עקב להיגרם ולהלע ,תמותה או קריסה ,גדילה עיכוב ,צימוח עצירת שתוצאותיה ,בעץ פגיעה

 אחד

 :כמפורט השונים העץ מחלקי

 משנה  ובענפי השלד  בענפי פגיעה  .א

  .המכני הכלי מפעיל של זהירה לא מעבודה כתוצאה והענפים הגזע בקליפת פגיעה

 '  וכו שילוט ,בטיחות אביזרי ,שונים אביזרים לעיגון  העץ בשלד שימוש

 . הפיתוח לעבודת המפריעים ענפים של מתאימים כלים וללא מקצועי לא גיזום

 לאילוח ודאי מקור ,הקמביום שכבת לרבות ,העץ של ההובלה למערכות נזק היא אלו פגיעות משמעות

 תמותת אף ולעתים ,ארוך לטווח העץ שלד למבנה נזק ,)ומחלות מזיקים( פגעים חדירת ,הפגיעה  אזור

 .העץ

 הנחיות 

 ,המוגן השורשים באזור קיימים קרקע מפלסי ושינוי חציבה ,חפירה :לרבות ,פיתוח עבודת כל :כללי  . 1

 פקיד יחידת באתר מופיעה מאושרת יועצים רשימת( בתחום ניסיון בעל אגרונומי יועץ י"ע תלווה

 על וההגנה השימור לעבודות ומפרט דעת חוות יכין אשר, הכפר ופיתוח החקלאות משרד ,היערות

 זו תכנית .העץ בריאות על להשפיע העלולים ,להלן יםהמפורט הגורמים בכל בהתחשב וזאת ,העצים

 .באתר לעבודות הכניסה לפני היערות פקיד י"ע תאושר

 המותר לשטח יתייחסו המוגן השורשים באזור וחפירה  פיתוח לעבודות האגרונומי היועץ הנחיות :כללי  . 2

 ולגידולו  העץ לייצוב שהחד שורשים מערכת ביסוס לצורך הנדרשת להכנה ,החפירה לעומק ,לחפירה

 יותהנח יינתנו ,כן כמו ;הקרקע ועבודות ההכנה עבודות לכל הנכון ולמועד )נקודתיים ודישון השקיה( 

 .לפחות חודשים  12 של אחזקה תכנית יכללו  ההנחיות .העבודה  באזור והשורשים הגזע על להגנה

 כניסת למניעת קשיחים זמניים םבאמצעי יגודר העבודה מתבצעת שבו בשטח המוגן השורשים אזור . 3

 מכנית לפגיעה או השטח להידוק לגרום העלולים ,ובניין פיתוח עבודות פסולת והשלכת כבדים עבודה כלי

 במסגרת היועץ י "ע ייקבע יגודר השטח שבו האופן .)לעיל 'א סכמה ראה( העץ מחלקי יותר או באחד

 .לעיל כאמור ,שיכין העבודה תכנית

 או למיניהם חומרים ואחסנת פסולת עירום ,התארגנות שטח הקמת תותר לא המוגן םהשורשי באזור .   4

 .דלק
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 בשתי מכנית מפגיעה יוגן  העץ גזע ,לעיל כאמור המוגן השורשים אזור בתחום גידור מתאפשר לא אם .   5

 ת צינורו ,גאוטכנית יריעה ,יוטה בד :כמו זמנית ביריעה  הגזע  עטיפת  - )הגזע על( הראשונה :שכבות

 פרט ראה( 'וכד גלי פח ,איסכורית כמו גדר הצבת – ) היריעה  על( השנייה ;'וכד מכונית צמיגי ,שרשוריים

 כין .שי העבודה בתכנית שיוגדרו כפי ,האגרונומי היועץ  להנחיות בהתאם הכול ( , לעיל 'א בסכמה עקרוני

 .בעצים פגיעה מפני המתריע זהרהא שלט בולט באופן יוצב ) לעיל -3 ו 2 בסעיף כאמור( העבודה באזור. 6

 

 דוגמת שלט 
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 .לעונש צפוי  העבריין כי וכן המבצעת והחברה היזם פרטי את לציין מומלץ השלט בתחתית

 מוכח ניסיון בעל מומחה בגוזם תלווה העץ היטל בתחום עצים בקרבת תבוצע אשר פיתוח עבודת כל.  7

 .האגרונומי היועץ להנחיות בהתאם ,השורשים וחיתוך הגיזום נושאי בכל יטפל אשר ,עצים שימור בתחום

 העץ  של המרכזי  בגזע פגיעה  .ב

 :כמו ,בגזע פגיעה להיגרם עלולה העץ בקרבת העבודות במהלך

 הכלי מפעיל של זהירה  לא מעבודה כתוצאה יותר עמוקות בשכבות ואף בחלקה או הגזע בקליפת פגיעה

 .העץ בקרבת וחומרים ציוד מפריקת או המכני

 'וכו שילוט ,בטיחות אביזרי ,שונים אביזרים לעיגון  בגזע שימוש

  .מכנית מחבלה כתוצאה השורש צוואר באזור הגזע  יציבות ערעור

 ,הקמביום שכבת לרבות ,העץ  של ההובלה  למערכות קשה נזק בגרימת משמעות אלו לפגיעות ,כאמור

 ליציבות וסכנה העץ שלד במבנה פגיעה ,)ומחלות מזיקים( פגעים חדירת ,הפגיעה אזור לאילוח ודאי מקור

 .העץ

 הנחיות 

 .  1-7 להנחיות ובהמשך מעלה לאמור בהתאם

 ולצמיחה בגידול לעיכוב תגרום אשר הפיכה בלתי פגיעה לרבות ,חלקיו כל על לעץ שתיגרם פגיעה כל.  8

 .בחוק כהגדרתה ,ככריתה תחשב ,העץ של לקויה

 זאת ,בפגיעה וטיפול מקצועי גיזום באמצעות מיד תטופל ,השלד מענפי באחד או  העץ בגזע  פגיעה כל.  9

 .לעץ הפיך  בלתי נזק למנוע במטרה

 השורשים  במערכת פגיעה  .ג

 מערכת מראש אשר רחוב בעצי במיוחד ,השורשים מערכת הינו בעץ לפגיעה הרגישים האזורים אחד

 .מוגבלת היא בהם השורשים

  .שונים מינים בין השורשים רכותמע של ובעומק  בפריסה  ,בגודל שונות קיימת •

  .שונים עצים מיני של הקרקע  אחיזת בכושר  שונות קיימת •

 .   השקיה במשטר לשינויים השונים  המינים ברגישות  שונות קיימת •

  .השורשים למערכות )ומחלות מזיקים( פגעים לחדירת שונים מינים ברגישות  שונות קיימת •

  .שונים עצים  מיני של  שורשים ה מערכת התחדשות בכושר רבה שונות קיימת •
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 הנובעת שונות ;זהים מינים של השורשים מערכות של ובעומק  בפריסה  ,בגודל שונות קיימת •

 .)הגידול בית תנאי( קרקעיים  תת פיזיים מכשולים  ,מים זמינות  ,הקרקע  סוג ,החמצן   זמינות מ

 נוף קצה עד רקעהק מפני מגובה מ"בס הנמדד( העץ  גובה  בין  היחס לבדיקת גדולה  חשיבות יש

 מצביע זה יחס .)הקרקע מפני 'מ 1.30ח "קג - החזה בגובה מ"בס הנמדד( גזעו  קוטר   לבין    )העץ

 היחס .המכני וחוזקו שורשיו מערכת תקינות  כולל ,העץ של הגידול תקינות על המקרים במרבית

 או מוכיםנ ביחסים(  30=  אופטימלי יחס( 20-40 הוא הדקליים מלבד ,העצים במרבית( התקין

 על .העץ לקריסת סכנה ואף השורשים בבית בעיה לקיום גבוהה סבירות ישנה זה מיחס גבוהים

 שיפור לצורך מקצועי לגיזום הנחיות לרבות ,זה לנושא גם בהנחיותיו להתייחס האגרונומי היועץ

 .הפיתוח במהלך העץ לתמיכת או היחס

 :השורשים במערכת לפגיעה דוגמאות

 מכנית פגיעה  .שונים מכנים כלים י"ע  השורשים ממערכת חלק של גסה עה וקרי  מכנית  פגיעה  •

 -45° מ יותר של בגזרה  פגיעה או 30%) מעל( השורשים ממערכת הארי חלק של גסה וקריעה

 .לעץ הפיך בלתי נזק לגרום עלולים השורשים בית מהיקף

  .ומים הזנה חומרי קליטת ביכולת ופגיעה  הריזוספרה שיבוש  ,הקרקע מבנה שינוי  •

 לפגיעה לגרום העלולים קיצוניים קרקע רטיבות או  יובש בתנאי השורשים בית באזור  עבודה •

 .השורש במערכת

 המתאימה לתקופה בהתאם שלא או קיצוניים אקלים בתנאי השורשים בית באזור  עבודה •

 .העץ של לביולוגיה

  .העבודה בביצוע  ממושך זמן  פרק עקב נוצרת מהפגיעה חלק •

 .מתאימים שאינם גננית באדמה או  חוזר מילוי  בחומר שימוש עקב  להיגרם עלולה  פגיעה •

     עשויות הפיתוח עבודות ביצוע טרם נדרשות פעולות ונקיטת ומתאימה מוקדמת היערכות            

 .לעץ הנזק מידת את להקטין           

 

 הנחיות 

 :   1-9  להנחיות ובהמשך מעלה לאמור בהתאם

 ,השורשים עומק לבדיקת גישוש חפירת תבוצע המוגן  השורשים אזור בתחום רהחפי עבודת בכל . 10

 לתוצאות ובהתאם ,אגרונומי יועץ בליווי ,הקיימת הקרקע וסוג השורשים בריאות ,השורשים פריסת

 .הנחיותיו יינתנו

 מערכת התחדשות בכושר הפגיעה להקטנת הרצויה השנה לעונת בהתאם יבוצעו העבודות כל .  11

 .האגרונום להנחיות בהתאם ,העץ מעלוות טרנספירציה ולמינימום שיםהשור

 .האגרונום להנחיות בהתאם ,מאוד רטובה או יבשה בקרקע עבודות יבוצעו לא .  12
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 את לשמר המבצע על מקרה ובכל ,האגרונום י "ע ייקבע החפירה לכיסוי החוזר המילוי חומר סוג.  13

 המובאת  המילוי לאדמת באשר האגרונומי היועץ  הנחיות את קבלול ,חוזר לשימוש העליונה הקרקע   שכבת

 .ולטיובה

 מחפר ,ר'טרנצ באמצעות תיעשה  המוגן השורשים אזור  בתחום החפירה לצורך שורשים חיתוך עבודת.    14

 בחתכים ולטיפול בשורשים חתכים לתיקון ,מומחה גוזם של צמוד ובליווי ,בלבד ידיים עבודת או סילוני

 בהתאם ,גיזום משחת ומריחת הצורך במידת פונגיצידיים בחומרים ריסוס כולל ,מ"ס 0-1 מעל שקוטרם

 .האגרונומי היועץ להנחיות

 על העולה  בעומק יבוצע  ,חפירה מאפשרים אינם המרחקים כאשר ,תשתיות להעברת אופקי קידוח.  15

 כמה נדרשים אם .)לעיל 'א סכמה ראה( האגרונום להנחיות בהתאם ,)דופן יוצאי במקרים למעט( 'מ 1.5

 .)האחר של לצדו האחד ולא( לזה מתחת זה יבוצעו הם ,אופקיים קידוחים

 הקבלן על זה זמן בפרק .שעות 12 –מ  יותר פתוח החציבה או החפירה מקום השארת תותר לא .  16
 פגיעה  או  התייבשות למניעת אחר אמצעי בכל או  רטוב כותנה  או יוטה  בבד גלויים  שורשים לכסות  לדאוג

 ,אורח לעוברי בטיחותי מפגע למניעת החפור האזור ולשילוט לגידור וכן ;החשופים בשורשים אפשרית

 .בפרויקט הבטיחות וליועץ האגרונומי היועץ להנחיות בהתאם

 ,העבודה בוצעה להם שבסמוך העצים תקינות על חודשים  12לפחות אחראיים המבצע והקבלן היזם .    17

 .האגרונום עליה יורה אשר אחרת פעולה כל או הזנה ,השקיה ,אחזקה פעולות לרבות

 עדיפות  תינתן השורשים מערכת בדיקת ולאחר לעצים בסמוך מבנים או קירות בניית של מקרה בכל . 18

 אשר ,)אנכי וחפירה ביסוס( כלונסאות באמצעות העץ לשורשי הקרוב בקטע המבנה או הקיר לביסוס

 .  יםהשורש בבית הפגיעה את יקטינו

 

 המסמך  מתוך ההנחיות ריכוז

 השורשים באזור קיימים קרקע מפלסי ושינוי חציבה ,חפירה :לרבות ,פיתוח עבודת כל : כללי  .1
 באתר מופיעה מאושרת יועצים רשימת( בתחום ניסיון בעל אגרונומי יועץ י"ע תלווה ,המוגן
 לעבודות ומפרט דעת חוות יכין אשר )הכפר ופיתוח החקלאות משרד ,היערות פקיד יחידת

 על להשפיע  העלולים להלן המפורטים הגורמים בכל בהתחשב  ,העצים על וההגנה השימור
 .באתר לעבודות הכניסה לפני היערות פקיד י"ע תאושר זו  תכנית .העץ בריאות

 לשטח יתייחסו המוגן השורשים באזור וחפירה  פיתוח לעבודות האגרונומי היועץ  הנחיות : כללי  .2
 לייצוב חדשה שורשים מערכת ביסוס לשם הנדרשת להכנה ,החפירה לעומק ,לחפירה המותר

 ;הקרקע ועבודות ההכנה עבודות לכל הנכון ולמועד )נקודתיים ודישון  השקיה ( ולגידולו  העץ
 אחזקה תכנית יכללו ההנחיות .העבודה באזור והשורשים הגזע  על להגנה  הנחיות יינתנו ,כן כמו
 .לפחות חודשים 12 של

 למניעת קשיחים זמניים באמצעים יגודר העבודה מתבצעת שבו בשטח המוגן שורשיםה אזור .3
 השטח להידוק לגרום העלולים ,ובניין פיתוח עבודות פסולת והשלכת כבדים עבודה כלי כניסת
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 יגודר השטח שבו  האופן .)לעיל 'א סכמה ראה( העץ מחלקי יותר או באחד מכנית לפגיעה או
 .לעיל כאמור ,שיכין העבודה  תכנית במסגרת היועץ י"ע ייקבע

 חומרים אחסנת או פסולת עירום ,התארגנות שטח הקמת תותר לא המוגן השורשים באזור .4
 .ודלק

 מפני יוגן העץ גזע ,לעיל כאמור ,המוגן  השורשים אזור בתחום גידור יתאפשר שלא במקרה .5
 בד :כמו זמנית הביריע הגזע עטיפת – )הגזע גבי על( הראשונה :שכבות בשתי מכנית פגיעה
 – )היריעה  גבי  על( השנייה ;'וכד מכונית צמיגי  ,שרשוריים צינורות ,גאוטכנית יריעה  ,יוטה

 בהתאם והכול ,)לעיל 'א בסכמה עקרוני פרט ראה(,  'וכד גלי פח ,איסכורית כמו גדר הצבת
 .שיכין העבודה  בתכנית שיוגדרו כפי ,האגרונומי היועץ להנחיות

 .בעצים פגיעה מפני המתריע בולט אזהרה שלט יוצב )לעיל 3 ו  2 בסעיף ורכאמ( העבודה באזור .6
 ניסיון בעל מומחה בגוזם תלווה  ,העץ היטל בתחום עצים  בקרבת תבוצע אשר ,פיתוח עבודת כל .7

 להנחיות בהתאם ,השורשים וחיתוך הגיזום נושאי בכל יטפל אשר ,עצים שימור בתחום מוכח
 .האגרונומי היועץ 

 בגידול לעיכוב תגרום אשר הפיכה בלתי פגיעה לרבות ,חלקיו כל  על לעץ גרםשתי פגיעה כל .8
 .בחוק כהגדרתה ,ככריתה תחשב ,העץ של לקויה ולצמיחה

 למנוע כדי מקצועי  גיזום באמצעות גם מיד תטופל השלד מענפי באחד או  העץ בגזע פגיעה כל .9
 .לעץ הפיך בלתי נזק

 אגרונומי יועץ  בליווי גישוש  חפירת תבוצע ןהמוג השורשים אזור בתחום חפירה עבודת בכל .10
 ובהתאם ;הקיימת הקרקע וסוג השורשים בריאות ,השורשים פריסת ,השורשים  עומק לבדיקת
 .הנחיותיו יינתנו  ,לבדיקה

 מערכת התחדשות  בכושר הפגיעה להקטנת הרצויה השנה  לעונת בהתאם יבוצעו העבודות כל .11
 .האגרונום להנחיות בהתאם ,עץה מעלוות  טרנספירציה ולמינימום השורשים

 .האגרונום להנחיות בהתאם ,מאוד רטובה או  יבשה בקרקע  עבודות  יבוצעו  לא .12
 את לשמר המבצע  על ,מקרה בכל .האגרונום י"ע ייקבע החפירה לכיסוי החוזר המילוי חומר סוג .13

 המילוי לאדמת באשר האגרונומי מהיועץ הנחיות ולקבל חוזר לשימוש העליונה הקרקע  שכבת
 .ולטיובה המובאת

 ,ר'טרנצ באמצעות תיעשה  המוגן השורשים אזור בתחום החפירה לשם שורשים חיתוך עבודת .14
 בשורשים חתכים לתיקון מומחה גוזם של צמוד ובליווי ,בלבד ידיים  עבודת או סילוני מחפר

 ך הצור במידת פונגיצידיים בחומרים ריסוס כולל ,מ"ס - 2-3 מ גבוה שקוטרם בחתכים ולטיפול
 .האגרונומי היועץ להנחיות בהתאם ,גיזום משחת ומריחת

 'מ -1.5 מ עמוק יבוצע ,חפירה מאפשרים אינם כשהמרחקים ,תשתיות להעברת אופקי קידוח .15
 כמה נדרשים אם .)לעיל 'א סכמה ראה( האגרונום להנחיות בהתאם ,)דופן יוצאי ממקרים חוץ(

 .)האחר לצד האחד ולא( לזה מתחת זה יבוצעו הם ,אופקיים קידוחים
 הקבלן על זה  זמן בפרק  .שעות -12 מ יותר פתוחה חציבה  או חפירה מקום השארת תותר לא .16

 התייבשות  למניעת אחר אמצעי בכל או  רטוב כותנה או  יוטה בבד גלויים  שורשים  לכסות לדאוג
 ולשילוט לגידור לדאוג הקבלן על זה זמן בפרק ,כן כמו .החשופים בשורשים  אפשרית ופגיעה
 האגרונומי היועץ להנחיות בהתאם הכול ,אורח לעוברי בטיחותי  מפגע למניעת החפור האזור
 .בפרויקט הבטיחות ויועץ 
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 להם שבסמוך העצים  תקינות על לפחות חודשים 12 במשך אחראיים המבצע  הקבלן או  היזם .17
 ה יור אשר אחרת פעולה כל או הזנה ,השקיה ,אחזקה פעולות  ביצוע לרבות ,העבודה  בוצעה

 .האגרונום עליה
 תינתן השורשים מערכת בדיקת ולאחר לעצים בסמוך מבנים או קירות בניית של מקרה בכל .18

 ביסוס( כלונסאות באמצעות העץ לשורשי הקרוב בקטע המבנה או הקיר לביסוס עדיפות
 יקטינו את הפגיעה בעץ   אשר ,)אנכי וחפירה

 

 הכשרת הקרקע   41.04תת פרק  

   כללי    41.01.0

 ,והנחיות המצורפים ולפרטים הטכני למפרט ,לתכנית בצמוד יעשה השקיה  ערכתמ ביצוע •

 .תקין וההנחיות לביצוע ההסברים כל את ולתת השני את האחד להשלים שנועדו

 תכנית מעודכנת וקבלת עבודה לתחילת אישור קבלת לאחר רק תהיה הביצוע התחלת •

 ."לביצוע" החותמת את תישא אשר ,המפקח או מתכנן ידי על ומאושרת

 ,הדרושים להתקנתם החיבור אביזרי כל את במחירם כוללים הכמויות במפרט הפרטים כל •

 .ובכתבי הכמויות בתכנית  ,במפרט להנחיות בהתאם הדרושות העבודות וכל

 המפקח קבלת אישור לאחר רק העבודה בשלבי ימשיך הקבלן .בשלבים יעשה העבודה ביצוע •

 .המבוצע השלב על

   41.03פרק    והשקיה  גינון לעבודות הכללי למפרט ביצוע הנחיות ומוסיף משלים זה מפרט •

 חיבור אביזרי  ,עבודה   ,הציוד של מושלמת והפעלה  התקנה ,אספקה :כוללים היחידה מחירי •

 .טיב ואחריות במפרטים המתואר כל של מלא ביצוע ,ועקיפות ישירות הוצאות ,הנדרשים

 .מושבים מים הינם המים •

 .השפירים והמים המושבים המים בין משמעית וחד מוחלטת פרדהה על להקפיד יש •

 יהיו הבקרה וראשי חיבור אביזרי ,טפטוף ,ממטרים ,צנרת :ההשקיה במערכת החומרים כל •

 .מושבים במים המתאימים כאלו

 ,לנושא הקשורה  אחרת רשות וכל הבריאות משרד לתקנות בהתאם תבוצע כולה העבודה •

 .אחרת בוצעו אחרים י "ע בעבר שנעשו העבודות אם אף ,'וכו שילוט ,צבע כולל
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שינויי מפלסים, בניית קירות וניקוזים שיבוצעו כולם  ,  שורי עבודות עפר שמשמעותן "תנועות" קרקע, י

( אינם כלולים בפרק זה של גינון והשקיה. תוספת קרקע  40פרק  01כאמור בפרקים אחרים )פרק 

. שימור הצמחייה הקיימת ראה  41016וארת להלן בסעיף חקלאית לצורכי זריעה, נטיעה ושתילה מת

כי זריעה, נטיעה ושתילה כוללות את השלבים  לעיל. עובדות הכשרת הקרקע לצור 41008סעיף 

 המפורטים להלן:

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה;  .1

 עיבוד קרקע;  .2

 הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(;  .3

 תוספות קרקע;  .4

 שון(; שיפור קרקע )זיבול ודי .5

- קרקעיים. פריסת מערכת השקיה על- קרקעית והכנה לחיבורים על-פריסת מערכת השקיה תת .6

 להלן;  4102ראה בפרק משנה  רקעיתק

 יישור סופי לקראת שתילה.  .7

 . 40בניית שבילים וריצופים תבוצע כמפורט בפרק 

 ניקוי וטיפול בצמחיה קיימת       41.01.1

 עבודות עפר.   - 01ו כמפורט בפרק עבודות ניקוי האתר והסרת הצמחייה יבוצע 

המיועד לשתילה, לרבות פסולת עבודות אלו כוללות ניקוי והרחקה של כל הפסולת מהשטח 
בנין. אין לקבור פסולת במקום המיועד לגינון. עקירת צמחים )שיחים, עצים( או העברת 

 עצים, תבוצע רק לפי תכנית ולארח קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות.

 עיבודי קרקע       41.01.2

כניים כגון  ס"מ באמצעות כלים מ  40  - 30אם לא נאמר אחרת יעובדו השטחים לעומק של  

 משתת )רוטר( או בכלי אחר בעל להבים מעמיקים. 

שטחים קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם כלים מכניים גדולים יעובדו בכלים ידניים 

 ס"מ. -15ת מופח לאשרי, אך )מכוש או קלשון וחפירה( בעומק עיבוד מקסימלי אפ

רקע, באותם אזורים אדמות טרשים ואדמות הר, שבהן מסלע רב, יעובדו רק בכיסי הק

 המיועדים לנטיעת הצמחים.

כדי למנוע פגיעה במבנה המכני של הקרקע, יבוצעו כל העבודות המכניות בקרקע יבשה או  

 לחה, אך לא בוצית.
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 הדברה    41.01.3

שבועות   4-6, בחומרי הדברה סיסטמתיים תבוצע לא יאוחר מ הדברת עשבים רב שנתיים

בייה רב שתית, או טיפולי חיטוי או עיקור קרקע, יבוצעו  לפני השתילה. עבודות הדברה עש

 לפי הנדרש במפרט המיוחד.

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות. כל העבודות בחומרים כימיים 

 בה, בסוג הקרקע, בצמחיה ובעלי חיים באזור. יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסבי

בוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד  מועד הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות י

 לעיל.  414007בחומרים המסוימים באמצעותם מבוצעת ההדברה, כמפורט בסעיף 

עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים יודברו בחומרים כימיים כמפורט 

לן: השקיה במערכת השקיה זמנית לעידוד צמיחת העשבים, לאחר כשבועיים ריסוס לה

טל עשבים סיסטמתי, ע"פ ההנחיות בתווית ובחוברת ההמלצות לגבי כל  העשבייה בקו

-עשב. וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה. עבודה זו תבוצע רק בחודשים החמים מאי

 אוגוסט.

רב שנתיים וגורמי פגע יבוצע לפני השתילה   חיטוי תרמי של הקרקע, להדברת עשבים

  5-8יריעת פוליתילן שקופה למשך  בשלבים הבאים: עיבוד הקרקע, הרטבה, כיסוי ב

אוגוסט(, סילוק החיפוי, שתילה, בקרקעות קלות  -שבועות בתקופת הקיץ )בחודשים מאי

כמה יש להתקין צינורות טפטוף, מתחת ליריעות, ולהרטיב באמצעותם את הקרקע מידי 

 ימים.

י ברומיד ייעשה רק בקרקעות קלות מפולחות. המשך עבודות לאחר חיטו-חיטוי במתיל

 כימי של הקרקע יהיה רק לאחר שבועיים מסילוק הכיסוי. 

שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח 

 ולפי הנחיות המתכנן.

 "י המפקח. שיטת ההדברה תיקבע ותאושר ע
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 שרוולים לצנרת השקיה    41.01.4

חוצים צינורות השקיה שבילים, מדרכות, בכל מקום בו  -שרוולים למעבר צנרת השקיה 

או קירות יונחו שרוולים למעבר הצנרת. סוג השרוול ומיקומו יהיו כמפורט בתכנית. עומק  

רוול מחומר (. יש להשתמש בש4102)ראה פרק משנה   תכניותהשרוולים יהיו כנדרש ב

מן את ס"מ לפחות מכל צד של המעבר. יש לס 20קשיח עמיד לקורוזיה. השרוול יבלוט 

. פתחי תכניתמקום המעבר ע"י חריץ בשביל, צבע או יתד סימון וכן לסמן את המעברים ב

 השרוולים יכוסו במכסה זמני עד להשחלת הצנרת.

במפרט    - 57ושבילים" בפרק   מעברי כבישים יבוצעו כמפורט בסעיף "מעבר כביש, מדרכות

 מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול.  - משרדי - הבין

 בדיקות קרקע    41.01.5

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )ההרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת קרקע. בדיקת  

הקרקע תיעשה ע"פ הנחיות מעבדת שרות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת 

 פקח.שתאושר ע"י המ

,  PHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( 

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע  C.Eמליחות )

 והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח.

 תוספות קרקע    41.01.6

לגדל את צמחי הגן ברוב סוגי  ניתן  ברוב המקומות אין צורך בשינוי הקרקע המקומית ו

 הקרקע המצויים, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז וקרקעות שוליות אחרות.

תוספת קרקע מתבצעת במקרים של קרקע שטחית, סלטית וטרשית, קרקעות כורכר, 

אדמות אטומות ובעייתיות )נזז, גיר וכד'(, חוסר בקרקע עקב הגהת השטח בצורה  

טופוגרפיה חדשה בגן ובשטחים מיוחדים, בהם נדרשת קרקע או מצע צירת מלאכותית וי

 גידול מיוחדים, כגון: מגרשי ספורט, מגרים עם דריכה רבה וכדומה. 

תוספת קרקע חקלאית תתבצע רק לפי דרישות מפורטות באחת ממסמכי החוזה ופירוט 

עונה רקע טמקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת ק

 אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה.
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תוסף קרקע מסוג חמרה קלה מאיכות מעולה וללא אבנים שמקורה בשכבה העליונה  

ס"מ יש להביא קרקע הדומה  40כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  הפורייה של הקרקע 

תוספת הקרקע. כאשר  לפיניבהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקומית יש לעבד 

ס"מ תהיה הקרקע שתובא אחידה, למניעת בעיות   40מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

של השקיה, הזנה וגידול צמחים. הקרקע שתובא תיבחן ע"פ הקריטריונים הבאים: נקיה  

 רב שנתיים ופגעים )מחלות, מזיקים ומטרדות(שוטים  מאבנים, פסולת, עשבים 

, האדמה  10%ס"מ . שעור האבן לא יעלה על   5שגודלם מעל בנים האדמה לא תכיל א

ס"מ בכל שטחי הגינון )אלא אם כן צוין אחרת ( ובבורות הנטיעה   30תפוזר בשכבה בעובי  

 לעצים . אדמה שלא תענה לדרישות תסולק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו .

 מחיר העבודה כולל אספקה ופיזור האדמה וימדד במ"ק .

 ור קרקע )זיבול ודישון( שיפ  41.01.7

החלפת קרקע,  תוספת מינראלים, שטיפות קרקע, הנחת נקזים וכו' תיעשה על פי הנחיות 

העלו כי יש צורך   41015המעבדה לאחר בדיקתה קרקע. אם בדיקות הקרקע, כמפורט לעיל 

בשיפור הקרקע יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד. כדי לשפר את המבנה הפיזי של הקרקע  

תו ביסודות הזנה. כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו  והעשר

בטבלה בה יופיעו הנתונים הבאים: סוג ושם החומר, סוג הגידול, כמות החומר ליחידת 

 שטח, מועד פיזור, אופן פיזור, הנחיות מיוחדות.

על פי הכמות ספות ואם לא נאמר אחרת יינתנו תו  -בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת קרקע 

 בטבלה שלהלן. יש להשתמש רק בקומפוסט ובדשן שצוינו במפרט המיוחד.

 כמות לדונם    החומר

 מ"ק  20    קומפוסט

 ק"ג  120  סופרפוסט  -דשן זרחני 

 ק"ג  80 אשלגן כלורי  -דשן אשלגני 

במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים תהיה כמות הזיבול והדישון, לכל סוג וסוג 

 צוין במפרט המיוחד.כמ

mailto:office@barkaynof.co.il


 

 052-3461603| נייד:  08-9401311| פקס:    08-6326673| טל:   7405410נה נס ציו  10תאנה 

632 6673-Z iona . 74 0 541 0 |   Tel :  0 8 - s eN1 0  Teana  S t.    office@ ba r ka ynof.co.il 

47 

  -קומפוסט טוב היינו זבל של בעלי חיים, או פסולת אורגנית, או בוצת שופכין מבוקרת  

שעבוד תהליך קומפוסטציה מבוקר ללא תוספת של מינרלים. הקומפוסט יהיה נקי מגופים  

זרים )חול, זכוכית וכד'( וללא חומרים רעילים משפכי התעשייה. הקומפוסט יעמוד  

 ם הבאים: ניבקריטריו

 תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה המעידה על מקורות ותכונותיו.

מעלות צלזיוס  500אחוז החומר האורגני הנמדד בשרפה בטמפרטורה שאינה עולה על 

 מילמוס/ס"מ. -20( במיצוי רווחיה קטנה מC.E. מליחות )-40%ל  30%תהיה בין  

 . 10-20)פחמן/חנקן( כללי ללא העשרה בין  C/Nיחס 

 . 40-50שעות יהיה   48מעלות צלזיוס למשך   70אחוז הרטיבות בייבוש של 

 הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים. 

לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד, יש להצניע את החומרים באופן אחיד בשכבת הקרקע  

מכניים   כליםשעות ממועד הפיזור ע"י   48ס"מ. ההצנעה תיעשה תוך  -20לעומק של כ

 )מחרשת אתים, מתחת( או כלי עיבוד ידניים.

 יישור גנני  41.01.3

כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבש או לחה מעט. יישור גנני של השטח יתבצע מהלך 

העבודה לאחר הדברת עשבים, או לאחר תוספת קרקע. על הקבלן לעבד את השטח לפי 

 , כך שיובטח ניקוז טוב. תכניתהשיפועים ב

 ס"מ. +5ה תתבצע בכלים מכניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא עבודה

ס"מ לפני  2בשטחים אבניים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על  

 היישור העדין. יש להקפיד על יישור לצידי קירות וליד עצים ואבנים.

. תילהיישור עדין יתבצע לאחר שלב שיפור הקרקע ופריסת ההשקיה סמוך למועד הש

יישור עדין יעשה ע"י ארגז מיישר, או מגרפות. במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד 

במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של מדשאה הגובלת בשביל יש להקפיד על כך שגובה  

ס"מ מתחת לשביל כדי שגובה הדשא הסופי יהיה   - 3-4פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ

 ד ממסמכי המכרז.באח בגובה השביל, אלא אם צוין אחרת
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 השקיה        41.02

 כללי  41.02  

   כל עבודות ההשקיה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן במפות התכנון ו/או במפרט  א.

 .41הטכני המיוחד להשקיה, עפ"י המפרט הבינמישרדי פרק          

 ההשקיה.  תכניות .1

 המפרט הטכני המיוחד )המסמך הזה(. .2

 מהדורתו העדכנית. 41  פרק משרדי -הביןהמפרט  .3

    כל האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים  -טיב החומרים  ב.

 בתקן האחרון של מכון התקנים והמכון הישראלי לאביזרי מים.      

 השימוש באביזרים/חומרים שאין לגביהם תקן כפוף לאישור בכתב של המפקח.  ג.

פו שנתיים ויותר מיום התכנון, יהיה על הקבלן לקבל אישור  אם חל - העבודה מועד ביצוע  ד.
 מחדש לביצוע.

על הקבלן לבדוק לפני התחלת העבודה לחץ מים דינאמי,  - התחברות לקו אספקת מים  ה.
 קוטר ומיקום מקור המים. עליו להודיע למפקח על כל סטייה או אי התאמה עם התכניות.

ורכי ביצוע יעשו רק לאחר גמר עבודות התשתית ידה והסימון לצוהמד - מדידה וסימון  ו.
והיישור הסופיים. על הקבלן להודיע למפקח על כל סטייה מהתכנון לפני ביצוע העבודה. 

 נקודות המטרה, ראשי מערכת יסומנו ע"י יתד/דגל, קווי מים יסומנו ע"י אבקת סיד.

 (. as madeיגיש הקבלן מפת עדות ) ה לאחר סיום העבוד ז.
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 צנרת פוליאתילן תת קרקעית  41.02.02

הצנרת תונח בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים. אין ליצור זוויות   א.

חדות בצנרת. בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי קשיח מתאים. עומק  

 :הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן 

 ס"מ.  60בעומק  - מ"מ ומעלה  75

 ס"מ. 40בעומק   -מ"מ  63  -מ"מ  40

 ס"מ 30בעומק   -מ"מ ומטה  32

 צנרת העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר. ב.

מ"מ ומעלה, יהודקו באופן שווה ע"י מפתחות.  32הרוכבים שיותקנו על צינורות מקוטר  ג.

 לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר כדלקמן:

 מ"מ. 14טר מ"מ קידוח בקו 32לרוכב בקוטר 

 מ"מ. 16מ"מ קידוח בקוטר  40בקוטר  לרוכב

 מ"מ. 18מ"מ קידוח בקוטר  50לרוכב בקוטר 

 מ"מ. 20מ"מ קידוח בקוטר  - 75מ"מ ו  63לרוכב בקוטר 

 אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים שונים.

 ק או ממטיר.קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פק ד.

 מ' מאביזר יציאה. 1.5עבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של מ ה.

 מ"מ.  25/4ממטירים יחוברו לצנרת מחלקת באמצעות שלוחה   ו.

מתחת למדרכה, כביש, בתוך קיר תומך או מסלעת יושחל בתוך שרוול  עוור כל צינור  ז.

- ו ומר ברזל מגולווןמצינור בקוטר כפול  הצינור ההשקיה המושחל. שימוש בשרוולים מח

P.V.Cבמעבר צנרת מתחת לכבישים, פוליאתילן ו .-P.V.C  במעבר מתחת למדרכות, קירות

תומכים ומסלעות. פירוט פריסת. פירוט פריסת השרוולים על גבי מפות פיתוח ו/או  

השקיה. ביצוע השרוולים יכלול חפירה, ריפוד חול, חוטי השחלה, כיסוי, הידוק השכבות, 
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השרוולים באמצעות יתדות מתחת למדרכות, קירות  ח לקדמותו וסימוןהחזרת השט

תומכים ומסלעות. פירוט פריסת השרוולים על גבי מפות הפיתוח ו/או השקיה. ביצוע 

השרוולים יכלול חפירה, ריפוד חול, חוטי השחלה, כיסוי, הידוק השכבות, החזרת השטח 

בע שמן מסביב נת וסימון בצוווללקדמותו וסימון השרוולים באמצעות יתדות מתכת מג

 ליתד.

נחו זה ליד זה, ולא זה על גבי זה, צינורות זהים בקוטרם יסומנו ומספר צינורות בתעלה י ח.

 בסרט צבעוני בכל צומת להקלת זיהויים.

 צינורות טפטוף עיליים      41.02.04

צוין אחרת בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה, אם לא  א.

 תכניתב

ערוגה בעלת שש שלוחות ויותר תנוקז לצינור מנקז, שהוא בקוטר הצינור המחלק. קצה   ב.

 ההשקיה. תכניותהצינור המנקז יחובר לבריכת ניקוז בהתאם למפרט הטכני או בהתאם ל

שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י טבעת צינור בקוטר  ג.

 .מתאים

מ"מ  16צו אך ורק על פי הוראה מפורשת של המפקח על צנרת בקוטר טפטפות נעץ ינע ד.

 ומעלה, ובעזרת מחרר מתאים.

שלוחות הטפטוף יחוברו אל הצינורות המחלקים והמאספים באמצעות מצמד הברגה  ה.

ובאמצעות    -מ"מ ומעלה  20בקטרים  -ורוכבים  Tחיצונית אל הסתעפות הברגה פנימית 

השימוש במחברי שן אינו מאושר. הצינורות מחלקים  מ"מ. 16בקוטר   Tות הסתעפ

 והמנקזים יהיו טמונים )אלא עם צוין אחרת(.

שלוחות הטפטוף יהיו בצבע חום טפטף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו לקרקע באמצעות  ו.

 ד.מ' בין יתד לית 3. היתדות במרווחים של Uס"מ בצורה  35מ"מ ובאורך   6מברזל בקוטר 

אמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע חום. כל טבעת תוצמד כל עץ יושקה ב ז.

  0.3ל"ש במרווחים של  2.3טפטפות בספיקה של  6יתדות כנ"ל ותכלול  3לקרקע באמצעות 

 מ' בין הטפטפות.

 

mailto:office@barkaynof.co.il


 

 052-3461603| נייד:  08-9401311| פקס:    08-6326673| טל:   7405410נה נס ציו  10תאנה 

632 6673-Z iona . 74 0 541 0 |   Tel :  0 8 - s eN1 0  Teana  S t.    office@ ba r ka ynof.co.il 

51 

 השקיה   מחשוב  41.02.06

הנחיות   ההשקיה. ו/או  מחשוב תכניתההשקיה יעשה על פי   מחשובביצוע עבודות  א.

ההשקיה. על כל שינוי מוצע יש לקבל אישור מוקדם  תכניתיעות על גבי המופ למחשוב

 ממתכנן ההשקיה. 

ע"י חשמלאי מוסמך ויכלול את כל העבודות   V220המחשבים יחוברו לנקודת חשמל  ב.

קיימת אפשרות שהמחשבים   והחומרים הדרושים. לחיבורם לרשת החשמל העירונית.

 לות יפעלו באמצעות סול

ו את החיבורים הדרושים בין המחשבים לבין המנופים והאביזרים השונים העבודות יכלל ג.

 בראשי)י( המערכת לביצוע השקיה ממוחשבת מושלמת.

ן אטום בדרגת יהמחשב יותקן בתוך ארון מיגון עם נעילה מחומר פוליאסטר משורי ד.

ה.  ון עפ"י פרט של החבר. הארון יקובע לקרקע באמצעות מסגרת ברזל ובטIP 55אטימות 

 כתב הכמויות./תכניתמיקומו הסופי של המחשב ייקבע ע"י המפקח. דגם הארון כמופיע ב

כתב /תכניתסוג המחשבים, כבלי הפיקוד, בריכות הביקורת, הסלונואידים יהיו כמופיע ב ה.

 הכמויות. 

 ראש מערכת  41.02.08

יזר. סדר הפעלה ופירוק של כל אביזר ואבאביזרי ראש המערכת יורכבו בצורה שתאפשר  א.

הפעלות    -2. יש להשאיר מקום לתכניתהרכבת אביזרי הראש יבוצע אך ורק לפי פרט ב

 עתידיות.

 כיסוי הצנרת וקבלת העבודה  41.02.12

הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות. רק לאחר שטיפת הקווים  

יעשה באדמה  בלן לכסות את התעלות. הכיסוי  ובדיקת לחצי עבודה ונזילות יורשה הק

נקיה מעצמים קשים. כיסי התעלה ע"י הידוק יעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י  

 המפקח.

 שלבי הפיקוח ולוחות הזמנים יקבעו ע"י המפקח.
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 אופן המדידה  41.02.14

הסתעפויות  צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים המחברים  א.

 המערכת.הדרושים להתקנה מושלמת של 

 מדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט.יהתחברות למקור מים ת ב.

ראש מערכת ימדד כיחידה קומפלט הכוללת את כל האביזרים הדרושים בפרט, ארגז  ג.

ורי נעילה מבטון, או חומר אחד, רצפה מנוקזת ודלתות כסוי צבועות כנדרש כולל סיד

 ומנעול.

ים בכתב הכמויות ימדדו כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת אביזרים המופיע  ד.

האביזר. אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו  

 בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.

תומך המדידה כוללת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש, מסלעה או בתוך קיר -בצינור תת ה.

)ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הצינור והחזרת השטח לקדמותו.  פרוק/ניסור המדרכה

 כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, אבנים, גרנוליט או אספלט.

מ"מ ומעלה הינה תת קרקעית )אלא אם צויין אחרת( ובמחיריה   20כל הצנרת בקוטר  ו.

נחיות הממונה(,  מילוי ריפוד חול היכן שנדרש )על פי הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה, 

 הנחה וכיסוי. 

 שתילה וזריעה    41.03תת פרק  

 כללי  41.03.0

פרק משנה זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגנות נוי. העבודה תבוצע כנדרש  

ובשאר מסמכי החוזה לפי הפירוט; זריעה ושתילת דשא, שתילת צמחים חשופי   תכניותב

ים(, צמחים עם גוש אדמה, והעברת עצים  וייחורים )ענפים משורשים אך לא משורששורש  

 ממקום למקום.

כל עבודות השתילה יהיו לפי התכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו 

בהם: מיני צמחים והזנים גודלם, מרווחי השתילה והזריעה, כמות הצמחים, מועד וצורת 

 השתילה. 
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 ילה.לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפי השתהקבלן אחראי 

התאמת שיטות השתילה לסוגי הצמחים ותקופת האחריות תהיה כמפורט במסמכי החוזה.  

 בכל מקרה שלא צוין תהא אחריות כמפורט בפרק משנה.

 הקרקע או מצב השתילה  41.03.1

הכנה כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ה

בודדים, תיעש הכנת הקרקע כמפורט בפרק משנת בבור השתילה. כאשר ניטעים עצים 

41.01 . 

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים  41.03.3

 כללי  41.03.30

יש להשתמש רק בצמחים וחומר ריבוי מזוהים ע"פ רשימת צמחי הנוי בישראל של משרד 

נים של דרישות הגנת הצומח,  החקלאות. הצמחים וחומר הריבוי יעמדו בכל הקריטריו

ב וסיווג ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם לקבוצות דרישות טי

הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, ציבורי צמחים וכדומה, ואופן שתילתם: בגוש  

 אדמה או חשופי שורש. 

 שתילים  41.03.33

איכות, טיב וגודל וכפי שהוגדרו  הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של 

 המיוחד. במפרט

הוי  יהשתילים יתאימו לקריטריונים על פי דרישה לשתילי נוי לעיל וכמפורט להלן: ז 

מדויק, יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( נקיים  

בעשבים. טיב המיכל וגודלו  מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים( ללא שיבוש 

בשאר מסמכי החוזה. לפני השתילה יוודא הקבלן שהשתילים עברו  ו תכניותע"פ הנדרש ב

הקשחה )ראה בדרישות שתילי נוי( במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן. צמחים שלא 

עברו הקשחה יעברו זאת בתנאי הגן ובאחריות של הקבלן במשך כשבועיים או יותר עד 

 שיראו עמידות במיכל ללא השקיה אינטנסיבית.
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וחסנו השתילים באזור השתילה )כך שלא תפגע איכותם וטיבם(, במקום יאעד השתילה 

 מוגן מרוח, מאוורר ובצל חלקי. הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה. 

 סימון מקום השתילים  41.03.4

סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התכניות לפני תחילת 

 יל.לע  41006העבודה כמתואר בסעיף 

 בשתילת דשא יסומנו שולי הדשא בלבד ולפיהם תתבצע השתילה. 

ס"מ )בעצים   + 5הדיוק הנדרש בעומק שתילת העצים, בכל שיטות השתילה למיניהן היינו 

אשר לגביהם נדרש גובה נטיעה וקו ישר השיטה היעילה לכך הנה באמצעות קרש נטיעה  

 ישר המונח בשני קצותיו על דפנות הבור(.

 

 תילה ש 41.03.6

 הכנת בור הנטיעה לשתילים.  41.03.63

ייחפר בור,  -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר 

שנפחו יכיל, בקרקע תחוחה או במצע מנותק שהוכנו כמפורט לעיל, את כל מערכת 

  השורשים של השתיל, ברווחה, לא קיפול ודחיסה. באדמות אטומות או בשטחי סלע או

 . תכניותקרקעות בלתי מנוקזות, ינוקזו הבורות לפי הב

כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא הוכנה בהם הקרקע, יוכן כל בור בנפרד 

)למעט הדברת עשבים( נפח הבור, במקרה של בור   41016, 41013,  41012כמתואר בסעיפים 

 יותר מנפח בית השורשים. -30%בודד, יהיה לפחות ב

 שתילה בגוש אדמה.    41.03.6.5

בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים חורגים 

מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים. במקרה של 

סלסול שורשים במעטפת הגוש מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את 

ל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא תי השורשים. מניחים את הש
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יפגע במבנה הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה  

 צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה. 

במקרה של נטיעת שתילים חשופים מעלים, יש לצבוע בצבע לבן )לובן של סיד( של הגזע  

 ים החשופים, כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.ור והענפים באז

 נטיעת, או העברת עצים גדולים    41.03.6.7     

הנטיעה וע"פ המפרט המיוחד. הם יהיו מאחד  תכניתעצים גדולים יישתלו רק ע"פ 

 המקורות הבאים:

ו חשוף שורש  א עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה .1

 )ללא גוש אדמה(.

עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש, בזמן קצר, תוך שלושה חודשים   .2

 מההחלטה על ההעברה, עם גוש אדמה או חשוף שורש. 

 עץ גדול הקיים בשטח או בנוף והעברתו מתוכננת זמן רב מראש )כשנתיים(. .3

ויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון: ניתוק  עבודה העש העתקת עצים גדולים הינה          

 קווי חשמל, פגיעה בשבילים, כבישים, צנרת מים ומערכות ביוב. 

הקבלן אחראי לטיפול בכל הנושאים הנ"ל, לרבות קבלת  אישורים מהרשויות המוסמכות, 

חד ביטוח עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק לצד שלישי אלא אם כן יוגדר אחרת בא

 החוזה.  ממסמכי

יבוצעו בזהירות  -הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה    -כל עבודות העתקת עצים גדולים 

מרבית. עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק לצד שלישי אלא אם כן יוגדר אחרת באחד 

 ממסמכי החוזה. 

יבוצעו בזהירות  -הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה    -כל עבודות העתקת עצים גדולים 

 ידאג להכנת דרך גישה פנויה ממכשולים, ממקום ההוצאה למקום השתילה.ת. הקבלן מרבי

בכל מקרה של העתקת עצים גדולים מהנוף או מגנים קיימים יש לקבל לכך אישור בכתב 

 מהרשויות המוסמכות.
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בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה )משתלה או נוף( ויסמנו את העצים 

אה, מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט מועד ההוצהמיועדים להעברה, 

המיוחד. הקבלן יציע עצים מתאימים, העומדים בדרישות לשתילי נוי של משרד 

 החקלאות.

בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו. יש  

לבדוק את חשופי שורש יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ. בעצים  

תקינות מערכת השורשים ובריאותה, שלא תכלול שורשים מעוקלים או סליליים.  

 השורשים יהיו בריאים בעלי קליפה שלמה, ללא גידולי וחפצים.

ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות הלילה. יש להקפיד בזמן 

 ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח.

דולים יורם העץ במנוף לגוף הדרוש, תוך ניתוק איטי של  ונטיעת עצים ג  בעת הוצאת

השורשים במזמרה או במסור ללא קריעתם. יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים  

 ותוך התחשבות מלאה בסביבה )בני אדם, מבנים, קווי חשמל, שאר צמחי הגן וכו'(. 

עץ בזמן העמסה לפגוע בקליפת הבכל עבודות העברת עצים גדולים יש להקפיד שלא 

והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ע"י מתכת  או כבלים. לכן מקום המגע עם העץ יוגן ע"י 

ריפוד מתאים ועדין. קיימת אפשרות להעברת העץ בעזרת פינים מפלדה התקועים במרכז 

הכובד של העץ. שלא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי  

 תו.קליט

להקפיד, אם לא נאמר אחרת, שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה זהה  בשתילה יש 

לגובה שיהה במקומו הקודם. תמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכי החוזה. התמיכה תבוצע  

 . 41037כמפורט להלן בסעיף 

האחריות לקליטת עצים גדולים הינה על הקבלן. כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י  

 חלף בעץ אחר.הקבלן ויו

 עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש. .1

בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה  

והשתילה, במקרה של קשירת הגוש ברשת יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת  

 השתילה. כדי שתתפרק בקרקע לאחר 
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ין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים ולהקפיד על פריקת העץ לתוך הבור. יש להכ

 שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתילת חשופי שורש כמפורט להלן.

עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, תוך שלושה חודשים, עם גוש אדמה או   .2

 חשוף שורש. 

להערה יש להקפיד על גיזום שיותאם לסוג העץ. לאחר הגיזום  ת עצים שאושרו  לפני העבר

יושארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו כשהם מקוצרים ביחס נכון לגודל 

 העץ. נתן להשאיר זרועות ארוכים יותר אך זה יחייב הפחתת מספר הענפים.

בוע את העץ  ינה מתבקשת ולצלאחר הגיזום יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שא

 בצבע לבן )בלובן או בסיד(, למניעת התאדות ונזקי קרינה.

בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד אמצע ספטמבר יש לעטוף את הגזע  

 והזרועות בחומר מבודד מחום וקרינה )כגון אריזה או קרטון גלי(.

ו. יש  השורשי שיועבר   כמות הענפים הנגזמים תהיה על פי גודלו של העץ וגודל גוש

 . 1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של 

העברה עם גוש תיעשה על ידי חפירה זהירה שלא תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר 

מ' )אלא אם צוין אחרת מפרט המיוחד(, כל זה בהתאם  0.7מקוטר הגזע ובעומק  10של פי 

 לגודל העץ ומיקומו. 

. הגנה על גוש האדמה בזמן  רקע יבשה יחסיתכדי למנוע התפוררות הגוש מעבירים בק

 ההעברה, תהיה כנדרש במפרט המיוחד )הגנה ביוטה או ברשת, או חיזוק בלוחות עץ(. 

בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שניתן מקריעת שורשים, ויש לגזום את כל השורשים 

 החורגים מהגוש יועבר וכן שורשים שנשברו, או נקרעו בזמן העקירה. 

יטה, ניתן להעביר חשופי שורש, אם יועברו עונה המתאימה.  מסוגים שהם קלי קלעצים 

 יש לציין זאת במפרט המיוחד ולכלול את מין העץ, מועד ואמצעי ההעברה. 

במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ. בעצים  

 ייבשות. למניעת התאדות והתחשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים, 
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כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים ירוססו בחומר חיטוי נגד  מחלות ויימרחו במשחת 

 עצים.

כיוון זרועות העץ בעת השתילה יהיה ע"פ הנחיות המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי מילוי  

כן יש   הבור בקרקע, יושקע הבור כדי למנוע היוצרות כיסי אוויר בין האדמה והשורשים.

ע סביב העץ עד לגובה הסופי. בגמר השתילה יושקה העץ השקיה גדושה  להוסיף קרק

 להנחתה.

עץ גדול קיים בשטח או בנוף והעברתו עם כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת  .3

 )כשנתיים(.

במקרה של ההעברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודות הכנה שנמשכות שנתיים, לפני 

לה גורמות לעץ לפתח מערכת שורשים קומפקטית ט המיוחד. הכנות אהנטיעה, ע"פ המפר

סביב הגזע על ידי צמצום מרחב המחיה של השורשים, בהדרגה מסביב לגזע. מטרת 

 ההכנה לצמצם את היקף מערכת השורשים, ולקרבם לאזור הגזע. 

בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מי עד אמצע ספטמבר יש לעטוף את הגזע והזרועות  

 קרינה )כגון אריזה או קרטון גלי(.חומר מבודד מחום וב

כמות הענפים הנגזמים תהיה על פי גודלו של העץ וגודל גוש השורשים שיועברו. יש  

 . 1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של 

העברה עם גוש תיעשה על ידי חפירה זהירה שלא תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר 

וין אחרת במפרט המיוחד(, כל זה  מ' )אלא אם צ 0.7 מקוטר הגזע ובעומק 10של  פי  

 בהתאם לגודל העץ ומיקומו. 

כדי למנוע התפוררות הגוש מעבירים בקרקע יבשה יחסית. הגנה על גוש האדמה בזמן  

 ההעברה, תהיה כנדרש במפרט המיוחד )הגנה ביוטה או ברשת, או חיזוק בלוחות עץ(. 

לגזום את כל השורשים ריעת שורשים, ויש בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שניתן מק

 החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים שנשברו, או נקרעו בזמן העקירה. 

במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ. בעצים  

 חשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים, למניעת התאדות והתייבשות. 
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ים ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת זום הגדולים בשורשכל פצעי הגי 

 עצים.

כיוון זרועות העץ בעת השתילה יהיה ע"פ הנחיות המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי מילוי  

הבור בקרקע, יושקה הבור כדי למנוע היוצרות כיסי אוויר בין האדמה והשורשים. כן יש  

ה יושקה העץ השקיה גדושה  הסופי. בגמר השתיל להוסיף קרקע סביב העץ עד לגובה 

 להנחתה.

עץ גדול קיים בשטח או בנוף והעברתו עם כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת  .4
 )כשנתיים(.

במקרה של ההעברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודתו הכנה שנמשכות שנתיים, לפני 

 ת שורשים קומפקטיתהנטיעה, ע"פ המפרט המיוחד. הכנות אלה גורמות לעץ לפתח מערכ

סביב הגזע על ידי צמצום מרחב המחיה של השורשים, בהדרגה מסביב לגזע. מטרת 

 ההכנה לצמצם את היקף מערכת השורשים, ולקרבם לאזור הגזע. 

 

 

 מסירת העבודה ואחריות         41.04

 תחזוקה עד למסירת העבודה  41.04.1

טפל הקבלן מתאריך זה ובמשך תשעים יום, יתאריך גמר העבודה ייקבע ע"י המפקח, החל 

 ויתחזק את כל אזורי הגן והצמחייה שנשתלה, לרבות מערכת ההשקיה. 

ודישון,    השקיההתחזוקה כוללת ניקיון השטח, ניקיון מעשבייה, הדברת מחלות ומזיקים, 

כיסוח המדשאות וטיפול בשוליהן, יישור שקעים במדשאה ובגן ע"י מילויים באדמת גן  

 עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם. ת ופורייה, תמיכת עצים, גיזוםמקומי

 כמו כן תחזוקת מערכת ההשקיה על כל מרכיביה.

 חיפוי ערוגות חשופות בחומרי חיפוי יבוצע אם נדרש וכמפורט במרפט המיוחד.

בתום תשעים יום תתבצע מסירת העבודה. מסירת העבודה לאחר תשעים יום תהיה  

 דבר במפרט המיוחד.כאשר נדרש ה
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 ירת הגן. מס  41.04.2

הקבלן אחראי למסירת הגן תוך הקפדה על הנושאים הבאים: שטח נקי מעשבייה רב  

שנתית וחד שנתית, קליטת כל השתילים והדשא כפי שנקבע בחוזה. השתילים יהיו  

בריאים ממחלות מזיקים וללא סימני נבירה או מחלות בענפים, בגזע ובשורשים. הם יהיו  

פצעי גיזום בעצי יהיו מטופלים במשחת גיזום   מוכים ומעוצבים בהתאם לגודלם.ס

 שתילים חשופים לקרינה יהיו מולבנים.

. שולי דשא מטופלים. תכניותהקרקע תהיה אחידה ומיוצבת. גובה הדשא בהתאם לנדרש ב

 תקינות ולא נזילות.  השקיהמערכות 

חוזה. כל התיקונים והחלפות תיבדק התאמה מלאה של המצאי בגן בהתאם במסמכי ה

ילים יבוצעו לפי הדרישות במסמכי החוזה ותחול עליהם חובת האחריות כנאמר לעיל  שת

 ולהלן.

 אחריות  41.04.3

 יום תהיה כמפורט להלן:  -90אחריותו של הקבלן לגבי צמחים שזמן קליטתם ארוך מ

, השקיה רכת האחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל העבודות, ולמע

 ך גמר העבודה, למעט צמחייה שתתקבל במהלך השנה לפי הפירוט:ותיחשב החל מתארי

 עצים בכל צורות השתילה, לאחר שנה מקבלת הגן. -

יום מתאריך השתילה כאשר השטח מכוסה כולו בצמחיה נמרצת  90דשא יתקבל תוך   -

 המחייבת כיסוח. לא תיערך מסירת דשא מדצמבר עד אמצע אפריל.

ימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או שתילים או עצים אשר לא יראו ס

 בלתי מפותחים, ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים.
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 השקיה אופני המדידה של עבודות גינון ו  41.00.00

 כללי  41.00.01

הכרוכות    השקיהאופן המדידה ותכולת המחירים של עבודות העפר, בטון וצנרת ה

 , יימדדו כלהלן:קיההשבעבודות הגינון וה

 עבודות עפר;  - 01כאמור בפרק  -עבודות העפר  

 פתוח האתר; - 40כאמור בפרק  -עבודות פתוח האתר 

 ; השקיה גינון ו  - 41כאמור בפרק  -  השקיהעבודות גינון ו 

 עבודות ברג'י. -  60כאמור בפרק   -עבודות ברג'י 

ירים שפרק זה על האמור התאמה, עדיפים אופני המדידה ותכולת המחבכל מקרה של אי 

 בפרקים האחרים.

לצורך   םרלוונטייבמידה והעבודה תומחרה באופן "פאושלי" , כל אופני המדידה לא 

 התשלום . 

 

 תכולת המחירים  41.00.02

  00תכולת המחירים של עבודות גינון והשקיה היא בנוסף לסעיף "תכולת המחירים", בפרק 

כוללים בנוסף לאמור לעי"ל ובהעדר  השקיהומוקדמות. המחירים של עבודות גינון  -

 הוראה אחרת, גם את הדברים הבאים.

, אלא אם קיבל הקבלן  41005עבודה בסמוך למתקנים קיימים בשטח, כאמור בסעיף  .1

הוראה מראש ובכתב מהמפקח, לבצע בעבודת ידיים. התמורה בעד עבודת ידיים תיקבע  

 פי המפורט באחד ממסמכי החוזה;  על

מוקדמות, לעניין   -  00, וזאת בנוסף על  האמור בפרק 41005, 41006ן, כאמור בסעיפים סימו .2

 מדידה וסימון; 

 טיפול בצמחייה עד לקליטה, ועד למסירה;  .3
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 בדיקות;  .4

 שטיפת קווי צנרת;  .5

 עדות;  תכניות .6

 .41.04אחריות כמפורט בפרק משנה  .7

 

 תוספת קרקע  41.00.03

ד במטרים רבועים של השטח שכוסח, נטו, בציון העובי, או תוספת קרקע חקלאית תימד
 במטרים של האדמה החקלאית שפוזרה. 

 מחיר הקרקע כולל מחיר הבדיקות. 

מחיר שכבת אדמה חקלאית יכלול את הפיזור, העיצוב וההידוק על פי המפלס והשיפועים  
 .תכניותב

 

 

 כשרת הקרקע ה       41.00.04

 ימדדו כלהלן: הפעולות המהוות את הכשרת הקרקע י

לא ימדדו ולא ישולם בעדם  בנפרד בשום מקרה, בין אם נדרש   - ניקוי והסרת הצמחייה  .  1

 , סעיף "תכולת המחירים" 00לבצע  עבודות עפר ובין אם לאו, וזאת בהתאם לאמור בפרק 

רבועים, וישולם רק בעד שטחים שיבוצעו לפי הוראת יימדד לפי השטח במטרים   -חישוף  .2

 .01הכל כאמור בפרק  המפקח,

יישור גנני ועיבוד קרקע ימדדו כל אחד בנפרד, או שניהם יחד,  -יישור גנני ועיבוד קרקע  .  3

 כמצוין  במפרט המיוחד, במטרים רבועים של השטח נטו.

 ריסוס והדברה     41.00.05

להדברה יימדדו במטרים רבועים של השטחים שטופלו, שטחי נטו, ריסוס, חיטוי או איוד 

 רק השטחים שלגביהם ניתנה הוראת המפקח.ו

 זיבול ודישון    41.00.06
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זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט ימדד במטרים רבועים, או במשקל בק"ג מובא לשטח. 

לחלופין  דישון בדשנים כימיים יימדד במטרים רבועים של השטח מדושן בפועל, או 

 במשקל, ק"ג של כמות הדשן שפוזר בשטח.

 את עבודות הפיזור וההצנעה. -הדישון יכלול בכל אופן מדידה שהוא  מחיר הזיבול ו

 השקיה צנרת      41.00.07

צנרת תימדד במטרים אורך, לאורך ציר הצינור, ובהתאם לסוג הצינור וקוטרו. מחיר צינור  

 גם את העבודות להלן:  57יכלול בנוסף לאמור לעיל ופרק    השקיה

 , לרבות ריפוד בחול:  01", הכל כאמור בפרק עבודות העפר החל מחפירת התעלה וכו .  1

 הגנה על הצינורות באמצעות שרוולים.  .  2

 . 57מעברי כבישים יימדדו כמפורט בפרק 

 הגנה על צנרת       41.00.08

 תמדד במ"א. -הנחת אריחי ריצוף )כדי להגן על צנרת( 

 השקיה אביזרי       41.00.09   

 ת מותקנות בשטח:כל האביזרים המפורטים להלן ימדדו לפי יחידו

 לרבות ראש הברז, זקף, ייצוב הבסיס, תמיכה וההגנה הנדרשת. -ראש המערכת 

 לרבות ראש הברז, זקף, ייצוב הבסיס, תמיכה וההגנה הנדרשת. -ברז גן

 לרבות ארגז ההגנה. -ברז מעביר

שאיננו  מצויין בכתב הכמויות הדרוש לביצוע העבודה ייכלל בסעיפי  כל אביזר וספח 

 ולא ימדד בנפרד. הצנרת
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 קווי טפטוף        41.00.10

קווי הטפטוף יימדדו לפי סוגיהם, במטר אורך, מותקנים בשטח, לרבות טפטפות ועיגון  

על  או במפרט המיוחד. ראש הבקרה ימדד בנפרד כיחידה אחת תכניתקווים כפי שפורטו ב

עיל לגבי ראש ל  4100.09כל חלקיה, כולל ארגז ההגנה עם מכסה נעול המפורט בסעיף 

 המערכת.

 נטיעה ושתילה        41.00.11

עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי יחידות גודל הצמחים והמכלים. העבודה כוללת פתיחת 

שלאחריה   השקיההנטייה ו הבור, מילויו באדמה חקלאית לפי הצורך, זיבול ודישון כנדרש, 

לא אם צוין אחרת במפרט יום לאחר הנטיעה, א  90והתמיכה )אם נדרש(. המדידה תיעשה  

 המיוחד.

 שתילת דשא      41.00.12

שטחי הדשא יימדדו במ"ר בשטח. העבודה כוללת הכשרה, הכנה, זיבול, דישון, זריעה, 

 שלאחריה. השקיה ו

 רים העברה ונטיעה של עצים מבוג        41.00.16

עץ  המדידה ביחידות לפי סוג העץ, מידותיו או גילו. העבודה כוללת גיזום והכנת ה

להעברה, הוצאתו מן הקרקע, העברתו לשטח הנטיעה, חפירת בור נטיעה, מיולי הבוא 

, תמיכה וכל הטיפול הדרוש  השקיהבאדמה חקלאית לפי הצורך, נטיעה, זיבול, דישון, 

 לקליטתו.
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 המדידה לעבודות כח אדם ברג'י  . 2 

י רג'י יהיו נכונים המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנא א.

עבור הפועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבניין ועבודות החוץ  

 המשמשים את נושא החוזה, ורק בהוראה בכתב של המהנדס.

שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו אנשים ותוגשנה באותו   ב.

 יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: 

 תאריך, שעות העבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדויק. 

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות   ג.

 רגילות.
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