
  

 

 

 מועצה מקומית ערערה

 מכרז מס' ______

 

 סלילה כבישים 

 מפרט טכני מיוחד

 כללי -0

 המפרט 0.1

המפרט הטכני לבצוע העבודות במסגרת מכרז/ חוזה זה מורכב מן המפרט הכללי לעבודות 

בנין, בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי 

 זה. והשיכון וכן ממפרט מיוחד

(, וכן על יתר המפרטים 57(, )51(, )43(, )41(, )40המפרטים הדרושים במיוחד בעבודה זו הם )

 לפי העניין.

המפרט המיוחד מהווה השלמה למפרט הכללי ואינו מבטל אותו, אלא אם צויין הדבר 

במפורש או שהדבר נובע באופן חד משמעי מדרישות המפרט המיוחד. בכל מקרה של 

התאמה בין מסמכי החוזה, סדר העדיפויות יהיה כדלקמן )המוקדם עדיף על סתירה או אי 

 המאוחר(: תכניות, רשימת כמויות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, תקנים.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים, על הקבלן להעיר את תשומת לבו של 

 המפקח לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראותיו.

כרח כי כל עבודה המתוארת בתכנית ו/או בכתב הכמויות, תמצא את ביטויה אין זה מן הה

 הנוסף במפרט מיוחד זה.

 תאור העבודה ודרישות מיוחדות 0.2

העבודה במסגרת מכרז/ חוזה זה כוללת ביצוע עבודות סלילה ותיעול לביצוע מאסף ואדי 

 תיעול וכו'.בטייבה. הביצוע כולל עבודות עפר, קירות, מצעים, סלילת כבישים, קוי 

על הקבלן להביא בחשבון שיתכן ויבוצע רק חלק מהעבודה, בהתאם לאפשרויות הכספיות 

 הנ"ל והתשלום יהיה בהתאם למחירי היחידה ברשימת הכמויות.

 להלן מספר הערות :

. הקבלן ידרש לתת למפקח עותק מתעודות האספלט לסוגיו השונים והמצעים, בי כל 1

 יפוי וגם המדרכות החדשות(.חלקי העבודה )עם עבודות צ

. על הקבלן להביא בחשבון שבמהלך העבודה הדיירים ממשיכים לגור במקום ויש לאפשר 2

להם גישה לביתם בכל מהלך העבודה ולודא שההפרעה והטרדה שיגרמו להם יהיו 

 מינימליות, הכל בהתאם להוראות המפקח.

דשים במקומם, במקום קרוב . מאחר העבודה  כוללת פירוק קירות ומדרגות וביצוע ח3

 יותר לבתים, יש להודיע לדיירים לפני הכניסה לחצרם, ולתאם עם המפקח במידה ודרוש.

 . יש להקפיד על ניקוי השטח בסוף כל יום עבודה.4

 



  

. תשומת לב מיוחדת יש לתת לקו ת"ק של הטלויזיה בכבלים שבוצע בתוואי הכביש. יש 5

 בהתאם לדרישותיהם ודרישות המפקח. להוציא את אנשי החברה לשטח ולעבוד

. על הקבלן להתיחס להערות הנ"ל לעליו להביא זאת בחשבון במחירי היחידה לסעיפים 6

 השונים. לא תשולם לקבלן כל תוספת בגלל הוצאות נוספות שיגרמו לו עקב הדרישות הנ"ל.

 אספקת מים וחשמל 0.3

ונו לעליו לכלול ההוצאות ידי הקבלן ועל חשב –אספקת המים והחשמל לעבודה תהיה על 

 במחירי היחידה השונים ברשימת הכמויות.

 בדיקות מעבדה 0.4

הבדיקות במעבדה לקביעת הצפיפות לעבודות עפר, מצע, אגו"מ, אספלט יוזמנו ע"י הקבלן 

בהתאם להוראות המפקח. ההוצאות לבדיקות יהיו על חשבון הקבלן ועליו לכלול 

ים ברשימת הכמויות. כמות הבדיקות והדרישות הוצאותיהן במחירי היחידה סעיפים השונ

(, אולם בכל מקרה שהשטח של "מנת 51לתוצאות הן בהתאם לנדרש במפרט הכללי )

 מדגמים כמצויין. 6מדגמים במקום  3מ"ר ילקחו רק  1,000 -עיבוד" קטן מ

 תאום עם רשויות 0.5

פירה לפני התחלת העבודה על הקבלן לדאוג לתאום עם הרשויות ולקבלת אישור הח

 קרקעיים כגון: -קרקעיים ותת –הדרושים. עליו לבדוק ולוודא מיקום של מתקנים על 

צנרת מים, ביוב, ניקוז, קוי טלפון וחשמל. על הקבלן לדאוג לקבלת אישורי חפירה מחברת 

החשמל "בזק" והמשטרה, ולפעול בהתאם להנחיותיהם. עבודת הקבלן תכלול גם את 

קרקעיים. גילוי צנרת ומתקנים כנ"ל עשוי  -ת או כבילים תתהחפירות הדרושות לגילוי צנר

לגרום לעיכובים בעבודת הקבלן ותדרשנה עבודות ידיים או עבודות מיוחדות. על הקבלן 

לכלול את כל הוצאותיו בקשר לכל הדרישות בסעיף זה במחירי היחידה לסעיפים השונים 

ייגרם למתקנים הנ"ל יחול על ברשימת הכמויות ולא ישולם לו עבורן בנפרד. כל נזק ש

 אחריותו, ותיקונו יהיה על חשבונו של הקבלן.

 לוח זמנים להתקדמות העבודה 0.6

עם חתימת החוזה על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות העבודה, בו יפורטו שלבי 

התקדמות העבודה, כולל רשימת הציוד בו הוא מתכוון להשתמש בכל עת. לוח זמנים זה 

נפרד מהחוזה, וסטיה ממנו תתאפשר רק באישור בכתב של המפקח. לוח  יהיה חלק בלתי

 זמנים זה חייב להיות מותאם למועד השלמת העבודה בהתאם לחוזה.

 ניהול עבודה 0.7

הקבלן, או בא כוחו המוסמך אשר חייב להיות מנהל עבודה בעל תעודות, ימצא באתר 

ו ברציפות, לצורך ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה ובכל יום עבודה וישגיח עלי

 העבודות וקבלת הוראות המפקח.

 מדידות וסימן 0.8

 א. הקבלן יחזיק במשך כל זמן העבודה מודד בעל נסיון בסימון כבישים ועבודות עפר.

ב. הקבלן יחזיק באתר ציוד מדידה )מאזנת, סרט מדידה, סרגל סטנדרטי וכו'(, כנדרש 

 במפרט הכללי.

הצירים, אבני השפה וחתכים לרוחב. המפקח ימסור לקבלן  ג. הקבלן יסמן וימדוד את

נקודות מוצא לסימון ולאוזון הגבהים. המדידה והסימון יכללו גם אבטחות לחידוש מיידי 



  

של הסימון. המדידה תמסר למפקח לאישור ובדיקה לפני חתילת העבודה. במידה וידרש, 

 מפקח.יהיה על הקבלן לשנות ולתקן את הסימון בהתאם לדרישות ה

 ד. הקבלן יחדש את המדידות בהתאם להוראות המפקח, בכל עת שידרש במהלך העבודה.

 ה. הקבלן יהיה אחראי לדיוק המדידות.

במפרט  57002הקבלן ידרש להכין כנדרש בסעיף  –( AS MADEו. תכניות לאחר ביצוע )

 הכללי. הקבלן למסור למפקח דיסקט ואורגינלים של המדידה.

מדידה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן. על הקבלן לכלול ז. כל ההוצאות ל

 הוצאות אלו במחירי היחידה לסעיפים ברשימת הכמויות.

 אשור שלבי עבודה 0.9

על הקבלן לקבל אשור המפקח, על כל שלב של העבודה לפני התחלת השלב הבא. שלבי 

, ריסוס, כל שכבת העבודה יהיו: גמר חפירות )תשתית(, כל שכבת מילוי, מצע ותשתית

 אספלט, אבני שפה, אבני גן, מדרגות וכו'.

בכל מקרה שהמדידות או הבדיקות יראו, ששלב העבודה לא עמד בדרישות, יהיה דרוש 

 פירוק ותיקון החלקים הפגומים ולאחר מכן בדיקה חוזרת.

סטיות מהמידות בתכניות יותרו רק בתחום המותר במפרט הכללי ו/או במפרט הטכני 

 חד.המיו

אשור המפקח אינו משחרר הקבלן מאחריותו המלאה, לכל חלק של העבודה עד לגמר 

 תקופה האחריות, אשור ביניים לשלב עבודה אינו מהווה קבלת אותו חלק כמושלם.



  

 עבודת הכנה ופירוק – 1פרק        

 

 עבודות הכנה ופירוק כוללות סילוק הפסולת.

 פירוק אספלטים: 1.1

במדרכה ימדד במ"ר )מבלי להתחשב בעובי שכבת האספלט( פירוק אספלטים בכביש ו

בשטחים בהן העבודה תבוצע בפועל. לצרכי חישוב עבודות חפירה/חציבה, שמתחת לשכבת 

ס"מ  8 –האספלט שתפורק, יהיה העובי התיאורטי של שכבת האספלט בכבישים 

 ס"מ. 4-ובמדרכות  

 תפירוק אבני שפה מסוגים שונים, מדרגות, גדרות וקירו 1.2

פירוק אבני שפה, אבני צד גנניות, מדרגות וגדרות המדידה לתשלום תהיה במ"א עבור 

פירוק, הכולל הובלת החומר למחסן הרשות או אחסנה באתר לשימוש חוזר, ישולם אך 

 ורק עבור חומר שלם ונקי בלבד.

 התאמת תאי ביקורת: 1.3

ים )מים, ביוב, בכל המקומות הדרושים תעשה התאמה של תאים ושוחות בקרה מכל הסוג

ס"מ מהמפלס  3-5ניקוז וכו'(. תקרת התאים, לאחר ההתאמה, תהיה מונמכת התחום 

הסופי ואליו המסכה הסופי יותאם בדיוק למפלס המתוכנן ולשופעים בכביש או המדרכה. 

 ס"מ מתחת לפני האספלט הסופיים.  22רשת התפיסה תותאם לגובה 

 הגבהה להנמכה תקרה. המדידה תהיה לפי יחידות, תוך הבחנה בין

 מכסה נוסף מעל תאים בשטחים מרוצפים 1.4

במקרים שידרשו, יותקנו מכסה מיוחד מעל מכסה התא להתאמה עם הריצוף מסביבו. 

מ"מ, עליו יותקנו אבני הריצוף  6המכסה יהיה ממסגרת כפולה של ברזל זיות ופח בעובי 

המכסה הראשונים כדוגמת המשטח בו יהיה התא. במקרים שהמכסה ידרש, התקרה ו

 יותקנו בגובה מתאים כך שפני השביל יהיו ישירים. 

 כריתה ועקירה של עצים 1.5

-5100.11וכן סעיפים  51013-51014הביצוע והדרישות הבאים למפרט הכללי סעיפים 

5100.13 . 

מודגש שיש לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי כל עץ בנפרד ואח"כ לקבל רשיון כריתה 

 מקק"ל.

 ם רק עבור אותם עצים שתנתן רשות.לקבלן ישול

 עקור השתית 1.6

בגמר עבודת יישור והידוק השתית, ירוסס כל השטח בקוטל עשבים כימי מסוג "רנד אפ". 

. עבודה זו תבוצע רק באם תנתן הוראה בכתב 51014הביצוע בהתאם למפרט הכללי סעיף 

 ע"י המפקח.



  

 : עבודות עפר2פרק   

 

 תפירה וחציבה: 2.1

ודות החפירה יכללו גם חציבה בכל סוג קרקע, חישוף, והחלקת השטח החפור לשביעות עב

רצון המפקח. התשלום יהיה לפי נפח )או שטח( נטו תיאורטי ולא תשלום כל תוספת עבור 

עבודה בכלים שונים או עבודת ידיים. כן, כוללת עבודת החפירה העברת העפר למקום 

ס"מ עובי, תוך הרטבה. הצפיפות לאחר הכבישה  15ל המילוי ופיזורו והידוקו בשכבות ש

מהצפיפות המכסימאלית שתקבע לפי בדיקות "מודיפייד אאשו". עבודת  93%תהיה 

החפירה כוללת גם סילוק חומר החישוב והפסולת וכן העודפים לכל מקום בתחום השיפוט 

ם בשטח של הרשות. כן כוללת עבודת החפירה כל עבודות הפירוק של מתקנים הקיימי

 מלבד סעיפים שפורטו בנפרד ברשימת הכמויות.

 הידוק שטחים: 2.2

במפרט הכללי יבוצע בשטחי חפירה בלבד, פרט  510272הידוק שטחים כהגדרתו מסעיף 

מן הצפיפות המכסימלית לפי בדיקת  93%לשטחים המיועדים לגינון. דרגת הצפיפות תהיה 

ר החפירה, אלא אם נדרש אחרת בכתב "מודפייד אאשן". המחיר עבור עבודה זו כלול במחי

 הכמויות.

 מילוי מובא והידוקו 2.3

אם תחסר אדמה לצורך מילוי באתר באחת מהעבודות במסגרת חוזה/מכרז זה, הקבלן 

 יספק אדמה מסוג שיאושר על ידי המפקח.

 הדרישות לגבי טיב אדמת המילוי ותכונותיה תהיינה כמוגדר בכתב הכמויות או התכניות.

ר בשכבות והידוק על ידי הקבלן עד לדרגת צפיפות כאמור בסעיף הקודם. עבור המילוי יפוז

אספקת אדמת מילוי ישולם לקבלן רק באם הוא יספק לאתר. התשלום יהיה רק עבור 

הידוק אדמת המילוי והמחיר יכלול גם העברה ופיזור של האדמה. בגמר שלב החפירה 

ידה מצבית. מדידות אלו, לאחר אישור והמילוי בחומר הנחפר ע"י הקבלן, יעשה קבלן מד

ע"י המפקח, תשמשנה בסיס לחישוב תיאורטי של נפח אדמת המילוי, הן לסעיף אספקת 

 אדמה והן לסעיף הידוק אדמת המילוי.

 

 

 

       

 

 



  

 עבודות מצעים, תשתיות ואספלטים – 3פרק   

 

 מצעים ותשתיות 3.1

( לדרישות בו, 51בישים ורחובות )העבודה והמחירים יהיו בהתאם למפרט הכללי לסלילת כ

 .510331. האגו"ם יהיה סוג א' כמוגדר בסעיף 510322המצע יהיה סוג א' כמוגדר בסעיף 

 .100%הצפיפות הנדרשת למצע ותשתית היא 

 עבודות אספלט 3.2

 במפרט הכללי.  5104יבוצעו לפח ברק  –עבודות הכביש והמדרכה מאספלט 

 תהתחברות לכביש או מדרכת אספלט קיימ 3.3

ההתחברות תבוצע בהתאם לפרטים שבתוכנית ויכלול ניסור קצה קיים באמצעות מסור 

 מכני.

מחיר עבודה זו כלול במחירי העבודה השונים, אולם תשלום תוספת בהתאם לאורך קו 

 החיבור, שבין האספלט הקיים לחדש. 

  

 

 אבני שפה, קירות תומכים ומדרגות – 4פרק    

 

 אבני שפה  4.1

לפי  19השפה במסגרת מרכז/חוזה תהיינה מבטון טרום העומדות בדרישות ת"י אבני      

 הטיפוסים הבאים:

 ס"מ עם יסוד ומשענת בטון.  17/25אבן שפה למדריכות  .א

. האבנים 15-ס"מ עם יסוד ומשענת בטון כ 10/20אבן צד גננית עם פזה קטומה במידות  .ב

צורך(, בצורה נאה ורצופה. תונחנה בקוים ישירים ובקשתות )באורכים קצרים לפי ה

בכניסות לחצרות ובמקומות שיראה המפקח תונמכנה האבנים. האבנים תונחה עם יסוד 

, המחיר למטר אורך 1:2צמנט בתערובת -ומשענת בטון, וחיסורים ביניהם ייעשו ע"י טיט

כולל: אספקת אבן, החפירה והחציבה הדרושים להנחתה, היסוד והמשענת בטון, תוספת 

 רושה, והחיבור בין האבנים, הידוק המילוי בצד האבן וסילוק העודפים.המצע הד

לא תשולם כל תוספת עבור קשתות ואבנים מונמכות. אבנים מונמכות תותקנה ליד כל 

מגרש, בכיניסות לפי דרישות המפקח, התשלום יהיה לפי הסעיף המתאים ברישמת 

 הכמויות.

 ריצוף באבנים משתלבות 4.2

. בעבודה זו ישמשו 400832יבוצע בהתאם למפרט הכללי סעיף  ריצוף באבנים משתלבות

אבני ריצוף מדגמים וגוונים שונים, בהתאם להוראות ותכניות שיימסרו ע"י המפקח 

במהלך הביצוע. גוון האבנים טעון אישור המתכנן ומהנדס הרשות והקבלן ידרש להביא 

 דוגמאות עד שיבחרו הגוונים המתאימים.

מת משטחים ע"י יציקה, אלא ידרש חיתוך במכונת חיתוך מתאימה מודגש שלא תותר השל

או במפעל, גם של השלמות ברוחב קטן ביותר ורק במקרים יוצאים מהכלל תותר יציקה 

ע"י אישור בכתב של המפקח. במקרים אלו של יציקה, הקבלן ידרוש להקפיד על התאמת 



  

מ"ר לפחות  2ריצוף בשטח הגוון של היציקה לגוון האבן. הקבלן ידרש לבצע דוגמאות 

ולקבל אישור המתכנן ומהנדס הרשות ולבצע תיקונים או דוגמאות חדשות עד לקבלת 

 אישורים. רק לאחר קבלת אישור הדוגמא יכול הקבלן להמשיך בעבודה.

מחיר מ"ר ריצוף כולל את מצע חול, שילוב גוונים וסוגי אבן שונים ואת כל החומרים 

ושלם כולל כל הדרישות הנ"ל. רק עבור חגורת בטון סמויה והעבודה הדרושים לביצוע מ

 ס"מ ישולם בנפרד לפי מ"א. 7בעובי 

 קירות תומכים 4.3

במפרט הכללי.  40קירות תומכים יבוצע בהתאם לתוכנית והדרישות הרלונטיות בפרק 

התשלום יהיה בהתאם למידות הקירות כולל היסודות, חגורת בטון מזוין או קדקוד אבן 

ס"מ,  10ירה וחציבה בכל כלי שהוא כולל עבודות ידיים, מצע חול מחצבה בעובי ויכלול:חפ

מילוי והידוק מאחורי הקירות בחומר גרנולרי דק בלתי פלסטי, סדור תפרים מקלקר כל 

 מ', סדור צנורות ניקוז ומסננת חצץ נתונה בשק מרשת מגולוונת. 6.0

ל הרשות, בנית קירות מאבן סילוק עודפי האדמה החפורה לכל מקום בשטח השיפוט ש

, הכנת חריצים להקמת מעקה או 15-לקט קשה בלתי מסותתת בחזית ויציקת גב מבטון ב

גדר וכן ביצוע יתר העבודות הדרושות לגמר מושלם של הקיר. היחידה לתשלום עבור הקיר 

תהיה נפח, שטח, או אורך כפי שיצוין ברשימת הכמויות. בכל מקרה, מחיר היחידה יכלולו 

כל העבודות שצוינו לעיל, וכן את הסדורים הדרושים לתמיכה המדרכה או הכביש 

 הקיימים עד לגמר יציקת הקיר החדש.

 קירות תומכים מבטון מזוין 4.4

ופני הבטון הגלויים יהיו  20-הקירות התומכים יבוצעו בהתאם לתכנית. הבטון יהיה ב

שות הנוספות הכלולות והדרי 0208מבטון חשוף ובהתאם לדרישות במפרט הכללי פרק 

 .400522בסעיף 

התשלום יהי לפי אורך הקירות ויכלול: החפירה והחציבה הדרושים, מריחת הביטומן בגב 

הקיר, רשת הפלדה לזיון הקירות, סידור צנורות הניקוז ומסננת החצץ, סילוק עודפי 

האדמה החפורה לכל מקום בשטח השיפוט של הרשות וכן כל יתר העבודות הדרושות 

לביצוע מושלם, למעט תוספת עבור שטחי בטון חשוף אשר ישולמו בהתאם למפורט בסעיף 

 של המפרט הכללי. 4000.37

 



  

 

 עבודות שונות – 6פרק   

 

 עבודות רג'י 6.1

עבודות רג'י יבוצע רק בהתאם לאישור בכתב ביומן העבודה ע"י המפקח. התשלום יהיה 

 לפי שעות עבודה נטו ויכלול:

בודה של ציוד מכני כולל הוצאות הקבלן, הובלות, ביטוחים, מסים, ציוד: מחיר שעת ע .א

 הסעות, שכר המפעיל, תנאים סוציאליים, הנהלת עבודה ורווח הקבלן.

פועלים: מחיר שעת עבודה של פועל מכל הסוגים הנמצאים באתר העבודה כולל שכר  .ב

 רווח הקבלן.עבודה, תנאים סוציאליים, אש"ל, נסיעות, הנהלת עבודה, שימוש בכלים ו

צוות ריתוך: מחיר שעות עבודה של צוות ריתוך כולל רתכים ועוזרים, שכר ותנאים כנ"ל  .ג

 לפועלים ובנוסף מכשירי ריתוך, ציוד וכלי עזר.

 מחירי היחידה לעבודה ברג'י המופעים בעבודה כלשהי ישמשו גם ליתר העבודות

 תמרורים 6.2

 .51067הביצוע והמדידה בהתאם למפרט הכללי סעיף 

אנש' והיסוד  4מ" מעל פני הכביש או המדרכה. קוטר העמודים  2.20גובה התמרורים יהיה 

 מ לפחות, אלא אם נדרש אחרת בתכנית. 0.6ס"מ והעומק  30מבטון 

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים. 5פני היסוד 

 צביעת כבישים 6.3

 .51068הביצוע והמדידה בהתאם למפרט הכללי סעיף 

 שרוולים במעברי דרך 6.4

עברי כבישים, מדרכות, שבילים ובמקומות שיורה המפקח יונחו שרוולים מצנורות במ

 פי.וי.סי קשיח בקוטר כפי שיקבע בכתב הכמויות או ע"י המפקח.

מ',  1.0מחיר מטר אורך צינור לפי הקוטר כולל החפירה והחיצה הדרושים בעומק עד 

ור עם חבל משיכה מניילון ס"מ ובכל רוחב התעלה, אספקה והנחת הצנ 15עטיפת חול עובי 

 מ"מ. 8שזור בקוטר 

ס"מ מעל  25כיסוי המילוי התעלה מעל הצנור בעפר ללא אבנים וסרט סימון פלסטי מונח 

 הצנור )בקוי חשמל ותאורה(

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



  

 מפרט אבני שפה ותיחום: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 מפרט עמודי תאורה:
 

 
 
 

 


