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 פיתוח האתר  -  40פרק 

 ריצוף שבילים ומדרכות.  -  40.01
 

0680.40.01/0410.40.01    

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי:-אבני שפה כולל יסוד בקטעים 

המחיר כולל את החפירה, יסוד מבטון, גב מבטון, אספקה והנחת אבני השפה מכל הסוגים. 
מעוגלים בקשתות והנחת אבן שפה  ים שבורים,וכמו כן כולל המחיר הנחת אבני שפה בקו

 מונמכת.

מטר המיוצרות במפעל. במקומות בהם ¼  -½ בקטעים מעוגלים יותקנו אבני שפה באורך 
נדרשים יחידות קטנות  יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה. לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש. 

ית, הכלולות וזודרש שימוש באבני שפה חרושתיות מותאמות לקשת או יבקשתות ובפינות י
 במחיר. התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות.

 

 ריצוף באבנים משתלבות

יין בתוכניות ובפרטים השונים כל המפורט מטה מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכל בהתאם למצו

 : 

על המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים, הגוון יאושר רק  -גוון הריצוף  א.

לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים 

 לבנים או אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה

עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להביא אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות 

 אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן.  

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב הכמויות ו/או בתכניות  ב.

 ובכל מקרה ללא פגמים.



  

מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה השלמות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור  ג.

ס"מ יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.  5-קטן מ

מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף  3-היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב

 הצמוד מכל טיט בטון.  

יף במקומות החיבור מרצפות שבורות במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחל ד.

 ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד. 

כאשר יש צורך בניסור אבנים משתלבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר  ז.

ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים 

 שבתוך שטח הריצוף.

ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת  במקום בו יש לרצף מדרכה ח.

מ' מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות  1.00בנייה ויימשך עד 

 דוגמת הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות.

מאבנים חול ים נקי מצע ריצוף אבן משתלבת יהיה מחול צמנט המורכב מ – צמנטחול   .ט

וכל פסולת אחרת. דוגמאות מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' 

והמפקח בשטח. עובי שכבת החול בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק 

 טיט.  1חול ו  3יחס הטיט והחול יהיה  את החול מתחת לריצופים עד לגבהים המתוכננים.

 

ם משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול מחיר סעיפי הריצוף באבני

לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם צמנט 

 של העבודה.

 אבן סימון הכוונה לעיוורים

 בגוון. 20/20/6לעיוורים במידות ו/או אבן הכוונה ריצוף אבן סימון  .א

למעברי חצייה ובמקומות  שסומנו  תונחנה בהנמכות מדרכה וונהאבני הסימון וההכ .ב

 בתכניות כגון לפני ואחרי מהלכי מדרגות, רמפה וכד'. 

את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה  המחיר כולל .ג

 למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

 

 ני אי ואבני צד גנניותאבני שפה, אב

במפרט  400851אבני השפה תהיינה טרומיות, חרושתיות, ותבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים 40הכללי לפיתוח האתר )

וכן אבני שפה  ס"מ 100 ס"מ 50ס"מ,  25ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 

 ות בכל המקומות הדרושים.מונמכ

במידות המתוארות בתכניות, יתר  -20אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב

במפרט הכללי. לא יאושר שמוש באבני שפה לאחר  40של פרק   40085הפרטים יתאימו לסעיף 

מנוסרות  מטר או אבנים 0.25/0.5שבירה באתר. בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 באורך קטן יותר כנדרש.



  

ס"מ מעל  5במקומות המסומנים בתכניות )במעברי חציה( יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות, בגובה 

 מ'(. 1.0המיסעה. כאשר בכל קצה תבוצע ההנמכה לאורך אבן אחת )

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרוייקט לתוואי המוצע. האישור 

 מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות.

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע ובאגו"ם וכן מילוי זמני 

למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון 

 פרט בתכנית.בהתאם למפרט ול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 סלילת כבישים ורחבות  -  51פרק 

 

 

 עבודות הכנה ופרוק  -  51.01

 

 פרוק והריסת גדרות אבן, קירות ומסלעות 

פרוק והריסת הקירות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מירבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך  
 לקיר ו/או הגדר המפורקת.

המחיר כולל פרוק והריסה של קירות בכל גובה, לרבות היסודות, וסילוק החומר לאתר  
 פסולת מאושר.

 היטל אנכי מעל הקרקע/ מדרכה.התשלום לפי שטח במ"ר.  

 התשלום לפי מ"ק. –לפריסת קירות כובד  

 

 אספלט-פרוק מסעה בטון 

במפרט הכללי, באזורים המסומנים בתכניות ו/או בהתאם  510152יבוצע בהתאם לסעיף  
להוראות המפקח. הפרוק יבוצע לכל עומק המסעה הקיימת עד פני השתית, וכולל סילוק 

 סולת מאושר.החומר לאתר פ

אם הפירוק הינו לצורך סלילה מחדש או תיקונים, תנוסר השכבה האספלטית בגבולות  
 הפירוק.

 המחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שימדדו בנפרד. 

 התשלום לפי שטח במ"ר. 

 

 קירצוף 

 במפרט הכללי. 51018העבודה תבוצע בהתאם למפורט בסעיף  

קרצף הקבלן במקרצפת לפי המפרט הכללי בעובי אחיד במקומות שיסומנו בתכניות י 
ומשתנה עד לעומק כמצויין בתכניות. העבודה כוללת קירצוף לפי גבהים מתוכננים, פנוי 

החומר המקורצף למקום איחסון שיורה המפקח. החומר המקורצף יהיה רכושו של 
ר פסולת. המזמין. בהעדר הוראה מהמפקח למקום איחסון או פיזור יסולק החומר לאת

הקבלן יבצע ניקוי הכביש המקורצף באמצעות מטאטא מכני עד לנקיון מוחלט כהכנה 
לריסוס וריבוד מחדש. במידה וכמויות הקירצוף הינן קטנות מתחת לעלות עבודת 

המקרצפת, ישולם עפ"י מחיר עבודה יומית של מקרצפת שב"מחירון" )כל זאת בתנאי 
 ן לאחד כמויות השטחים הדרושים קרצוף(.שנעשו כל הפעולות הדרושות מצד הקבל

המחיר יהיה לפי מ"ר לרבות פינוי והובלת החומר המקורצף כאמור לעיל וטיאוט השטח  
 המקורצף.

 

 

 חיתוך )ניסור( קצה אספלט קיים 

החיתוך יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פרוקים, מדרכות  
קיים, בקו אבן שפה המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פרוק  ואיי תנועה על פני אספלט

 האספלט במסעות ובמדרכות אספלט.

החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים 
שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע 



  

ו בצבע על גבי המסעה, כך שיתאימו במדויק למיקום בקוים ישרים או קשתיים שיסומנ
 המיועד לאבני השפה המתוכננת ולהתחברויות.

 החיתוך ישולם לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר.

 

 

 התאמת גובה שוחות ותאים 

רומים.  התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא, ללא הפרשי 
המחיר לכל סוגי השוחות כגון ביוב, מים, ניקוז וכו' זהה, בין אם מיקומן במסעה ובין 

 אם במדרכה.

הגבהת התא תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון  
והוצאת קוצים, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין 

קנת תקרה שטוחה טרומית, יציקת צוארון, הרכבת המכסה וכל הדרוש אספקה והת
להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. הורדת מפלס פני השוחה תכלול עבודת הריסה 
של חלק מקירות השוחה הקיימת, וכן יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחלופין אספקה 

שלמת העבודה לשביעות והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש לה
 רצון המפקח.

 התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות. 

 

 

 התאמת גובה תאי "בזק" 

 התאמת גבהי תאי טלפון תבוצע בתאום ובנוכחות נציגי חברת בזק. 

 עבודת ההתאמה תעשה בזהירות המירבית תוך שימוש בכלי עבודה מתאימים. 

המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון הגבהת התא תכלול את הסרת  
והוצאת קוצים, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין 

אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה 
 לשביעות רצון המפקח.

לק מקירות השוחה הקיימת, וכן הורדת מפלס פני השוחה תכלול עבודת הריסה של ח 
יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, 

 הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.

 התשלום לפי יחידות. 

 

 

 פירוק עמודים מסוג טלפון ותאורה והתקנתם מחדש 

וברים לרשת תעשה אך ורק ע"י בזק/חברת העתקתם של עמודי טלפון/תאורה המח
 החשמל.

העתקת העמודים מסוג טלפון/תאורה שאינם קשורים לרשת כוללת: פירוק זהיר של  
העמודים בצורה שתאפשר שימוש חוזר בהם, ניקויים, אכסונם באתר לצורך שימוש 

 חוזר. במקרה הצורך הצבתם מחדש במקום שיורה המפקח.

 התשלום לפי יחידות. 

 יר כולל יסוד חדש.המח 

 

 

 פרוק/העתקת תמרורים ושלטים והתקנתם מחדש 

תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי תמרורים וכד' יפורקו בזהירות  
 בצורה שתאפשר שימוש חוזר בהם.



  

 הקבלן ידרש שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכד'. 

העמודים, סילוק היסוד, ניקויים מהבטון, ואכסונם באתר במקום  העבודה כוללת פרוק 
 שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר.

 התשלום לפי יחידות. 

 מחיר העתקה/התקנה מחדש כולל יסוד. 

 

 

 

 פירוק קווי מים וביוב בקטרים שונים 

נור העבודה כוללת: חפירת גישוש לגלוי הקו הקיים, חפירה לעומק הנדרש, סילוק הצ 
 הישן לאתר פסולת או לאיחסון במחסני הרשות, וכסוי החפירה תוך הידוק הקרקע.

 המחיר לפי מטר אורך הקו בהתאם לקוטר הקו עפ"י הסווג שבמחירון. 

 

 

 פירוק מעקה, ספסל, מחסומים, שערים, סככה וכד' והתקנתם מחדש 

במידת הצורך והתקנתם  הפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה על הקיים. אחסון החומרים 
 מחדש במקום שיורה המפקח.

 התשלום לפי יחידות. המחיר כולל יסודות. 

 

 

 פירוק ריצוף 

הפירוק יבוצע באמצעים מכנים או בעבודת ידיים תוך שמירה על אבני השפה שמצידיו,  
 שוחות, צנרת וכבלים שבתחומו.

 הירות מירבית.במידה והריצוף מיועד לשימוש חוזר תעשה העבודה בז 

המחיר כולל העמסה וסידור על משטחים והובלה לאתר המיועד או למחסני הרשות או  
 סילוק לאתר פסולת מאושר.

 התשלום לפי מ"ר עפ"י הסווג בכתב הכמויות. 

 

 

 פירוק אבן שפה 

הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.  
ללת את פרוק אבני השפה עצמן ו/או אבן תעלה במידה וקיימת לרבות פרוק העבודה כו

 ק הפסולת לאתר פסולת מאושר.++תושבת הבטון וסילו

במידה ותדרש הנחה מחדש, יעשה הפירוק תוך שמירה על אבן השפה, ניקוייה והנחתה  
 מחדש במקום שיקבע המפקח לרבות תושבת בטון וכל הדרוש.

 לכל סוגי אבני השפה עפ"י הסווג בכתב הכמויות. התשלום לפי מטר אורך 

 

 

 פירוק תאי בקרה, קולטנים, ריהוט רחוב, גידור וכד' 

הפירוק יעשה תוך שמירה על האלמנטים סביבו. המחיר כולל סילוק כל הפסולת לאתר  
פסולת מאושר והכנת השטח לאלמנט חדש במקומו או לחילופין סתימת הבור שנוצר 

 התשלום ביחידות. י מהודק.בחומר מקומ



  

 

 

 

 פירוק והרכבת סככות 

סככה מוגדרת כמבנה קונסטרוקטיבי קל מפרופילים או מצנורות מתכת. פירוק הסככות  
 יעשה בזהירות המירבית על מנת לאפשר הרכבה מחדש. 

העבודה כוללת: פירוק הסככה ע"י ריתוך או בכל אמצעי אחר שידרש, איחסון במקום 
 מפקח, וכן הרכבתה מחדש לשביעות רצון המפקח.שיורה ה

 המחיר יקבע לפי השטח האופקי של המבנה במ"ר. 

 

 

 סילוק חומרים לאתר פסולת 

חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות 
ו מחוצה נקוי האתר יפונו ע"י הקבלן לאתר פסולת מאושר בתחום הרשות המקומית ו/א

לה ולכל מרחק שידרש. תשלום אגרות במידה וידרשו, המעסה, הובלה ופיזור באתר יהיו 
 על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד.

במידה ואין אתר פסולת בתחום הרשות המקומית, יסלק הקבלן את הפסולת לאתר  
פסולת מאושר מחוץ לתחומי הרשות המקומית. תאום מקום האתר, תשלום אגרות 

ה וידרש, העמסה, הובלה ופיזור באתר הפסולת כלולים אף הם במחירי היחידה ולא במיד
 ישולם עליהם בנפרד.

 סילוק פסולת קיימת )של אחרים(, במידה וידרש, ישולם עפ"י הסעיף המתאים במחירון. 

למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי חפירה ופינויה  
  

 

 

 וף, נקוי פסולת והורדת צמחיהחיש 

 במפרט הכללי. 12-51010העבודה כוללת את המפורט בסעיף  

של  בכתבהחישוף יבוצע אך ורק בשטחי המלוי או בכל שטח אחר ב התאם להוראה  
 המפקח.

לא יתחיל הקבלן בביצוע החישוף לפני שסימן את השטח המיועד וקיבל את אישור  
 ך תשלום.המפקח לגודל השטח לחישוף לצור

 המחיר כולל את סילוק החומר החשוף לרבות הפסולת והצמחיה לאתר פסולת מאושר. 

 התשלום לפי מ"ר. 

 

 

 כריתה ועקירת עצים, גדמים ושיחים 

 במפרט הכללי. 51013העבודה כוללת את המפורט בסעיף  

"י לא יתחיל הקבלן בביצוע הכריתה/עקירה לפני שסימן וקיבל את אישור קק"ל ע 
המפקח למיקום ולכמות העצים וכד', המיועדים לכריתה ועקירה עפ"י סווגם בכתב 

 הכמויות.

המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר ותשלום כופר עצים לקק"ל עפ"י  
 החוק.

 התשלום לפי יחידות בהתאם לסווג בכתב הכמויות. 



  

 

 

 

 בודות עפרע -  51.02

 

0026.51.02/0100.20.51 

 עבודות עפר

עבודות העפר יבוצעו בכל סוגי הקרקע כולל בסלע קשה ורצוף ובכל תחום העבודה לפי 
כולל עבודות בתחום הכבישים, המגרשים, וחפירת תעלות להסדרת מוצאי ניקוז.  התוכניות

המחיר כולל הובלה ופיזור למילוי והובלה לפיזור עודפים במקום שיורה המפקח/הרשות 
 המקומית.

העבודה בקרקע מקומית מתייחסת גם לחציבה בקרקע הסלעית הקיימת בכל הכלים, הציוד 
דת ידיים בקומפרסורים )לא יורשה שמוש בפיצוץ ע"י חומר והאמצעים הדרושים כולל בעבו

 נפץ ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה(.

ריסוק ו/או פינוי של אבנים גדולות )בולדרים( יהיה כלול במחיר החציבה, חפירה ו/או חציבה 
 לרבות הובלה למקום שיורה המפקח/הרשות המקומית.

ים פתוחים, שטחים מוגבלים, שטחים קטנים נפרדים העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בשטח
או צרים, בכל כלי שהוא לרבות עבודות ידיים, כמצויין בכתב הכמויות, פיזור החומר החפור 

באזורי מלוי עפ"י הנדרש בתכניות, הובלת החומר החפור לכל מקום שהוא בתחום אתר 
עודפי עבודות עפר לכל אתר  העבודה וישור פני החפירה לדיוק כמתואר במפרט הכללי. סילוק

 שהוא כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

התשלום לעבודות העפר יהיה לפי נפח במ"ק מחושב לפי חתכים או נקודות הגובה המופיעות 
בתכניות הביצוע או התכניות המתוקנות. נפח החפירה יחושב בשיטת השטחים הממוצעים 

נפח החפירה, המילוי ימדד רק לצורך חישוב כמויות ההידוק. כאמור במפרטה כללי. ימדד רק 
 המחיר יסווג לפי סווג הקרקע.

באדמות חול, חמרה, חרסית, חול כורכרי וכל אדמה אחרת וכמו כן בקרקעות הכוללות גם 
 אבנים, בולדרים, סלע סדוק וכד' ישולם לפי חפירה ו/או חציבה.

ולת מאושר בתחום הרשות המקומית או פסולת מפירוקים וכד' תסולק מהאתר לאתר פס
מחוצה לה. סילוק פסולת לכל אתר שהוא כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד 

 )למעט פסולת קיימת באתר, של אחרים שהקבלן נדרש לסלקה במסגרת עבודתו(.

למען הסר ספק קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה איננה פסולת ודינה כדין עודפי חפירה 
ינויה הינו באחריות וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה לאתר ופ

 שפיכה מאושר.

בהתאם להנחיות מנהל מקרקעי ישראל כל עוד השימוש בעפר, סלע וחומר גרוס נעשה לצורכי 
האזור המפותח לא ישולמו תגמולים למנהל מקרקעי ישראל, אם ה עפר ו/או הסלעיה ו/או 

וצאים משטח האתר על הקבלן לשלם, על חשבונו, למנהל מקרקעי ישראל החומר הגרוס מ
תגמולים בסכומים שיקבעו על ידו. בכל מקרה הוצאת חומר מהאתר כאמור לעיל חייבת 

 אישור המפקח בנוסף לאישור המינהל.

 

 יישור של שתית לכבישים )צורת דרך( והידוק מלא

או כתב הכמויות ולפי אישור ב כתב מהמפקח, על רק במקומות שיצוינו במפורש בתכניות ו/
הקבלן ליישר את פני השתית בחפירה ומלוי ב כלים מכניים או בידיים )לפי הצורך ובהתאם 

ס"מ מדוד בעזרת  2לשיפועים לאורך ולרוחב לפי תוכניות(. דיוק העבודה אחרי ההידוק + 
 מטר. 4.0סרגל ישר באורך של 

בגובה מעל לגובה המתוכנן, יחרוש הקבלן על חשבונו לעומק אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות 
ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח, ירטיב ויהדק את  10של 

 השטח כנדרש.



  

התשלום לפי שטח במ"ר לפי המסומן בתוכניות והוא כולל גובה ממוצע של חפירה/חציבה ו/או 
זור והידוק מלא. במידה ועומק החפירה גדול יותר ישולם לרבות פי +(-ס"מ ) 20-מלוי של כ

 ס"מ. 20ההפרש לפי סעיף חפירה ו/או חציבה בניכוי 

 ההידוק ימדד במ"ר וישולם בנפרד עפ"י סעיף הידוק שטחים.

 

 הידוק המלוי

ס"מ )אחרי ההידוק(, לפי  20הידוק המילוי יעשה באופן מבוקר בשכבות שלא יעלו בעוביין על 
של המפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת תתאים לסוג הקרקע כאמור   51026ישות סעיף דר

 במפרט הכללי.

 510242על הקבלן לנצל את החומר החפור/חצוב למילוי לרבות ריסוק בולדרים כמפורט בסעיף 
במפרט הכללי. לחלופין יביא הקבלן חומר מובא לצורכי מילוי על חשבונו, זאת בהתאם 

 במפרט הכללי. 510252, 510253פקח ובסעיפים להנחיות המ

 התשלום לפי נפח החומר המהודק במ"ק.

במפרט  510262הידוק שטחים יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות, ויבוצע כמפורט בסעיף 
 כללי.

מטר לא יבוצע הידוק פני הקרקע הטבעית, אלא אם ידרש  2במקומות בהם המלוי מעל 
 פקח.במפורש בתכניות או ע"י המ

 התשלום לפי מ"ר.

 

 

 

 הידוק שתית בשיטת שברי אבן

 הידוק שתית יבוצע בשיטת שברי אבן. -

בכל כמקרה על הקבלן להתחשב במערכות קיימות ומתוכננות  -
הנמצאות מתחת למפלס השתית ולהתאים שטח הביצוע, סוג  
 הכבישה וכו', כך שהמערכות לא יפגעו. 

ס"מ לפני ההידוק  30-רי אבן בשכבה שעוביה כאספקה ופיזור שכבת שב -
ובמפלס תחתית המבנה )גמר עבודות העפר(. שברי האבן יהיו אבנים 

 10%-ס"מ יוגבל ל 3-ס"מ ואחוז החומר הקטן מ 15-3קשות בגודל 
סטיות קטנות ככל  בלבד. הדירוג בטווח שצויין לעיל, יהיה אחיד, עם 

 האפשר.

שכבת שברי האבן,ע ד לקבלת הרטבה מאסיבית של השתית דרך  -
רטיבות )בשתית( שתקיים את הדרישות הבאות )הערה: ההרטבה  
אורכת זמן רב, מותנה בעונה שבה מבוצעת, ובמצב רטיבות הקרקע  
 המקורית(: 

 תכולת רטיבות נדרשת )%(  עומק )מ'( 

 OPT  -  2%  +OPT+  5%   0.5עד  

 1.0   3%  +OPT – OPT 

 OPTמעל   ומעלה 1.5 

השתית,  מציין את תכולת הרטיבות האופטימלית של קרקע  OPTהסימון 
-של שינוי ערך ה . יש לקחת בחשבון אפשרות ASTM 1557בהתייחס לתקן 

OPT .בעומקים שונים 

מעברים לפחות, עם חפיפה,  8הידוק השתית באמצעות שברי האבן ע"י  -
רה במק או שו"ע.  D212 BOMAGשל מכבש ויברציוני כבד מסוג 



  

שמושגת התייצבות, שבמהלך ההידוק שכבת האבן חודרת לשתית ללא 
 יש להוסיף שכבת אבן נוספת )במקומות הדרושים(, ולחזור על ההידוק.

 ס"מ. 30תשלום לפי מ"ר לשכבה בעובי  

 

 מצעים ותשתיות  -  51.03

/51.03.009000151.03.0 

 מילוי מובא

ה הכביש יתאים לדרישות של מילוי מובא מחומר גרנולרי מובחר המשמש כחלק משכבות מבנ
תוגבל  5"-ל 3, וכמות האבנים שבין "5מצע סוג ב' מבחינת הדירוג )פרט לכך שגודל אבן מקס' "

 ממשקל החומר כולו(, אך ניתן להקל בדרישות האחרות כלהלן: 20%-ל

 #. 40, בהתייחס לחומר העובר נפה 38%-גבול נזילות קטן מ א. 

 שטח.ברוויה ב 18%-גדול מ C.B.R ב. 

 .#20-18 יהיה בטווח 200)החמרה( % עובר נפה  ג. 

 הידוק מילוי מבוקר

 ס"מ העליונים     40-מהצפיפות המקסימלית ב 98%( תהיה דרגת הצפיפות A 3-ו A 1עבור חול ) 

 בשכבות התחתונות. 96%-בשטחי צורת הדרך ו  

יפות המקסימלית בתחולת מהצפ 95%תהיה דרגת הצפיפות  A  4-2עבור חול חרסיתית 
 רטיבות אופטימלית.

התחום העליון של תכולת הרטיבות היא הרטיבות האופטימלית  A  2-ו  A  1בחומרים 
המתקבלת באנרגיית "מודיפיי אשטו". או נמוכה ממנה. המילוי יהודק במכבשים מכניים 

כבשים אחרים טון, או מ 3.5טון לפחות או מכבשים ויברציונים שמשקלם לפחות  12במשקל 
 שיאושרו ע"י המפקח.

 

 הידוק המילוי המובא

ס"מ נטו )לאחר ההידוק( דרגת  20המילוי הגרנולרי יהודק בהידוק מבוקר בשכבות של עד 
לכל  ASTM 1556/7לפחות מצפיפות חומר המילוי המקסימלית לפי  98%ההידוק הנדרשת 

ת האופטימלית של חומר המילוי עם הנפח המהודק. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבו
 או שו"ע. D BOMAG 212לכל כיוון. הכלי המהדק יהיה מסוג  2%סטייה מותרת של עד 

, לבדיקת צפיפות 8, מומלץ להשתמש בקונוס חול בקוטר "3באם החומר כולל אבנים מעל "
 השדה.

 עיבוד )תיחוח, הרטבה והידוק( פני תשתית קיימת

ס"מ  8וי פני התשתית )מצע או אגו"ם( חריש לעומק מינמאלי של העבודה כוללת נק 
ס"מ ליישור לגבהים נדרשים, הרטבה והידוק  5ותוספת מצע או אגו"ם בעובי עד 

 לצפיפות הנדרשת.

 

 מילוי מתוצרי חפירה

לצורך הגדרה וסיווג של סוגי השתית והמילויים המוגדרים סוגי הקרקע לפי שיטת המיון  
 .א.שו. כמפורט להלן ויחולקו לשלוש קבוצות בסיסיות כדלקמן:של א

 חול A  :3   A   1 א. 

 :  חול טיני ו/או חרסיתיA   2 ב. 

 חרסית A   :6 A   7 ג. 

  



  

 מיטב החומר החפור יובא למקומות המילוי בכבישים ויהודק בהידוק מלא כמפורט להלן. 

 (.A  ,6  A  7לא יותר שימוש בקרקעות חרסיתיות )  

במפרט זה  00.13עודפי עפר יסולקו מהאתר באחריותו של הקבלן כמפורט בסעיף 
 ובמפרט הכללי.

 1יועץ הקרקע והמפקח רשאים להורות לקבלן לעשות שימוש בחומר מילוי מעולה מסוג 
A3-, ו A  בשכבות העליונות, גם אם סידור זה יחייב אחסון החומר המעולה ו/או שינויים

 ות הקבלן. במידת הצורך ובהתאם להנחיות המפקח.אחרים בסדר עבוד

 

 מצעים

 . יובחן בין מצע סוג א' לבין מצע סוג ב'.51032חומרי המצע יהיו לפי המפרט הכללי סעיף  

ס"מ. עובי השכבות לאחר כבישה  20ס"מ ושכבה מכסימאלית  10עובי שכבה מינימלית  
 מפורט בתכניות.יהיה על פי המבנה וסוגי הכבישים ובהתאם ל

 .100%דרגת צפיפות השדה הנדרשת לשטחי מסעות תהיה לפחות  

 לפחות. 97%במדרכות ושבילים תהיה דרגת הצפיפות  

 המחיר יהיה לפי מ"ק מצע מהודק לפי הסוג בשכבות לפי תכנית. 

 

 

 

 

 

 עבודות אספלט  -  1.025

 

 

 שכבות בטון אספלט

 במפרט הכללי: 5104בוד שכבות האספלט יהיו כאמור בפרק יצור, אספקה, פיזור ועי 

 

אלא אם צוין אחרת, כאשר הביטומן יעמוד  AC-20סוג הביטומן יהיה  א.
. על הקבלן לפי דרישת 1חלק  161בדרישות התקן הישראלי ת"י 

הפיקוח, להמציא עותקים מתעודות המשלוח של הביטומן המיועד 
 לתערובות המסופקות לאתר.

      התערובת של שכבת האספלט בכביש יהיה לפי טבלה בסעיף  דרוג ב.
 מסווג לגודל האבן המכסימאלית לאגרגט מסוג א'. 510421

במדרכות, באיי תנועה, מגרשי ספורט, שכבה עליונה תהיה לפי סעיף  
510422. 

גודל אבן מכסימלי בתערובת והתאמה לעובי שכבות פיזור האספלט לפי  ג.
ציון עובי שכבות האספלט במפרט ובתכניות מתייחס המפרט והתכניות. 
 לעובי לאחר הידוק.

צפיפות מעבדתית של התערובת בתכולת הביטומן האופטימלית, לא  ד.
ק"ג למ"ק. מדגמי התערובת המעבדתית לשכבות  2,340-תפחת מ

הקשות  75-מקשרות ונושאות בכבישים ראשיים ואיזורים יהודקו ב
של שכבות תשתית אספלטית כבישים  מכל צד. תערובות מעבדתיות

הקשות מכל צד. מדגמי התערובת ישמשו  50-אחרים ומדרכות יהודקו ב
בסיס לבדיקת צפיפות ההידוק של הקבלן. שיעור ההידוק בשכבות 



  

אך לא יותר  97%-נושאות/מקשרות )דרגת הצפיפות( יהיה לא פחות מ
 .96%-. במדרכות ובאיי תנועה לא יפחת מ100%-מ

ר, כבישה והידוק האספלט יעשה אך ורק במגמרים, כמפורט פיזו ה.
במפרט הכללי, כאשר התערובת האספלטית נמצאת  9-510453בסעיפים 

 מעלות צלסיוס. 165-130בתחום טמפרטורה בין 

 מדי חום לביקורת טמפרטורת הביטומן. 2על הקבלן להחזיק באתר  

 ר.תערובת שאינה עומדת בתחום טמפרטורה זה תסולק מהאת 

 בימים גשומים או כאשר צפויים גשמים אין לספק אספלט לאתר. 

 הכבישה תעשה בשלושה שלבים: 

 140-110כבישה ראשונה באמצעות מכבש פלדה, בטמפרטורה  .1
 מעלות צלסיוס.

 90כבישה שניה באמצעות מכבש פניאומט בטמפרטורה מעל  .2
 מעלות צלסיוס.

גלגלים כאשר  2פלדה כבישה שלישית )סופית( באמצעות מכבש  .3
 טמפרטורת האספלט מאפשרת הרחקת כל סימני כבישה.

בכל מקרה לא יחל הקבלן את פיזור האספלט ללא הימצאות  
 שני טיפוסי מכבש, מכבש פלדה ומכבש פניאומטי.

הכבישה תתחיל בשפה הנמוכה של הרצועה הטריה ותמשך  
 לכוון המרכז, תוך חפיפה של חצי רוחב המכבש.

ופק לאותו כביש/רחוב תערובת אספלטית משני מקורות אספקה. לא תס ו.
לא יותרו פיזור או כבישה בטמפרטורות נמוכות מהמצויין. לא יבוצעו 

 כל תיקונים על פני השכבה לאחר הכבישה.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לספק למפקח תכונות התערובת  ז.
מותאמת הביטומנית )בדיקות מרש"ל( אותה מתכוון לספק לאתר 

לתכניות והמפרטים. תכולת הביטומן האופטימלית בתערובת לפי 
 בדיקת מרש"ל לסוג התערובת.

 

ליבות  4 לפחותלקביעת דרגת צפיפות ועובי שכבות האספלט יבדקו  ח.
)קורים( שילקחו ע"י קידוח מהשכבה המוגמרת של מנת העיבוד 

 במפרט הכללי. 510053ששטחה כמפורט בסעיף 

יבות ישמר גם אם מנת העיבוד תהיה קטנה מהנקוב מספר זה של ל 
לעיל. במנת עיבוד ששטחה גדול מהנקוב, יגדל מספר הליבות באופן 

 יחסי.

רשאי המפקח להגדיל את  51045בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  
כמות הבדיקות לפי שיקול דעתו הבלעדי לבדיקת טיב התערובת ואיכות 

 העבודה.

 30לא יחפפו חיבורים בשכבה מעליה אלא יוסטו חיבורים בשכבה אחת  ט.
ס"מ לפחות לגבי חיבורי רוחב. במידה  60-ס"מ לגבי חיבורי אורך ו

וקיימת הפסקה בפיזור רצועות האספלט, החיבור יבוצע ע"י חיתוך 
ס"מ לפחות לכל עוביה וסילוק החומר.  5פסים בשולי החלקה ברוחב 

ונת חימום מאושרת אם לא צויין אחרת יחומם השטח החתוך במכ
מעלות צלסיוס ולאחר  110-130הצמודה למגמר לטמפרטורה במעלות 

 מכן יבוצע החיבור.

בחיבור רוחבי בו ישתמש הקבלן ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית לא  
 ידרש לחיתוך החיבור.

בסוף כל יום עבודה, במקום בו עוברת תנועה, ידרש הקבלן למתן את 
 . שיפוע זה יפורק עם המשך הביצוע.המדרגה ע"י שיפוע אספלט



  

בדיקות מישוריות תעשנה בנוכחות המפקח ע"י עוזרים של הקבלן  י.
 בעזרת סרגל סטנדרטי שיסופק ע"י הקבלן.

 לא יוחל בפיזור האספלט ללא סרגל כנ"ל באתר. 

 במפרט הכללי. 51046ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי יהיה לפי סעיף  יא.

מ"ר מסווג לפי עובי שכבה לאחר הידוק וסוג התערובת המחיר יהיה לפי  יב.
והוא כולל את כל האמור לעיל ובמפרט הכללי לרבות הכנת השטח 

וטאטוא לפני ריסוס הציפוי. במקומות בהם ידרש הקבלן לפזר שכבה 
מיישרת של בטון אספלט בעובי משתנה, המדידה והתשלום יהיו לפי טון 

 ע"י הפיקוח. על בסיס תעודות שקילה מאושרות גם

 

 

 פסי האטה 52.02.0070

פסי האטה יבוצעו מאספלט או מריצוף באבנים משתלבות בהתאם לבחירת המזמין. פסי 
האטה יותקנו כמסומן בתוכניות ועפ"י הנחיות משרד התחבורה לרבות הצביעה, התמרור 

 ס"מ. 8והסימון. פסי האטה מאבנים משתלבות יהיו בעובי 

ג בכתב הכמויות ויכלול את כל עבודות ההכנה )חירוץ, קרצוף וכד'( המחיר לפי מ"ר עפ"י הסוו
 האספלט או הריצוף וכן את הצביעה, "עיני החתול" וכל הדרוש.

 תמרור ישולם בנפרד.

 

 הכנת פני הכביש ליישום פסי ההאטה א.

ס"מ  50ס"מ וברוחב  3על פני האספלט יש לקרצף שתי רצועות בעומק  
ל הגל. את השטח בין שתי הרצועות הנ"ל יש לאורך השפות החיצוניות ש

לחספס ע"י קרצוף קל באמצעות מעברים מקבילים של מכונת הקרצוף 
הידנית לרוחב המיסעה. את כל השטח, כולל הרצועות המקורצפות, יש 

לנקות היטב ע"י מטאטא ידני או מכני עד לקבלת משטח נקי מכל 
שכבה האספלטית לכלוך, אבק, שומן וחומר זר אחר. לפני יישום ה

היוצרת את הגל, יש לרסס את פני המסעה שהוכנה כנ"ל בשכבה אחת 
גר'  250-350בכמות של  S,T,Eשל תחליב ביטומני )אמולסיה( מסוג 

 למ"ר.

 

 

 פסי האטה מבטון אספלט ב.

אספלטי, לשכבה -האספלט המיועד לעיצוב הגל יהיה מתערובת בטון 
 5.5%-ם תכולת ביטומן של כהעליונה סוג א' גודל גרגיר מקסימלי ע

 .362בהתאם לת"י 

את עיצוב הגל יש לקבל על ידי פיזור בידיים והידוק האספלט בשתי  
 שכבות:

ס"מ בקודקוד הגל ובאורך  6-5שכבה תחתונה בגובה מירבי של  .1
 מ'. 2.0-2.5-של כ

שבלונה  –שכבה שניה עליונה מפוזרת ברומים בהתאם לתכנית  .2
 צוין בתרשים המצורף בנספחים.צירית בצורת גל כמ

גלילי )רוחב הגלילים -הידוק האספלט יעשה במכשיר ידני ויברציוני דו 
( עבור כל אחת 6לפחות שישה ) –ס"מ( מספר המעבירים  60-כ

מהשכבות הנ"ל. את צירי הגל המקביל לקצה המיסעה ו/או המדרכה יש 
 .1:3להדק בשפוע של 

 סימון פסי ההאטה ג.



  

 50הגל האספלטי יש לסמן ברצועה בצבע צהוב רוחב  את קצוות שפת 
ס"מ בתוספת חץ צבוע מכל כווני הנסיעה. מימדי החץ )בצורת משולש( 

ס"מ. לרגלי הגל  1.5ס"מ, גובה המשולש  75יהיו: בסיס המשולש רוחבו 
( כפתורי סימון מתכתיים 3יותקנו שלושה ) –לפני רצועת הצבע הצהוב  –
 –בצבע צהוב, מול כל נתיב נסיעה, המיקום  ( מסוג "עיני חתול"3-)ד

 בהתאם לתרשים המצורף בנספחים.

 

 

 צפוי יסוד וציפוי מאחה   52.02.0010/52.02.0025

 161במפרט הכללי ויתאים לדרישות ת"י  510452ביצוע ציפויים יעשה בהתאם לסעיף  
 , על פני שטח נקי לאחר שנוקה ע"י מטאטא מכני עם שואב אבק.2חלק 

 דני יורשה רק במקומות בהם אין גישה למטאטא המכני.שימוש במטאטא י 

 השטח לפני הריסוס יהיה יבש. 

 

 1.2-0.8הריסוס יעשה ע"ג מצע או אגו"ם בכמות של  –ציפוי יסוד  א.
 ליטר/למ"ר. סוג הציפוי לפי המפרטים והתכניות.

ימים לפני הנחת השכבה האספלטית. בחודשי הקיץ,  2הציפוי יעשה  
 לפחות יום אחד לפני הנחת השכבה האספלטית. –באישור המפקח 

 

ליטר/מ"ר מותאם לסוג  0.5-0.3יפוזר בכמות של  –צפוי מאחה  ב.
 האמולסיה. סוג הצפוי לפי המפרט והתכניות.

על הקבלן להשתמש במרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית. באזורים  
תזה בהם יש אבני שפה לצנור הריסוס יורכב מגביל ריסוס אשר ימנע ה

 על גבי אבני השפה.

 המחיר לפי מ"ר מסווג לסוג הציפוי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות צביעה ותמרור   09.51   פרק
 תמרורים   .09.51תת פרק 

51.09.0030/51.09.0137      
 
 לוחיות )השלט )פחי  . 1
 ללא ובשלטים בתמרורים .אלומיניום לוח עשויים יהיו והשלטים התמרורים פחי .א

 .מ"מ 2.0 הפח עובי יהיה מסגרת עם בשלטים .מ"מ 2.5 הפח עובי יהיה גרתמס    
 . 1.2 חלק , 2247 'מס י"לת בהתאם ייוצרו (לוחיות) השלטים פחי .ב
 סוג על המעידה תעודה ,הפרויקט מנהל דרישת לפי ,לפעם מפעם יציג הקבלן .ג

 .שסופקה הכמות וכן המשלוח מספר יצוין בתעודה .שבשימוש האלומיניום     
 ולתמרורים לשלטים נשיאה למתקני רכיבים/החומרים . טיב2
 או ,פלדה וממבני מבטון מיסודות מורכבים לתמרור או/ו לשילוט הנשיאה מתקני .1

 .במשולב מזוין ובטון מפלדה ממבנים
 ,מפלדה מבנים ככלל הם התמרורים או/ו השלטים את הנושאים הרכיבים .2

 .ביניהם גשר ומבנה עמודים או ותשונ בצורות וזרועות עמודים
 בטון. 3
 ויצוקים קדוחים כלונסאות יהיו ותמרורים לשלטים הנשיאה מתקני יסודות .1

 .לפחות -30 ב יהיה הבטון סוג כאשר ,בודדים יסודות או ,באתר
 02 פרק/הכללי במפרט כמפורט ככלל יהיו היסודות וביצוע הבטון לגבי הדרישות .2

 ובמפרט "באתר יצוק בטון עבודות" - 01 פרק-תת/"באתר בטון עבודות
 יצוקים חפורים וקירות קדוחים כלונסאות - עמוק ביסוס" - 23 פרק/הכללי
 ."באתר

 מגולוונת מפלדה גישור ורכיבי זרועות ,עמודים.4
 ,הבסיס פח כולל ,חלקיהם כל על הגישור ורכיבי לזרועות ,לעמודים החומרים .א

 סעיפים/ 812 י"בת כמפורט יהיו ,'וכו פתח ,זרועות ,עמודים ,אומים ,העיגון בורגי     
 .מרכיביהם כל על 3.8 סעיף וכולל עד       3.1

 סעיפים/'ד פרק/ 812 י"בת כאמור יבוצעו והדרישות הזרועות ,העמוד בדיקות .ב
 .הזרוע ומישוריות העמוד ישרות בדיקות עבור -4.2 ו 4.1 מספר     

 תבוצע ,לגלוון בנוסף מגן צבע עם וזרועות עמודים טבפרויק ויידרשו במידה .ג
 פרק-תת/ 19 פרק/הכללי במפרט למפורט בהתאם הגלוון גבי על הצביעה מערכת    

  ."שיתוך כנגד פלדה מבני על הגנה    " - 03
 פלדה מצינורות מבנה-עמודי תכנון - הדרך בצד ולתמרורים לשלטים נשיאה-מתקני .5
 ולתמרורים הכוונה לשלטי כעמודים לשמש מיועדים זה מפרט לפי הצינורות .א

 .הארץ ברחבי שיותקנו ,בכבישים     
 פלדה צינורות" - 1458 י"ת לדרישות בהתאם "למבנים צינורות" יהיו הצינורות .ב

 ."למבנים    
 הגלוון ,חירור עם שמוזמנים מותך לאלה באבץ בטבילה מגולוונים יהיו הצינורות .ג

 על חמה בטבילה אבץ ציפויי" : 918 י"ת לדרישות בהתאם (החירור לאחר יהיה    
 פלדה צינורות" : 103 י"ת לדרישות ובהתאם "ברזל יצקת מוצרי ועל פלדה מוצרי    
 המתייחס ישראלי תקן כל או 307 "לצינורות וויטוורט תבריג לחריטת מתאימים    
 .לכך    
 :ככלל תהיינה הצינורות מידות .ד

   103 י"לפי ת בסבולת  מ"מ 2.2 נומינלי דופן עובי עם 3 " נומינלי קוטר  :3 " ( צינורות1
 לדופן. מדופן) חירור עם ( 206 סעיף    

     סעיף) 103 );י"ת לפי בסבולת מ"מ 3.96 דופן עובי עם 3 " נומינלי קוטר :3 " ( צינורות2
206   

 



  

  סעיף) 103 );י"ת לפי בסבולת מ"מ 3.96 דופן עובי עם 4 " נומינלי קוטר :4 " ( צינורות3
206        

     103 י"ת לפי ).בסבולת מ"מ 4.76 או 3.96 דופן עובי עם 6 " נומינלי קוטר :6 " ( צינורות4    
 206 סעיף       

 

 
 

 צידי לשילוט לעמודים יסודות לממדי כלליות הנחיות  51.09.01.02
 כללי .א

 לבדוק הקבלן על .לתכנון ראשוני כבסיס ממוצעים למצבים מחושבים להלן המוצגים הנתונים  1)
 הקרקע סוג :כגון ,במקום השוררים לתנאים בפועל בהתאם שנקבע מיקום לכל הנתונים התאמת

 .'וכו ,הרוחות משטר ,הקרקע תסבולת ,(ופלדה בטון לגבי שלה מידת התוקפנות כולל)
 .כאמור המציאותיים התנאים על יתבסס המפורט . התכנוןא   2) 

 צידי-שילוט לעמודי באתר יצוק מבטון בודדים יסודות ממדי .ב        
 בודדים בטון יסודות לממדי מנחים נתונים להלן 02בטבלה   1)            

     רוחב מהירות של ולעומס הקרקע לסוג בהתאם צידי-שילוט לעמודי באתר יצוקים                  
 ) לשנייה 'מ 47 עד של                  

 באתר השורריםבפועל התנאים בחינת פי-על להשתנות עשויים הנתונים ( הממדים2
 .ההתקנה

 



  

 
 
 לטבלאות. הבהרות .ג

     במפרט קרקעות לסיווג התייחסות )ראו  A-7 ,A-6 , A-5מסוג  קרקע - חרסית . קרקע1
 לעיל כמתואר הקרקע וגכשסיו עפר"-"עבודות01 פרק-תת/"סלילה-עבודות" - 51 פרק/הכללי    

 .40% מעל הוא 200 נפה העובר החומר אחוז שבה כקרקע להגדירחרסית אפשר ,קיים אינו
 )חמרה ,חול ,כורכר )כולל A ,A3 ,A2 ,A1מסוג  קרקע - חולית . קרקע2
 :תחשב הקרקע סוג קביעת . צורך3
 היסוד. תחתית נשענת עליה הקרקע - ליסוד (בחפירה1      

 להנדסת קרקע. יועץ מהנדס דעת לחוות בהתאם - לונסלכ בקידוח 2)
 - אבן -60% מ למעלה ;האדמה המעורבת לסוג בהתאם אבן 60% עד - באבן מעורבת באדמה 3)

 קרקע. להנדסת יועץ מהנדס
 רוח -משבי עקב מוגדלים מאמצים כולל לא) בחישובים מותרים מאמצים4)  

 .ר"סמ/ג"ק 1400 -פלדה-מצינורות בעמודים1)  )         
 .ר"סמ /ג"ק 0.5 - בחרסית (2)        

 .ר"סמ /ג"ק 2.0 - בחול        (3)
 .ר"סמ /ג"ק 8.0 - בסלע        (4)

 .פלס במדידת כיוון בכל לקרקע אנכיים להיות העמודים (  על      (5
 .לפחות -30 ב מסווג יהיה הביסוס ביציקת ( בטון      (6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 כבישים בצידי תמרורים/יםשלט התקנת
 בהתאם ,השלט ממדי פי על ייקבעו וממדיהם שלט לכל הדרושים העמודים א.מספר
 במפרט אחרת נדרש אם אלא ,לעיל "צידי עמודים לשילוט לבחירת כלליות הנחיות 01לטבלה 
 .הפרויקט/מפקח ידי מנהל על או/ו בתוכניות ,המיוחד

 .לפחות עמודים שני על יוצבו 'מ 1.30 מעל שאורכם "דרך מורה" מסוג שלטים ב.
 או נשיאה מתקן אותו על גב אל גב שלטים שני להציב יש צדדי דו בשילוט .ג

 .הפרויקט מנהל להנחיית בהתאם וזאת בצומת לאילוצים בהתאם להפרידם
 מכן לאחר ורק מחלקיו תחילה לחברו יש בחלקים הצבתו למקום מובא שלט אם .ד

 שחלקי לוודא הקבלן על .מותקן להיות מתוכנן ואה שעליהם לעמודים לחברו
 בין צר סדק ולו לראות ניתן שלא כך כדי עד ,לזה זה היטב מוצמדים המסגרת
 .החלקים

 באמצעות לעמודים השלט חיבור את לחזק לקבלן להורות רשאי הפרויקט מנהל .ה
 סףנו תשלום תמורת זאת ,מחובר הוא אליו לעמוד חבק כל בין אחת ריתוך נקודת

 .הכמויות-בכתב שננקב כפי
 עמודים-לקוטרי המתאימות קצרות חיבור מערכות באמצעות יותקנו תמרורים .ו

 3 " במידות , " עם בחבקים או ,בברגים שימוש י"ע יעשה לעמודים חיבור .6 " או 4
 מנהל אישור טעונה החיבור שיטת .חלד-אל מפלדת הצמדה בסרטי או ,ברגים

 .הפרויקט
 והשני העליון בקצהו אחד ,חיבור מערכי שני באמצעות לעמוד יחובר תמרור כל .ז

 מודיעין תמרורי למעט זאת .הצמדה בסרטי חיבור של במקרה גם כך .בתחתון
 .רחבים חיבור מערכי שני באמצעות שיותקנו ,ומהירה עירונית-בין לדרך

 באתרי אחרים של תשתית-מתקני לקיום אפשרות בחשבון לקחת הקבלן על .ח
 וחובת אלה לתשתיות הקבלן בהתייחסות הנדרשת הזהירות לעניין .ודותיועב
 02 פרק/"פלדה-מבני" - 19 פרק/הכללי במפרט האמור ראו בעליהן עם התאום -
 במלוא לשאת יחויב הקבלן ."כלליים תנאים".- 19.02.01.06 סעיף/"שילוט-גשרי"

 .קיימת בתשתית מפגיעה כתוצאה שייגרם נזק כל של העלויות
 

 צידיים ו שלטים עבור תמרורים ותשלום מדידה-אופני
 מדידה

 א. תמרורים יימדדו לפי יח'.
 (.ר"שטח )מ-ביחידות ימדדו צידיים א. שלטים

 (.ר"שטח )מ ביחידות ימדדו מלבניים/מרובעים תמרורים .ב
 

 תשלום
 הנדרשות העבודות וכל הנדרשים החומרים כל את כולל תמרור/צידי שלט מחיר .א

 כמפורט והבקרה ההרכבה ,האבטחה ,ההקמה ,ההובלה ,הייצור מכלול כל עבור     
 פריטי/הסעיפים פי-על ,להסכם המצורפים ובמפרטים לעיל זה פרק-בתת     
 .הכמויות בכתב המופיעים התשלום     

 עריכת :כולל ,ולהקמה לביצוע הנדרשות העלויות כל את לכלול הקבלן על .ב
 ,אור-מחזירות יריעות ,לוחיות ,הדרושים המרכיבים כל ייצור ,אספקה ,מדידות     
 למתקן חיבורים ,הקמה ,הובלה ,נשיאה-מתקן,יסודות ,בדיקות ,השלט מסגרת     
 הבדיקות כל ,גלוון ,חבקים ,אביזריהם על ברגים חיבורי ,מנופים ,הנשיאה     
 ,זמניים תנועה הסדרי ,וההקמה הייצור בקרת ,הבדק שנת םבתו והתיקונים     
 ביצוע לצורך נתיבים לסגירת אבטחה צוות ,בדיקה מרפסת עם מנוף משאית     
 .העבודה מכלול לביצוע הנדרש וכל העבודה     
 לביצוע הנדרשות העלויות כל את לכלול הקבלן על ,בלבד התקנה של במקרה 

 ,נשיאה מתקן,יסודות ,הקמה ,הובלה ,בדיקות ,מדידות עריכת :כולל ולהקמה
 כל ,גלוון ,חבקים ,אביזריהם על ברגים חיבורי ,מנופים ,הנשיאה למתקן חיבורים
 תנועה הסדרי ,וההקמה הייצור בקרת ,הבדק שנת בתום והתיקונים הבדיקות

 לצורך נתיבים לסגירת אבטחה צוות ,בדיקה מרפסת עם מנוף משאית ,זמניים
 .העבודה מכלול לביצוע הנדרש וכל ההעבוד ביצוע

 לרבות ,במקומו מותקן עצמו העמוד את ויכלול לתמרור עמוד/ים עבור התמרור יכלול  ג. תשלום
הובלתו  ,העמוד אספקת ,מבטון יסוד ,מהודק חוזר ומילוי חפירה ובהן דרושות עפר-עבודת

 .המיועד למקומו והרכבתו
 
 
 
 



  

 בצבע לסימון חומרים
 
 צבע-חומרי . 1

 :הבאים החומרים בסוגי שימוש יעשה בסימון
 רכיבי-חד צבע .א

וכן  אקרילי או מוכלר גומי/אלקיד פולימרי מקשרן המורכבים צבע-חומרי .1
 צבענים אורגניים (Pigments) וממיסים עזר-חומרי ,מלאנים ,הדרושים בגוונים
 .מים או ,בהרכבם אור-מחזירות כדוריות מכילים שאינם

 .המיסעה-פני על בריסוס מיושמים אלה צבעים .2
ואמולסיה  אקרילי ,מוכלר גומי/אלקיד :קבוצות לשלוש מסווגים אלה צבעים .3

 .אקרילית
 אור תוספת-מחזירות זכוכית-כדורית ללא ככלל מסופקים רכיביים-חד צבעים .4

 .המיוחד במפרט הטכני דרישה פי-על הצבע יישום במהלך תבוצע כאלה כדוריות
 רכיבי-דו או בירכי-חד קר פלסטי צבע חומר .ב

ומונומרים  שרפים תערובת המכיל אחד ממרכיב מורכבים אלה צבע-חומרי .1
 צבענים בגוונים ,אקריליים ומונומרים פולימרים של תערובת או אקריליים
 שהוא שני ומרכיב ;בסיס המהווה - עזר-וחומרי הדרושים

(Pigments)להתקשרות זרז המשמש נוזלי או אבקתי אורגני פראוקסיד 
 .תקשותולה

 .המיסעה-פני על במריחה או בשיחול ,בריסוס מיושמים אלה חומרים .2
מירקם  בצורת ,חלקים להיות יכולים זאת חומרים במשפחת הסימון .פני3 .3

 .משוננים או )טקסטורה(
אור  מחזירות זכוכית כדוריות תשולבנה ,קרים פלסטיים מחומרים בסימונים .4

הכדוריות  .בכביש יישומם אחרל הסימון חומרי גבי על שתיושמנה ,מטופלות
יצרני  ידי-על המומלצת ובכמות מהסוג מבוקרת בצורה בלחץ בריסוס תותזנה
 .בלילה אופטימאלית נראות לקבלת ,ל"הנ הקרים הפלסטיים הסימון חומרי

 אורך ו-לפסי חודשים 36 הוא קרים פלסטיים מחומרים הנדרש בכביש הקיים .5
  .בצמתים לסימון חודשים -24

 מוכנים תעשייתיים כמוצרים המסופקים חומרים יחשבו סימון סימון כיריעות יריעות .ג
 .להלן כמפורט ליישום ומיושמים

 
 וקבועות זמניות סימון יריעות

 קבוע לסימון יריעות .א
-החזר/לנראות ,לעמידות גבוהים נתונים בעלות יריעות באמצעות יבוצע הסימון .1

 .חיכוך-ולמקדם בלילה אור-החזר/לנראות ,ביום אור
 מסיים של כשלב חם אספלט גבי על ישירות ליישם ניתן ,הקבועות היריעות את .2

 פני ייעודית של מקדים חימום באמצעות "קר" אספלט גבי על או הריבוד תהליך
 .יסוד יריעות-שכבת של מריחה/פיזור לאחר או האספלט (Primer) ליישום

 .עמק/גבעה מיוחד מרקם בצורת או חלקים שטח בפני תתאפיינה היריעות .3
 -24 ו אורך לפסי חודשים 36 :הינו קבועות מיריעות הנדרש בכביש הקיים .4

 לחומרי המינימום דרישות (S1 ,R4/5 ,Q2/3 5 ו-P6 .בצמתים לסימון חודשים
 לתקן בהתאם (בהתאמה צהוב/לבן לגוונים) .ברמות  יהיו הקבוע הסימון

 . 1436 האירופי
 זמני לסימון ב. יריעות

 .סלילה באתרי זמני תנועה לניתוב משמשות . היריעות1
 עבודות במהלך סלילה-באתרי לשימוש מתאימות להיות צריכות . היריעות2

 להיות חייבות אלו יריעות .(חודש 18 עד) יחסית ארוך זמן-בפרק המתמשכות     
 נזק לגרום מבלי ,העבודה תקופת בסוף מכני ציוד ללא ידנית להסרה ניתנות     
 .הכביש של העליונה לשכבה     

 6 חלק/ 935 י"ת-ל היישום לפני יתאימו זמני לסימון המינימום .דרישות3
 של לרמות באתר היישום ולאחר S1 ,R4/5 ,Q2/3 ו -P6 ( צהוב/לבן לגוונים   
 .EN-1436 האירופי(. לתקן בהתאם (בהתאמה 

 
 
 
 



  

 נדרש לתפקוד התאמה
 קבוע לסימון רכיבי-חד צבע.  1
 הישראלי התקן דרישות בכל יעמדו אספלט מיסעות על לסימון רכיביים-חד בעיםצ .א

 1 חלק     / 935 .
 :הנדרש ההתייבשות זמן יהיה 2.4.4 סעיף/1 חלק/ 935 בתקן האמור למרות .ב

 .מוכלר גומי/אלקיד לצבע דקות    1 
 2) .אקרילית אמולסיה בסיס על ולצבעים אקריליים לצבעים דקות    20 

 ,יעמדו בטון מיסעות לסימון אקרילית אמולסיה בסיס על וצבעים אקריליים צבעים .ג
 בסיסיים חומרים בפני לעמידות בדרישות גם ,הקודמים הסעיפים לדרישות בנוסף    
 (Alkaline Materials) האירופאי התקן לפי EN 1871/ 4.1.6 סעיף   .

 אור-החזר למדידת במכשור הנבדקות ,בכביש הצבע של המזעריות הנראות רמות .ד
 התקן לדרישות העונה לילה/יום EN 1436, ממועד שבועות 6 עד של זמן פרק לאחר

 אירופי התקן של לסיווג בהתאם תהיינה ,היישום EN-1436 :כלהלן ברמות
 ביום צהוב/לבן אור החזר (Q2/Q3 - 1 ( ;(בהתאמה צהוב/לבן
 בלילה צהוב/לבן אור החזר (R3/R4 - 2 ( ;(בהתאמה צהוב/לבן

 כגון) חדשה/טרייה אספלטית שכבה יש שבו בכביש הן ליישום יתאים הצבע חומר .ה
 במסגרת קיים כביש ריבוד בפרויקט או ,פיתוח-בעבודות ,חדש כביש סלילת בפרויקט

 -עבודות במסגרת "ישנה" אספלטית שכבה עם בכביש והן (אחזקה-עבודות
 .רגילות חידוש/תחזוקה

 :להלן מפורטות אלו מצבים ישנ לגבי דרישות .ו
 במסגרת מבוצע הוא כאשר ,מהסימון הנדרשת האחריות תקופת .אורך1

 ולסימונים אורך-לפסי חודשים 12 הוא ,רגיל קיים בכביש חידוש/תחזוקה
 עם מסעפים/לצמתים חודשים ושישה ,רמזורים ללא מסעפים/בצמתים
 האחריות תקופת את לקצר רשאי הפרויקט מנהל .ובמחלפים רמזורים

 כגון) הצבע סימוני על רב תנועה עומס של מיוחדים במצבים חודשים לששה
 .('וכו ,צרים נתיבים עם בכבישים ,עירוניים בשטחים במעבר

 .להלן 'ז בסעיף מפורטת האחריות בתקופת מהסימון דרישות
 חדשים שבכבישים בזה מודגש ,טרייה/חדשה אספלטית שכבה על סימון לגבי .2

 הסימון עבודת נחשבת ,(אחזקה-עבודות) בריבודים או (וחפית-עבודות
 ,חודשיים על כלל-בדרך עולה איננו שלו שהקיים,"ראשוני סימון"כ הראשונה

 .האספלט שבתערובת הטרי הביטומן קרום בחומרי הצפוי הצבע זיהום עקב
 המפורטות לדרישות מתחת יורדת הראשוני הסימון של התפקוד רמת כאשר (3

 .זהה סימון בחומר זה סימון חידוש לבצע יש ,להלן 51.32.03.02 בטבלה
 ."קבוע סימון"כ יוגדר המחודש הסימון (4
 או האחרים החוזה במסמכי יידרש הדבר אם ,לעיל (3 ק"ס-ב האמור למרות (5

 .ארוך קיים עם סימון בחומר החידוש את לבצע יש ,הפרויקט מנהל בהנחיות
 ,לילה/יום אור-החזר למדידת במכשור דקותהנב,באתר הצבע של הנראות רמות .ז

 האחריות. תקופת משך בכל תהיינה
 
 עבודה-באתרי זמני לסימון ויריעות רכיבי-חד צבע. 2
 בדרישות ויעמדו כתום בגוון יהיו עבודה-באתרי זמני לסימון ויריעות רכיבי-חד צבע .א

 6 חלק/ 935 י"ת    .
 אור-החזר למדידת במכשור תהנבדק ,באתר רכיבי-חד צבע של הנראות רמת ב

.mcd/lx/m2 100   מעל של ברמה תהיה ,EN 1426 התקן לדרישות העונה ,לילה/יום 
 של לערך מתחת mcd/lx/m2 100, .לחדשו ויש פסול הסימון    

 ,לילה/יום אור-החזר למדידת במכשור הנבדקת ,באתר יריעות של הנראות רמת .ג
 התקן לדרישות העונה EN 1426, מעל של ברמה תהיה mcd/lx/m2 120. לערך מתחת    
 של mcd/lx/m2 120, .לחדשו ויש פסול הסימון    
 חודשים 3 היא זמני לסימון רכיבי-חד מצבע הנדרשת המזערית האחריות תקופת .ד

 .חודשים 6 סימון מיריעות והנדרשת    
 אור -מחזירות זכוכית-כדוריות. 3
 935 י"בת המפורטות הטיב דרישות בכל ודנהתעמ אור-מחזירות זכוכית-כדוריות .א

.EN 1423    בתקן או/ו 4 חלק 
 היצרן אישור פי-על הסימון לחומר התואם מהסוג להיות חייבות הזכוכית כדוריות .ב

 .הסימון חומר של
 שפה-אבני לסימון צבעים. 4



  

 7 חלק/ 935 הישראלי התקן דרישות בכל יעמדו שפה-אבני לסימון צבעים .א
 .חודשים 12 היא זה מסימון הנדרשת האחריות תתקופ .ב
 .הפרויקט מנהל של חזותית בהתרשמות תיקבע האחריות בדרישות העמידות .ג
 רכיבי-חד בצבע סימון של זמנית להעלמה חומרים .5
 באמצעות להתבצע יכולה ,בכביש קיים רכיבי-חד בצבע סימון של זמנית העלמה .א

 .אחרים אמצעים או מראש מוכנות תיריעו ,מתאימים רכיביים-חד צבעים
 למיסעה נזק גרימת ללא ,בקלות להסרה ניתנות תהיינה מראש מוכנות יריעות .ב

 האספלטית
 

 איכות דרישות
 רכיבי-חד צבע. 1
 1 חלק/ 935 הישראלי התקן דרישות בכל יעמדו אספלט-מיסעות על לסימון הצבעים .א
 7 חלק/ 935 הישראלי התקן דרישות בכל יעמדו שפה-אבני לסימון הצבעים .ב
 935/1 י"ת של 2.4.4 סעיף) הנדרש התייבשות זמן יהיה בתקן לנאמר בתיקון .ג

 .אקרילית ולאמולסיה אקריליים לצבעים דקות 20 מוכלר , גומי/אלקיד לצבע דקות   45
 דרישות בכל יעמדו בטון-מיסעות לסימון אקרילית ואמולסיה אקריליים צבעיים .ד

 בסיסיים חומרים בפני עמידות לגבי בדרישה גם יעמדו ובנוסף ודםהק הסעיף    
 .(Alkaline Materials) האירופאי התקן לפי EN-1871, 4.1.6 סעיף   
 זכוכית-כדוריות. 2
 חלק/ 935 י"בת המפורטות הטיב דרישות בכל יעמדו הצבעים עבור הזכוכית כדוריות .א

 או/ו EN-1423 4 ומאושרת וסמכתמ מתוצרת ותהיינה ביותר המעודכנת במהדורתם
 .אלה לצבעים הכדוריות יצרן ידי-על ומומלץ מעצ ידי-על
 ברשימת שאינה מתוצרת זכוכית כדוריות פ"מו אגף/מעצ לאישור להגיש רשאי הקבלן .ב

 התקנים בדרישות עמידה על המעידים מסמכים בצירוף במעצ המאושרים התוצרים
 .ל"חו-ב או בישראל מוסמכים מעבדה/ממוסד לעיל האמורים

 קרים פלסטיים חומרים . 3
(Cold Plastics) 4.3 סעיף EN 1871 האירופי התקן בדרישות יעמדו קרים פלסטיים חומרים 

.5a טבלה/2 חלק/ 935 י"בת כנדרש תהיינה ,x-y שקואורדינטות הדרישה למעט 
 קבוע לסימון יריעות. 4

 באתר היישום לאחר לבדוק יש קבוע מוןלסי יריעות לגבי לעיל האמורים הסימון נתוני את
 .היישום מתאריך חודשים שלושה של זמן במחזורי

 ארעי לסימון יריעות . 5
 היישום לאחר שבוע לבדוק יש ארעי לסימון יריעות לגבי לעיל האמורים הסימון נתוני את

 .מכן לאחר חודשים שלושה ושוב
 
 
 בצבע סימון יישום :שלישי משנה-פרק   

 םמוקד סימון
 כללי. 1
 מרובדת ,חדשה :כלשהי אספלטית מיסעה שכבת גבי-על הסימון מיקום קביעת לצורך .א

 .מוקדם סימון לבצע הקבלן יידרש ,לחלוטין דהויה או
 .הפרויקט מנהל של אישור טעון המוקדם הסימון .ב
 מוקדם לסימון בסיס-נתוני .2
 מודד אם בין) ושרמא מוסמך ממודד הקבלן יקבל מוקדם סימון ביצוע לצורך .א

 -קו של סימון (הסלילה-קבלן מטעם מודד אם ובין המזמין ידי-על ישירות המועסק
 במדידות ,למקם ניתן שממנו קו יהיה זה בסיס-קו .לביצוע הדרך קטע לאורך בסיס
 זה בסיס-קו .הנדרש הסימון של האורך-קווי כל את ,הדרך לאורך חתך בכל רוחב
 -חד בדרך האמצעי הניתוב עיקרי כגון ניתוב קו או יםהשולי-מפסי אחד להיות יכול

 .הכביש ציר או מסלולית
 מנהל של דעתו שיקול לפי ,בטיחותית שאלה מתעוררת לא בהם במקרים ,ככלל .ב

 .הכביש בציר הבסיס-קו יקבע ,הפרויקט
 מוקדם סימון ביצוע. 3
 .לביצוע הדרך בתחום האורך-פסי כל של מוקדם סימון יבצע הקבלן .א
 למנהל הקבלן יודיע ,קבוע כסימון הצבע יישום ולפני המוקדם הסימון השלמת עם .ב

 מנהל של בכתב באישור מותנה בפועל הצבע יישום .זה שלב השלמת על הפרויקט
 .הפרויקט

 



  

 דרך-בעיקולי סימון.4
 .(רדיוסים) דרך בעיקולי הסימונים תדירות על להקפיד הקבלן על .א
 מידת על עולים שאינם במרחקים סימון אורך-פס כל עבור יבוצע רדיוסים בקטעי .ב

 ,לדוגמה . -100 ב מחולקת כשהיא ,ההתוויה-בתוכניות כמצוין ,במטרים הרדיוס
 .'מ 5 כלומר , 500/100 הסימון-נקודות בין המרחק יהיה 'מ 500 שלו שהרדיוס בעיקול

 רכיביים-חד צבעים יישום  
 כללי - ליישום ציוד. 1

 הסימון-ציוד לגבי דרישות .1
 ;במעצ הציוד אישור .2
 ;לפעולה וכשירות תקינות .3
 ;עליו ישוב מפעיל ידי-על נהוג ממונע רכב על התקנה .4
 רציפה פעולה הבטחת ;ש"קמ 10-5 של במהירות אורך-קווי של בריסוס לסימון התאמה .5

 ;ברוריםוחדים בגבולות הרצויות במידות סימון של ואחידה
 ההתקן לרכיבי עם קשור שיהיה אור מחזירות כוכיתז-כדוריות לריסוס התקן של הכללה .6

 שיאפשר באופן זמנים הצבע-בתיאום ויפעל הצבעים-ישום (Synchronization) -ליישום
 .זה יישום לאחר מיד כדוריות ריסוס

 :הסימון כלהלן-תהליך של הפרמטרים של ממוחשבת לבקרה אמצעים של מצאי .7
 שטח ליחידת המרוסס הצבע כמות (1
 הריסוס-לחץ (2
-כדוריות וכמות הצבע-כמות ,הריסוס-לחץ ,הנסיעה-מהירות בין הקשר .ויסות3 (3

 המרוססות הזכוכית
 הסימון-פסי רוחב (4

 צמתים לסימון ציוד .ב
 ,'וכו חציה-מעברי ,חיצים כגון צורות לסימון המיועד ,צמתים-לאזורי הסימון ציוד

 מסוג יהיה הידני הציוד .ידני או ממוכן להיות יכול "Airless" או הידראולי
 .פניאומטי

 
 מיסעות לסימון צבעים יישום

 הכנת סעיפיו כל על 1 חלק/ 934 י"ת-שב ההנחיות פי-על ייעשה הצבעים יישום .א
 בתוספת (רישום-וחובת לצביעה תנאים ,צביעה ,הצבע-הכנת ,השטח-פני

 .לעיל המובאים ההנחיות וההדגשים
 וכמות מיקרון 450±50 יהיה הרטוב הצבע קרום עובי ,בתקן לנאמר בתיקון .ב

 -כדוריות
 .ר"מ-ל גרם 350±50 תהיה הזכוכית .ג
 .זכוכית-כדוריות ייושמו לא חצייה-מעבר של בפסים רק .ד
המערכת  ידי-על העת כל מתועדת להיות חייבת אורך-פסי של היישום פעילות .ה

 .לעיל שהוזכרה הממוחשבת
 .הסימון צבע של מלא ייבוש לפני לתנועה כביש לפתוח אין .ו

 
 ליישום ציוד  

 כללי .א
 :הבא בציוד שימוש הקבלן יעשה העבודה במסגרת 1)

 אורך-לפסי סימון (ציוד (1
 לצמתים סימון ציוד (2)
 סימון לשטיפת ציוד (3)

 .(שונות ( בשיטות הסרה/שיוף/לקרצוף ציוד כולל  לקוי סימון להסרת ציוד (4) 
 יאושר אם ,זאת םע יחד .מעצ ידי-על מאושר להיות חייב ל"הנ היישום ציוד 2) 

 אישור לגביו קיים היה שלא בציוד שימוש לעשות המיוחד הטכני במפרט
 של טכני מפרט לצרף הקבלן חייב עבודה-להתחלת הצו הוצאת פרסום במועד

 המבוקש המידע את וכן להשתמש בכוונתו בהם הציוד-מסוגי אחד כל
 3 בסעיפים ) - .שלהלן (5

 עליהם בעלותו בדבר אישורים האמור הציוד ימסוג אחד כל לגבי יציג ( הקבלן (3
 שהציוד הצבע ספק/יצרן מטעם ואישור לציוד בתוקף שכירות הסכם או         
 .יספק שאותם הצבעים לישום ומתאים לו מוכר האמור         

 הקבלן של הסימון שצוותי הסימון ציוד יצרן של בכתב אישור יציג ( הקבלן (4
 .זה בציוד לשימוש מכההס ידו על עברו        



  

 רשויות מטעם ,בעולם או/ו בארץ זה בציוד קודם שימוש על מידע יציג הקבלן  (5)
 .אחרים אובייקטיבים מקצועיים גופים או סלילה        

 סופק לא שלגביהם ציוד בפריטי שימוש לאשר לא רשאי הפרויקט מנהל  (6)
 ,האמור מהמידע התרשמותו פי עלש או/ו (חלקו או כולו) לעיל הנדרש המידע        
 העבודה את ,שברשותו והציוד החומרים באמצעות ,לבצע מסוגל לא שהקבלן        
 רשאי כזה במקרה .המיוחד הטכני ובמפרט הכללי במפרט הנדרש פי-על        
 בכאלה ,מתאימים שאינם הציוד פריטי החלפת לדרוש הפרויקט מנהל       
 .הנדרש פי על העבודה ביצוע ,הבלבדי דעתו יקולש לפי ,שיאפשרו        

 בשיחול קרים פלסטיים מחומרים אורך פסי ליישום נהג עם סימון-מכונת .ב
 .מנוע בעזרת עצמאית ינוע או ממונע רכב גבי על יותקן היישום ( ציוד (1
 מ"מ 2 של מינימלי בעובי פסים ביצוע יאפשרו בשיחול היישום ציוד ( מרכיבי (2

 .וברורים חדים גבולות עם הרצויות במידות        
 ובתזמון בכמות ,בלחץ בריסוס זכוכית כדוריות פיזור יאפשר ( הציוד (3

 של בלילה מרבית נראות שתתקבל כך ,הצבע פיזור לתהליך מתאימים        
 .שרותו תקופת בכל הסימון        

 במרקם ,חלק מרקםב :שונים במרקמים סימון של ביצוע יכולת תהיה ( לציוד (4
 .משונן ובמרקם "דמעות       "

 בשיחול קרים פלסטיים מחומרים בצמתים סימון ליישום ידנית סימון-מכונת .ג
 -מעברי פסי) בצמתים שונים פסים של לסימון הן תשמש ידנית סימון מכונת  (1)

 .('וכו ,עצירה-קווי ,תנועה-איי ,הוראה-חיצי ,חצייה        
 סימון של ומבוקרת ורצופה אחידה פעולה תבטיח הידנית מוןהסי ( מכונת (2

 לבקרה אמצעים ויכיל וברורים חדים גבולות עם הרצויות במידות הצמתים       
 ליחידת הזכוכית כדוריות כמות,שטח ליחידת המיושמת החומר כמות על        
 .שונות במידות סימון-פסי ויצירת שטח       

 לתהליך מתאימים ובתזמון בכמות בלחץ זכוכית כדוריות רפיזו יאפשר ( הציוד (3
 תקופת בכל בלילה הסימון של מרבית נראות שתתקבל כך הצבע פיזור        
 .שרותו        

 במרקם ,חלק במרקם :שונים במרקמים סימון של ביצוע יכולת תהיה ( לציוד (4
 .משונן ובמרקם "דמעות      "

 בריסוס קרים פלסטיים מחומרים אורך פסי ליישום הגנ עם ממונעת סימון מכונת .ה
 ,השיחול לשיטת המתאים הציוד לגבי לדרישות עקרונית זהות זה לציוד הדרישות

 :הבאים ההבדלים למעט
 .בריסוס יהיה ( הביצוע (1
 .מ"מ 1.5 הוא הנדרש הסימון פס ( עובי (2

 .חלק במרקם ורק אך יהיה הסימון (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 קירות תומכים, גדרות וסלעיות  -  02

 

 המפרט הכללי 

סותרות את אשר נרשם הנחיות המפרט הכללי משמשות מנחה לכל העבודות כל עוד אינן  
עבודות  – 51בתכניות, בכתבי הכמויות או במפרט זה. תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרק 

 – 14עבודות בטון יצוק באתר ולפרק  – 02עבודות פתוח אתר, לפרק  40סלילה ולפרק 
 עבודות אבן.

 

 תכניות וחתכים 

רטים הקירות התומכים יבוצעו לפי תוכניות לביצוע )חוברת פ א.
 לצורכי חישוב כמויות ותשלום(. –סטנדרטים  

 תפרים ב.

מ'. התפרים  6כל עוד לא נדרש אחרת ע"י המפקח, יבוצעו תפרים כל  
יהיו ישרים ואחידים לכל גובה הקיר ויכללו בעת הביצוע לוח פוליסטרן 

ס"מ ויסתמו סתימה חזיתית ואחורית בחלקים  2קר( בעובי -)קל
 ולי.הגלויים במסטיק אלסטוס

 אישורים ג.

לפני  כל שלב וחלק של העבודות, יהיה טעון אישור המפקח בכתב וזאת 
וטיב  תחילת השלב הבא. האישורים ינתנו לאחר בדיקת רומים 

 המלאכה.

יהא  בגמר החפירה ליסודות הקיר ולפני יציקת היסודות,  –יעוץ ביסוס  
 חייתיו.על הקבלן לקבל אישור מפקח ויועץ הקרקע ולפעול עפ"י הנ

 

 עבודות עפר לקיר תומך 

 חפירה 

בכל מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה בכל סוג 
 קרקע שהוא.

 .ליסוד ולגוף הקירמחיר החפירה כלול במחיר הקיר התומך, החפירה הינה 

 

 הובלה 

עודפי חפירה, לכל כל הובלה של חומרים לצורך בניית הקיר לרבות פסולת ו
מרחק שהוא ועפ"י הוראות המפקח, כלולים במחירי היחידה ובשום מקרה לא 

 ישולם בנפרד.

 מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים 

 10%-המילוי יהיה גרנולרי, מתנקז בצורה חופשית, בלתי פלסטי ולא יכיל יותר מ
יותקן בשכבות . המילוי 3וגודל גרגיר מקסימאלי " 200חומר העובר נפה 

ס"מ. כל שכבה תהודק עד  20מהודקות שעובין לפני ההידוק לא יעלה על 
אאשטו". -או עפ"י הנחיות יועץ הקרקע לפי "מודיפייד 95%לצפיפות של  

מ' ממנו, יבוצע באמצעות מכבש ידני או  2ההידוק שבסמוך לקיר ועד למרחק של 
 רגלי צפרדע. המילוי החוזר כלול במחיר הקיר.

 

 החלפת קרקע מתחת לקירות תומכים 

              ל המקום בו נמצא "סלע במקומות בהם הסלע נמצא בעומק רב )ההחלטה ע
לפי הנחית יועץ הקרקע(, תבוצע החלפת קרקע במקום ביסוס  –בעומק רב" 

          עמוק בסלע, או לחלופין הצעת פתרון אחר של המתכנן )לדוגמא 
               20לפה תהיה גרנולרית מהודקת בשכבות של עד כלונסאות(.הקרקע להח



  

              ס"מ לפני הידוקן. ההידוק יבוצע באמצעות מכבש מכני כבד ורמת ההידוק 
                  ס"מ  30היסוד + רוחב המילוי יבוצע לרוחב "מודיפייד אאשטו".  98%-תגיע עד ל

החלפת הקרקע  התשלום עבור ועץ הקרקע.לפי הנחיות י –לכל צד. עומק המילוי 
 ישולם בנפרד.

 

 תשתית ועומק היציקה )היסוד( 

על מנת לאפשר הצמדה טובה של הקירות לסלע, יהיה  א.
צורך לנקות השתית לפני היציקה. הניקוי יהיה מכל  
פסולת, שברי בטון או סלע. יציקת היסוד תעשה על  
אישור מפקח  קרקע/סלע טבעי ובלתי מעורער, לאחר 
 בכתב. 

ס"מ לפחות לתוך סלע "בריא"  30עומק החציבה יהיה  ב.
)מאסיבי(. החציבה לרגל הקיר תעשה באמצעות כלים  
מתאימים מבלי לערער את התשתית ליסוד או עפ"י  
 החלטת יועץ קרקע במידת הצורך. 

בקיר כובד על הקבלן לשים דגש לשיפוע החפירה/חציבה )שן  ג.
כניות, שטח עבודה והקפדה על בטיחות משתמשי היסוד( לפי תו
 הדרך ועובדיו.

לאחר אישורו של המפקח, על הקבלן להרטיב את השתית  ד.
 )כאשר השתית הינה קרקע סלעית( לפני יציקת הבטון. 

 

 עבודות בטון יצוק באתר 

, להלן 02בנוסף לאמור באופני המדידה של המפרט הכללי לעבודות בנין בפרק 
 השלמות של אופני המדידה.מספר 

 

 טפסות לקירות 

על הקבלן המבצע לצקת את הבטון בגב הקיר )מדרגות( אך ורק  
לתוך תבניות/טפסות מאונכות, על מנת לשמור על צורת הקיר  
 כמצויין בתוכניות )חוברת הפרטים(. 

בזמן יציקת ראש הקיר הקבלן חייב ליצור "נישות" )חורים(  
ומק ובמרחק הדרוש לפי התוכניות. "נישות" אלו למעקה עתידי בע 
 יבוצעו אך ורק בתבניות. 

 כל האלמנטים בטפסנות כלולים במחיר הקיר. 

 

 קביעת אביזרים שונים בבטון, קיטומים, חריצים וכו' 

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה כגון שרוולים, מעברים  
שקעים, קיטומי פינות וכו' וכד', כמו כן הכנת חורים, חריצים,  
כלולים במחירי הבטונים השונים, בהתאם למסומן בתכניות  
 ופרטיהן. 

 

 הפסקות יציקה 

 הפסקות היציקה תבוצענה בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות. 

בקיר תומך מבטון מזויין, במקום ההפסקה תבוצע שן )עליונה בין הרגל  
מהלך יציקת הדופן(. ברזל מיתד לדופן ותחתונה בעת הפסקת יציקה ב

אינן הנחיות  יוכנס במקומות ובמידות המסומנות. הפסקות היציקה 
בתכניות להקלת  המתכנן ואינן רצויות לבטונים ופרטיהם מופיעים 



  

עבודה. הברזל המיתד וביצוע הפסקות היציקה כלולים במחיר עבודת 
 הבטונים.

מי  לפחות תוך הסרת מ"מ  6בין היציקות, יחוספס הבטון לעומק של 
הצמנט )מיץ בטון( וגילוי האגרגטים. מוצע לקבלן לבצע החיספוס 

 במברשת פלדה תוך מספר שעות מסיום היציקה.

בקיר כובד, במקום ההפסקה תבוצע שן תחתונה. יוכנסו "קוצים"  
   הפסקות  מ"מ לפחות )לפי דרישת המפקח(. ביצוע  10מברזל בקוטר 

 " כלולים במחיר עבודת הבטונים.היציקה והוצאת ה"קוצים

 מי  מ"מ לפחות תוך הסרת  6בין היציקות, יחוספס הבטון לעומק של  
הצמנט )מיץ בטון( וגילוי האגרגטים. מוצע לקבלן לבצע החיספוס 

 במברשת פלדה תוך מספר שעות מסיום היציקה.

 

 ראש הקיר 

דות הקבלן מחוייב לבצע את יציקת ראש הקיר מבטון לפי המי 
המפורטות בתוכניות. המחיר כלול במחיר הקיר. כנ"ל לגבי נדבכי  
 ראש מאבן. 

 

 נקזים בקירות 

לשם ניקוז המים מאחורי הקיר, יהיה צורך להכין נקזים בקירות 
 4ובמידת הצורך צנור מנקז בתחתית. הנקזים יוכנו מצנורות פלסטיים "

 30שון יוכן במפלס של מ' לכל כוון כאשר הצינור הרא 1.5במרחקים של 
 ס"מ מעל לפני הקרקע/כביש והאחרון במפלס המדרכה/מילוי.

אלו  ס"מ לפחות.  40מאחורי הנקזים יוכנו פילטרים מחצץ בגודל של  
בתוך רשת  מ"מ אשר יונח  20-10יוכנו מחצץ מדורג בגודל גרגרים של 

ויהיה עטוף בבד גיאוטכני מנקז המיועד לכך. ה"חבילות" הללו 
 מדנה לנקז ותמנענה חדירת עפר ופסולת אשר עלולים לסתום אותו.תוצ

אביזרי הניקוז )צנורות, פלטרים מחצץ בד גאוטכני וכו'( כלולים  
 במחיר הקיר. 

הנקז האורכי )יבוצע לפי דרישה מהמפקח וישולם בנפרד( יוכן מצנור  
מ"מ  150פלסטי קשיח מחורר המיועד למטרה זו. הצנור יהיה בקוטר 

יוצאו המים  מ' לערך,  30סה בבד גיאוטכני מנקז המיועד לכך. כל ויכו
 המנוקזים אל כוון הואדי/כביש.

 

 קירות תומכים וקירות גדר מאבן עם גב בטון 

  חזית הקיר תבנה מאבן טבעית כמסווג בכתב הכמויות/תכניות. 

בטון ק"ג למ"ק  200עם משקל מרחבי של  20-היסוד וגב הקיר יוצקו מבטון ב 
 מוכן. 

 מילוי חוזר לגב הקיר יהיה מחומר גרנולרי כמתואר לעיל. 

למען הסר ספק, כל החומרים והעבודות הנלוות כולל חפירה/חציבה לגוף ויסוד, מלוי  
וידרש,  חוזר יציקת בטון ביסוד ולגוף הקיר, אבן, נקזים, תשתית בטון רזה במידה 

 היחידה. ר, כלולים במחירי הפסקות יציקה וראש קיר וכן הכנות למעקה/גד

בטון  לא יורשה הכנסת אבן )דבש( לתוך הבטון, או כל חומר גרנולרי אחר למעט הערה:  
 מאושר ממפעל בטון מאושר!

 גומחות ומעברי צנרת 

במידת הצורך עפ"י התכניות או הוראות המפקח יוכנו גומחות לארונות  
 רת למגרשים.טלפון/טל"כ/חשמל וכן הכנות למעברי צנ 

 מחיר העבודות הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד. 



  

 

 בדיקות 

על הקבלן לוודא ביצוע בדיקות של הבטון בכל שלב במשך העבודה, על פי התקן  
 הישראלי, בתאום עם המפקח ועפ"י פרוגרמת הבדיקות שנקבעה. 

 

 אופני מדידה ותשלום לקירות תומכים 

מדידה תהיה במ"ק. למען הסר ספק כל החומרים והעבודות הנלוות לרבות ה 
חפירה/חציבה ליסוד ולגוף הקיר, יציקת יסוד וגוף הקיר, מלוי חוזר, זיון )אלא אם נאמר 
במפורש אחרת(, נקזים, תשתית בטון רזה במידה וידרש, הפסקות יציקה, ראש קיר, אבן 

 יחידה.לבנייה, הכנות למעקה, כלולים במחירי ה

 .בלבדחישוב יעשה על פי חוברת המפרטים 

 

 אופני מדידה ותשלום לקירות גדר 

קירות גדר מבטון מזויין או מאבן מסוג כלשהו ישולמו בהתאם לסיווג הרלוונטי  
 בכתב הכמויות. 

 מחיר הקיר לפי מ"ר של ההיטל האנכי הגלוי מעל פני הקרקע/המדרכה. 

 בה ליסוד ויציקת היסוד וגוף הקיר.המחיר כולל את החפירה/חצי 

 

 חיפוי קירות בלבני צפוי מסוג כלשהו 

המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות עפ"י פרטי המתכנן או הוראות  
 היצרן לרבות רשת זיון, דבקים ומוספים מיוחדים לבטון. 

 התשלום לפי מ"ר מסווג עפ"י "המחירון". 

 בלבד.ל פי חוברת המפרטים חישוב כמויות יעשה ע 

 

 סלעיות 

 במפרט הכללי. 40035הסלעיות יבנו עפ"י המתואר בסעיף  

 1:2מ"ק והיחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה  0.5-גודל האבן לא תהיה קטנה מ 
 לערך. 

מחיר המסלעה כולל אספקה והובלת סלעים מחוץ לאתר במידת הצורך ובנייתה  
 במקום שידרש. 

 ם לפי מ"ר היטל אנכי.התשלו 

 

 קירות תומכים עם קרקע משוריינת 

הנדרשים,  המחיר כולל תכנון פרטי הביצוע עפ"י התוכניות, את כל החומרים והעבודה  
גמר קיר לפי פרט אדריכלי, ביצוע יסוד בתחתית הקיר )קורת פילוס(, קורת קשר בראש 

 הקיר.

 פ"י דרישות יועץ קרקע.כמו כן המחיר כולל חומר מילוי נברר, ע 

המחיר כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות עפ"י פרטי המתכנן או היצרן לרבות  
)בכל גובה  חפירה/חציבה ליסוד ולגוף הקיר יציקת יסוד קורת פילוס, מילוי חוזר, זיון 

 נדרש(, נקזים, תשתית בטון רזה במידה וידרש הפסקות יציקה, הכנה למעקה.

 

 

 



  

 ודות מתכתעב  -  1.44

 

 מעקות 44.1.1

 כללי 04.01

 :3-ניתן לחלק את סוגי מעקות הבטיחות ל 

 מעקה בטיחות להולכי רגל. א. 

 W ,H1 ,H2מעקה בטיחות לכבישים מסוג  ב. 

 מעקה בטיחות מצנורות מעל קירות תומכים.  ג. 

 

         תומכים אשר פרטיהם מצורפים ישולמו המעקות מעל קירותכל סוגי               
 לפי מחיר אחיד.

 מעקה מכל סוג שיבחר יבנה בהתאם לתוכניות המצורפות. 

 הקבלן מחוייב להקפיד על ריתום העמודים לבטון/קרקע. 

בכל קטע של הקירות יש להתאים את מפתח השדות בהתאם  
 לאורך והשיפוע הכללים. 

 

 בנוסף למפרט הכללי –גילוון וצביעה  40.02

 Wגל", מעקות לקירות תומכים ומעקות מסוג מעקה מסוג "הולכי ר 
חייבים להיות מגולוונים גילוון חם עפ"י מפרט כללי. הגלוון כלול במחיר 

 היחידה.

תיקוני ריתוך הכרחיים בהרכבה יעשו עם צבע יסוד צינקוט, וצבע  
 עליון סילברקוט. 

הצביעה תהיה חרושתית )בצביעה אלקטרוסטטית בתנור( או  
צביעה ב אתר יש להכין את השטח בצבע מכין  באתר. במקרה של 
)פריימר( מותאם לגלוון מסוג "מגינול" או ש"ע ולצבוע בצבע מסוג  
שכבות בגוון שיקבע ע"י האדריכל. מחיר  2-"איתן" או ש"ע ב 
 הצביעה כלול במחירי היחידה. 

 

 


