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 מינהלת פארק ירוחם 
 

 גשרים בפארק אגם ירוחם 4
 
 

* 
 
 
 

 
 תוכן העניינים 

 
 
 
 

      הנושא 
 
 
 

 א.   תיאור האתר והעבודה  
 

         
 
 .   מפרט טכני מיוחד   ב
 
ע"י אדר   – , גשרים נחלים רביבים, ירוחם ואפיק  שפר רונן מהנדסים  ע"י     -גשר הסכר    -    קונסטרוקציה  . עבודות  1

 הנדסה . 

 ע"י לוטן אדריכלות ונוף  - אדריכלותו פיתוח , גינון עבודות  .2

 

  

 :ד. נספחים
 בתיאום מראש.  םבמשרדי המזמין, וניתן לקבל יםנמצא -ות קרקעדו"ח -  1נספח  -
 
 

 רשימת תכניות  ה. 
 

 
 . כתב הכמויותו
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 מינהלת פארק ירוחם 
 

 אגם ירוחם  גשרים בפארק   4
 

 
 
 

 ר והעבודה אתא.  תיאור ה
 
 כללי .        1

 גשרים  בפארק אגם ירוחם: 4העבודות במכרז זה כוללות הקמה של  
 
, כחלק מהטיילת  ואופנים  מתוכנן גשר להולכי רגל  -על גבי הסכר שבקצה האגם   -. גשר על סכר האגם1

שמקיפה את האגם. הגשר עצמו יבנה ממערכת של פלדה ומדרך בטון ויבוסס על גבי הסכר עצמו בכלונסאות  
 וניצבי בטון.  

 
גשר מבטון , בתוספת אלמנט הסתרה במרכז הגשר ממתכת ועץ , וכן סוללות גישה   – . גשר נחל רביבים2

 לגשר .
 
 גשר מבטון   – . גשר נחל ירוחם3
 
 , ביסוס בטון , כולל הצללה ממתכת ועץ .  פלדה ומדרך בטוןמסבך ממערכת של גשר  – האפיק . גשר4
 

 , כולל עבודות עפר ופיתוח בסביבתו. יםלעבודות ההקמה של הגשר יםהמיוחד ים המפרט ובמסמך זה יפורט 
 
 

 האתר  .2
 
מועצה מקומית ירוחם , בתחום פארק ירוחם המנוהל במשותף  שטח העבודה נמצא בתחום השיפוט של    

 .ע"י המועצה המקומית וקק"ל 
  
יתאם    הקבלן  הכניסה לשטח  ודרכי    המהנדס המפקחעם  לפני  כניסתו לשטח, שטחי התארגנות  את 

 גישה.  
 .  המפקחהמהנדס בין הקבלן המבצע, לבין   במדויק חום העבודה יקבע ת

 . מפקחבתחום המותר והמאושר ע"י ההקבלן יעבוד אך ורק 
 

ונופש פנאי  ביקור  ומהווה אתר  לציבור  פתוח  ירוחם  אגם  בטיחות אתרי    פארק  הקבלן  .  באחריות 
, הן באתרי העבודה עצמם והן  בגישת   העבודה ומניעת סיכוני בטיחות לציבור המבקרים ומטיילים 

 כלים , משאיות וכדו' בכלל שטח הפארק . 
 
 קרקע .3

חוברת  בראה    –.  נתוני הדו"ח  מהנדס קרקע וביסוס  דו"ח קרקע ע"י    הוכןלצורך הכנת תיק התכנון המפורט,   
 דו"ח הקרקע הוא לידיעה בלבד ולא מחייב את המזמין.   .ךן בכי הנמצאת ברשות המזמין ותועבר למעוני  נפרדת

 
 

 כללי  .4
 
 
   שלביות ביצוע .14

אינם זמינים בזמן עריכת מכרז זה  ו/או  חלקם  מותנית בתקציבים חיצוניים שמובהר כי התקדמות הביצוע   
בשליטת המזמין.  לפיכך שלביות וקצב הביצוע ייקבעו בהתאם לקצב גיוס התקציבים  .  המזמין יגדיר לקבלן,  

 בכל שלב,  מהו חלק העבודה המאושר לביצוע בהתאם לתקציב החלקי המאושר לאותו שלב .   
 
 ות עבודה במקביל  לקבלנים אחרים בשטח היתכנ    .24
מובהר כי ייתכנו מצבים בהם יפעיל המזמין או אחרים ,  קבלנים נוספים בשטח הפרויקט . הקבלן מודע לכך    

 ויפעל בתיאום מלא ולפי הנחיות מנהל הפרויקט והמפקח . 
 
 
 עתיקות  .         5
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     !  יםעתיקות מוכרז  י אתרבקרבת האתר קיימים  
 .   פיקוח רשות העתיקותתיאום מראש וללא לא תבוצע כל עבודה    מים אלהבתחו 

 
  
             
 במקרה של גילוי עתיקות יש לעצור את העבודות ולהודיע למפקח .             
 אין לפגוע או לחפור בקרבת עתיקות ללא אישור רשות העתיקות.  

 
 
 
 
 תשתיות קיימות קווי צנרת  .     6

,   בחלק משטח העבודות  קיימות  צנרות של תשתיות שונות  כגון מים, ביוב , סניקת ביוב, קולחין , חשמל         
 וכדו' . יריעות איטום 

סומנו תוואי הקווים כפי שנתקבלו מגופי התשתיות השונים  , אך מדובר בתשתיות ישנות  שהתיעוד   בתכניות 
 לגביהן אינו מדויק .

, ויעבוד תחת     כחלק מההכנות לעבודות יבצע הקבלן תיאום ויוציא היתר חפירה כחוק מכל גופי התשתיות .א
 שתיות ופיקוח על העבודות . לסימון התהנחיותיהם ודרישותיהם , כולל זימון נציגיהם לשטח 

באיזורים מסוימים יבוצעו חפירות גישוש לאיתור תשתיות ו/או ווידוא שאין תשתיות בתחום העבודות ,   .ב
 הכל כמסומן בתכניות ועפ" הנחיות המפקח בשטח .  

כל הפעילות הנ"ל כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד , פרט לחפירות גישוש עבורן ישולם   .ג
 בהתאם לסעיף המתאים בכ"כ .

 
 וכדו'  , ריהוט   אחריות הקבלן לתשתיות קיימות , דרכים , טיילות.    7

 מהוות דרכי גישה הכרחית לחלק מאתרי העבודות . בשטח הפארק קיימות דרכים וטיילות שונות אשר          
בנוסף ייתכן ביצוע במקביל לעבודה במכרז זה גם עבודות הקמה של טיילת שלב ג'  בגדת האגם הדרומית         

 ומערבית .
        . בו קיבל אותן  כל דרכי הגישה בדיוק במצב  יהיה אחראי למסירת  בזמן     הקבלן המבצע  נזק שייגרם  כל 

ח  יהיה באחריות הקבלן המבצע  , יתוקן ו/או ישולם  העבודות לדרכים , טיילות , ריהוט וכל אלמנט אחר בשט 
 התיקון ע"י הקבלן . 
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   מיוחד לעבודות פיתוח,  אדריכלות ושונות מפרט טכני  
 
 

 אדריכלות ונוף בע"מלוטן 

 
 
 

 כללי  .א
מפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית )האוגדן  המפרט הטכני שלהלן מהווה השלמה ל 

מוקדמות בהוצאתם העדכנית   – 00הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיים ומפרטים כלליים אחרים לרבות פרק 
 כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה. 

 

 הגדרות כלליות  .ב
 

 תיאורי העבודות    1.3
 
הע   של  והגדרות  ונוחיות  תיאורים  בלבד  זיהוי  לצרכי  בקיצור  נתנו  הכמויות  וברשימת  הטכני  במפרט  בודה 

הקבלן. אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל  
 של הקבלן לפי המכרז. תוההתחייבויושלבי העבודות הנדרשות 

 
 

 כמויות    1.4
 

תשולמנה לקבלן מקדמות ע"ח חומרים ו/או ציוד שהובא לשטח כחלק מביצוע עבודותיו.   למען הסר ספק, לא   
תשלום עבור אספקת חומרים ו/או ציוד יאושר רק באותם מקרים שלגביהם יש סעיף תשלום נפרד ומיוחד  

 בכתב הכמויות. 
 הכמויות בכתב הכמויות הן באומדנה.  

 
 

 מדידה   1.5
 
אחרת    צויןבהתאם לפרטי התוכניות כשהיא מושלמת, גמורה במקומה )פרט אם    נטו   דתימדהעבודה כולה    

המתאים(,   וכדומהבסעיף  פחת  עבור  תוספת  כל  ועבודות  ללא  העזר,  חומרי  כל  את  כולל  המחיר    י הלווא; 
 דדים בסעיפים נפרדים. מאו עבודות נ\הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואין אותם החומרים ו

 
 וספות ביחס לאופני המדידה מפורטות להלן: הוראות נ  

 
מחירי החפירה והמילוי ייקבעו בהתאם לנפח העפר והם כוללים את הובלת החומר מטיב מאושר, משטחי   1.6

החפירה לשטחי המילוי, את סידור המילויים בשכבות וההידוק, את הפילוס של קרקעיות החפירה ושל פני  
שים, את עיצוב הצדדים המשופעים, הן בחפירה והן במילוי  )כנדרש  למפלסים ו/או לשיפועים הדרו  המילוי 

 בתוכניות(. 
 

 מחירי עבודות העפר מתייחסים לעבודה בחומר יבש ו/או רטוב ובוצי כפי שיידרש בכל מקרה.  1.7
 

מחירי עבודות העפר המוצגים להלן ייחשבו כמתייחסים לכל סוגי קרקע, חפירה בכלים מכניים, או האמצעים   1.8
ובתנאי   הציוד,  לגבי  המפורטות  להגבלות  בכפיפות  אך  הקבלן,  של  החופשית  בחירתו  לפי  כלשהם,  אחרים 

הדרישות הטכניות של העבודה, כפי שייקבע המפקח. שימוש בשיטות עבודה שונות לגבי חפירה    שתקוימנה
 יף. ומילוי הכלולים במסגרת סעיף אחד, לא ישפיע בחשבון הסופי על המחיר המוצג באותו סע

 
 א. התשלום יהיה בכל מקרה ליחידת נפח מהודק במילוי.  1.9

ב. באותם מקומות בהם תדרש חפירה ושפיכת החומר ללא הידוק  )והתשלום לא ייבוצע כמצויין בסעיף קטן   
 א'(  יהיה התשלום ליחידת נפח בחפירה.  

 
רק ראשי סעיפים של העבודות שיש לבצען והם אינם ממצים את כל ההתחייבויות של הקבלן    יפורטולהלן     .2

 במפרט בסעיפים המתאימים. יתוארואשר 
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 אופני מדידה ותשלום  .3
 
 ניקוי השטח  .13
 

ניקוי כל שטח העבודה מצמחיה ופסולת כולל סילוק מטרדים וסילוק לאתר  :  מחיר היחידה כולל בין השאר,
 פסולת מורשה, הכל להכנת השטח לתחילת החישוף. 

 
 חישוף  .23

   
, חפירה, העמסה, הובלה,  ולאחר ניקוי השטח ולאחר החישוף  מחיר היחידה כולל בין השאר: מדידה וסימון 

 ו/או סילוק מהאתר לאתר פסולת מורשה.  ע"י המהנדס  פיזור, מילוי וסידור החומר במקום שיוקצה לכך
 רק עבור שטחים שבוצעו לפי הוראה בכתב של המהנדס. אך  ישולם 

 
 או אחסון זמני  והידוק באתר המילוי, עירום חפירה לרבות העמסה הובלה .33
 

 ובכל אתר ע"פ הוראות המהנדס. בכל אתרי המילוי בהתאם לתוכניות המילוי:  
 

ובניקוי החישוף      חפירה מחושב בהתאם לתוכניותשל נפח  המדידה לתשלום לחפירה תעשה במטרים מעוקבים   
כפי שנמדדו לפני תחילת המילוי והחפירה, עד לקווים והמפלסים הסופיים של המילוי, כפי שסומנו בתוכנית  

 . לא ישולם עבור חפירה כפולה. ו/או הוראות המהנדס
 

בין השאר ניקוי פני השטח, מדידה וסימון, חפירה בהתאם לתוכנית חפירה, עיצוב פני  מחיר היחידה כולל   
שטח המחפורת לאחר סיום החפירה, מיון החומר בהתאם לצורך, עירום ארעי במידת הצורך, העמסה, הובלה  

 למרחק כלשהוא, פיזור בשכבות דקות והידוק ע"י כלי ההובלה תוך כדי נסיעה "גלגל ליד גלגל". 
 
 מילוי מהודק בבקרה מלאה  .43
 

לנפח המילוי לאחר    )נטו(  תהיה במ"ק מחושב באופן תאורטי מהודק בבקרה מלאה    המדידה לתשלום למילוי  
הידוק בכל אזור המילוי בהם נדרש מילוי מהודק בבקרה מלאה. מחיר היחידה כולל: הרטבה, הידוק, בדיקת  

 לם של העבודה. במכבשים וכל הדרוש לביצוע נאות ומוש שהידוק, שימו
 המילוי באזורים בהם יש למלא עפר מחוץ לאגם יהיה מילוי מהודק ע"י כלים ובגינו לא ישולם.  

 המחיר הוא תוספת למקומות בהם נדרש מילוי מבוקר.
 
 
 עבודת מצעים ואבן  .53
 

 כמויות.חומר ממוין לפי סוג העבודה והחומר המתוכנן ככתוב בכתב ה  )מ"ק(  המחיר ייקבע למטרים מעוקבים 
בתוכניות     כמצויןהמדידה לתשלום תעשה במטרים ריבועיים של שתית שטח הציפוי כפול עובי שכבת הציפוי  

 )מדידת נטו ללא תוספת עבור הפסדי הידוק פחת וכו'(. 
 

החומר,    כבישת  ו/או  כריית  איסוף  עבור  סוג  מכל  תשלום  החומר,  אספקת  השאר  בין  כולל  היחידה  מחיר 
תשלומים למינהל מקרקעי ישראל, סימון ומדידות, מיון, העמסה, הובלה, הכשרת פני השטח, פיזור וסידור  

 הצורך. ע"פ התוכניות, הרטבה, הידוק, גימור, עיצוב אתר הכרייה לאחר סיום העבודה במידת 
 
 מחיר קומפלט  .93
 

וביצוע כל העבודה  ,  הספקה, הובלה, התקנה  ניקוי, סילוק,מחירי הביצוע העבודה לפי סעיף קומפלט יכלול:   
 והפרטים קומפלט מושלם וגמור בשטח בהתאם לתוכניות הפרטים והמפרטים. 

 
 

 
 
 
 
 

 עפר עבודות  –  10פרק 
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 עבודות הכנה  .1
 
כל שטח העבודה מצמחיה ופסולת כולל סילוק מטרדים ,במידת הצורך, וסילוק    ניקויעבודות הכנה לרבות    

 . , מדידה, סימוןלאתר פסולת מורשה
 
 

 חפירה ועירום ארעי.  .2
 

ארעיות של עפר עבור שימוש חוזר למילוי, יערום הקבלן את העפר    אם צרכי העבודה יחייבו הכנת ערימות 
במקום ובאופן שיאושר ע"י המהנדס המפקח. לפני תום העבודה ועל פי הנחייה בכתב של המהנדס המפקח  

 יפנה הקבלן את ערימות העפר.
 . הקבלן יתכנן את עבודתו בתיאום עם המהנדס המפקח  כך שהיקף העירום הארעי יהיה מינימלי 
לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור עירום ארעי ו/או פינוי שיידרש במהלך העבודה לצורך שימוש חוזר למילוי. 

   
 

 . מדידת מרחקי הובלה  .3
 
 לא ימדדו מרחקי ההובלה. לא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה.   
 המרחקים יילקחו בחשבון במחירי היחידה.   

 
 

 עודפי עפר  .4
 

 מקום ריכוז מאושר ו/או יסולקו מהשטח. עודפי העפר יסולקו ל 
 פיזור העפר במקום מאושר יהיה לפי ובהתאם להוראות ו/או תוכניות שימסרו לקבלן.  
 הפיזור יכלול הידוק ע"י הכלים. 

 
במידה וידרש הידוק מבוקר, ישולם עליו תוספת כסף לפי סעיף הידוק מבוקר שבכתב הכמויות.  בסוף פיזור   

הקבלן יחליק ויפזר את הערמות לפי הוראות.  במידה ולא יהיה בשטח מקום מאושר,  העפר במקום מאושר,  
 סילוק העפר יהיה באחריות הקבלן. 

 
 
 

 מצעיםעבודות  .5
 

   סוג א' מצע  
 

מהודק בבקרה מלאה כמפורט בתוכניות ועל פי    סוג א' יונח מצעכביסוס  לשבילים ואלמנטי פיתוח שונים  
 הוראות המהנדס המפקח. 

 סוג החומר הגרנולרי כמוגדר בתוכניות, בכתב הכמויות ולפי המפרט הכללי.  
מהמכסימום לפי "סטנדרט   98%החומר יורטב ויהודק בבקרה מלאה, הצפיפות לאחר ההידוק תהיה לפחות 

 פרוקטור". 
 
 

 היבטים אדריכליים  –  בטון יצוק באתרעבודות  –  20פרק 
 

 ובמסמכי המכרז הנוספים.  כל המופיע בפרק זה הינו בנוסף לאמור במפרט הכללי   •

 טפסנות 02.01

 .  תבניותמרוחים בשמן ם  לבוד )דיקטים( שלמים ונקיים וללא פגמים וחוריהטפסים לבטון יהיו מעץ 

 

 בטון חשוף = בטון גלוי ארכיטקטוני    02.02

 גמר כל מרכיבי הבטון החשופים יבוצעו בהתאם למתואר בהמשך.   
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 הבטון החשוף יהיה מבטון נקי אן עם תוספת פיגמנטים.    

 

וללא   , הגוון ללא שינוי  , צבע הבטון אחיד  וסגרגציה  , ללא בועות ואיר  , חלקים  יהיו מישורים  פני הבטון 

 כתמים . כל הבטונים יהיו אחידים וזהים לדוגמאות הבטון שאושרו ע"י האדריכל . 

 

 
 החדרת פיגמנט וחומר נגד שחיקה גמר רצפת בטון עם    02.03

בשיטה זו , לאחר יציקת משטח הרצפה , יפוזר חומר אבקתי  נגד שחיקה הכולל פיגמנט לפי דרישת האדריכל,  

 . ק"ג למ"ר  6, במינון   ויינשטיין " או ש"ע -של "שושני"  0/4"פלינטופ 

 

 ת ניקיונם בזמן היציקה . א. כל רכיבי ריהוט וקונסטרוקציה סמוכים  יצופו ביריעת ניילון לשמיר 

 

ב. מרצף הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט ויישור ע"י סרגל מגנזיום , עד הגעה למפלסים ושיפועים הנדרשים 

 לפי תכנית בדיוק מירבי .

 

 ככל האפשר לקבלת משטח אחיד והומוגני . ג. פיזור חומר השחיקה יבוצע שתי וערב בפיזור אחיד מגובה נמוך 

 

 החדרת חומר השחיקה אל תוך הבטון יבוצע ע"י הליקופטר בעל צלחת בשלב התייבשות הבטון כאשר נעלמו המים ד.  

 מ"מ .  3-4של הבטון הטרי ועקבות אדם על המשטח יותירו עקבות שלא יעלו מעל 

 

מגיע  לא  בהם  במקומות  ההחלקה.   ע"י  הבטון  פני  איטום  תוך  הבטון  ייבוש  בזמן  נוספות  החלקות  יבוצעו  ה. 

 ההליקופטר )קצוות וחיבורים וכדו'(  יש להחליק ידנית עם מלדג' מגנזיום , ובסוף התהליך במלדג' מתכת .

 החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון . 

 

 , עם מטאטא כביש נקי  , בהתאם לדוגמא שאושרה ע"י האדריכל . ו. סירוק הבטון יהיה עדין 

 
 

 מפרט הנדסי )אדר הנדסה(  –בטון יצוק באתר  עבודות  –  20פרק 
 

( ובמסמכי המכרז  2017 - 50, פרק 2013 – 02כל המופיע בפרק זה הינו בנוסף לאמור במפרט הכללי )פרק  •

 הנוספים. 

 סוג הבטון  02.02

 מ"מ.  9, אגרגט מקסימלי 40-ב בטון מובא מסוג יהיההבטון ברצפת הגשר  

 מ"מ.  19, אגרגט מקסימלי  30- ב בטון מובא מסוג יהיה,  הרכיביםשאר  הבטון בכל

 הבטונים הגלויים יהיו ללא אפר פחם ויעמדו בדרישות המפרט הכללי לבטון חשוף חזותי. 

 פיגמנט לפי בחירת האדריכל. רחבת הבטון בפרגולה תבוצע בתוספת 

 עובי כיסוי  02.03

 ס"מ.  5עובי כיסוי מינימלי, אלא אם צוין אחרת בתוכניות, יהיה 

 טפסנות  02.04
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 .  תבניותמרוחים בשמן ם  הטפסים לבטון יהיו מעץ לבוד )דיקטים( שלמים ונקיים וללא פגמים וחורי

 בטון מסורק  02.05

ות מטאטא כביש חדש. כיוון ואופי  רצפת הבטון תהיה בגמר בטון סרוק. סירוק הבטון יעשה באמצע .1

 הסירוק יתואם מראש עם האדריכל. 

 הקבלן יכין מקטע לדוגמה לאישור המפקח והאדריכל.  .2

אשפרת הבטון תיעשה באמצעות בד יוטה רטוב. יש להקפיד על שמירת רטיבות הבד במשך שבעה  .3

 ימים. 

 
 
 

 עבודות מסגרות ונגרות אומן  –  06פרק 
 
 

 כללי  06.01
 האלמנטים המתכתיים  יעברו גלוון לאחר גמר שלב הריתוכים. כל  06.01.01

 
06.01.02 ( מפורטות  ביצוע  תכניות  למתכננים  יעביר  תחילת  shop drawingהקבלן  לפני  המתכננים  לאישור   )

 הייצור. 
 

 בעבודות מסגרות אומן  –ריתוך צבע וגלוון פלדה  06.02
 דרישות איכות לריתוכי קונסטרוקציה המיועדים לגלוון  06.02.01

 .IMS  600והמפרט הכללי לריתוך  AWSD 1.1על פי תקן הריתוך יתבצע    .א
 הריתוך יהיה חופשי מסדקים פורוזיווים.   .ב
למניעת חדירת    הריתוך גם במקום שניתן להסתפק "בריתוך לסירוגין" חייב שיהיה אטום ושלם,  .ג

 חומצה לחלל שבין החלקים. 
 תהיה נקייה מנתזים. הריתוך יהיה נקי משרידי "שלכה" )סיגים( סביבת הרתך   .ד
 היות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכדומה. החלקים חייבים ל   .ה

 כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות   .ו
חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי חסר, גומות, או  

 נקבוביות. 
 לקבלת משטח סופי ישר ואסתטי לפי דרישות האדריכל.לאחר סיום הריתוך תבוצע השחזה וניקוי  

 
 

 

 מפרט גלוון  06.02.02
ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל,    918ישראלי ת"י    בתקןהגלוון יעמוד  

 . BS  5493ובתקן  
  –אורך חיים מצופה בתנאי חשיפה ללא הגנת צבע    –הגדרת תנאים קורוזיביים    – עובי ציפוי האבץ   .א

 מיקרון.  80 –שנים. עובי מינימלי של ציפוי אבץ  8
ודות אוויר וניקוז בדרך של הכנת חורים לאוורור וניקוז.  מניעת מלכ  –הכנת אלמנטים לציפוי אבץ  .ב

 יש להבטיח שריתוכים יהיו חופשיים מפורוזיות או קפלים שימנע חדירת החומצה. 

בת"י    בדיקת .ג המפורטות  להגדרות  בהתאם  יתבצעו  הגלוון  איכות  בדיקות  הגלוון:    918איכות 
 ויתייחסו לדרישות התקן באופן הבא:

 מיקרון מינימום בשיטה מגנטית או בשיטת זרמי מערבול. 80עובי גלוון נדרש:  •

 תיבדק בשיטת פטיש סובב.  918ת"י  302בדיקות חוזק לאדהזיה: סעיף  •

 . בשיטת הבדיקה: תמיסה של נחושת גפריתנית. 918ת"י  303בדיקת אחידות ציפוי: סעיף   •
 משקעי סיגים לא יתקבלו והחלקים צריכים שיהיו חופשיים מהם. 
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מקומיים שלא קיבלו את שכבת הגלוון המלאה אפשר שיתוקנו ע"י יישום של שכבת אבץ קר  אזורים 
 . ZCRמסוג "זינגא" או 

 בשום אופן לא יתקבלו תיקונים בצבע אלומיניום או צבע עשיר אבץ! 
 

 
 
 

ייעודי למתכת בשתי שכבות   , בהתאם להנחיות היצרן  , כולל כל    צבע אפוקסי    –צביעת פלדה מגולוונת   06.03
 .  ההכנות , ניקוי והכנת השטח , צבע יסוד מתאים לסוג הצבע הסופי

 
 

 רכיבי פלדה  -מעקה   06.04
 המעקה יבוצע מרכיבי פלדה מגולוונים וצבועים. כל הריתוכים, ייעשו במפעל לפני הצביעה.   .א

 ון סופי יועבר לקבלן ע"י האדריכל . צביעה תבוצע עפ"י המפרט דלעיל. גו .ב
 

 חרש עבודות מסגרות  –  19פרק 
 

 ( ובמסמכי המכרז הנוספים. 2000, 19כל המופיע בפרק זה הינו בנוסף לאמור במפרט הכללי )פרק  •

 גלוון  19.01

גילוון    כל אלמנטי עובי  הגילוון.  לפני  שוחק  בחומר  ניקוי  כולל  באבץ חם  בטבילה  מגולוונים  יהיו  הפלדה 

 מיקרומטר.   80  –מינימלי 

 צביעה  19.02

מיקרומטר ושתי שכבות של    100הצביעה תעשה בשתי שכבות צבע אפוקסי אפקוגל בעובי מינימלי כולל של  

ביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן ולהנחיות  מיקרון. ה  80צבע אפוקסי טמגלס בעובי מינימלי כולל של  

 . גוון הצבע בהתאם לבחירת האדריכל לרבות שימוש במספר גוונים שונים. 11המפרט הכללי בפרק 

 איטום  19.03

גובה   ועד  הפיתוח  לפני  ופרטי החיבור מתחת  הפלדה  איטום    10על אלמנטי  יבוצע  הפיתוח  פני  מעל  ס"מ 

 באמצעות: 

 EG1  סיקה קור –כפריימר שכבה ראשונה  .1

 , בגוון זהה לגוון הקונסטרוקציה. EG5ור סיקה ק – שתי שכבות צבע  .2

 כל פרטי הביצוע וההכנות הנדרשות יהיו בהתאם להוראות היצרן. 

 ביצוע האיטום כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה. 

 תוכניות ייצור  19.04

וקה לאלמנטים, פרטי חיבור וברגים. התוכניות  דרואינג( כולל חל-הקבלן יכין תוכניות ייצור מפורטות )שופ

 תועבר לאישור המפקח, האדריכל והמהנדס. לא יוזמן חומר ולא יתחיל הייצור לפי אישור תוכנית הייצור.

 פיקוח בזמן היצור  19.05

קונסטרוקציית הפלדה של הגשר תיוצר ותורכב במפעל. לאחר ההרכבה יש להזמין את המפקח, האדריכל  

 יון במפעל. לאחר אישור הביצוע יפורק הגשר לאלמנטים השונים ויורכב מחדש באתר. והמהנדס לפיקוח על 
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 נגרות חרש –  20רק פ
 
 

על הקבלן להגיש לאישור האדריכל והמהנדס פרטי ביצוע של עבודות העץ הכוללים: מחברים, פרזול,   20.01
 ברגים ופרטי חיבור. 

 

 

   -  קונסטרוקציית העץ 20.02
סוג    הקונסטרוקציהרכיבי   .1 אורן  מעץ  תכניות אדריכלות    5יהיו  לפי  הקורות  גדלי  בקפדנות.   ממוין 

 וקונסטרוקציה .  יש לקבל אישור מוקדם מהאדריכל לדוגמת חומר. 
ונקיים קצוות מטופלים   .2 )פינות מוקצעות, פני שטח חלקים  ומוקצע בגימור אדריכלי  העץ יהיה יבש 

 בחומר אטימה(. 

 במפעל מאושר. 262חיסון נגד מזיקים לפי מפמ"ב  –קורות העץ יעברו אימפרגנציה  .3

עץ בצבע שמן: צביעה בצבע על בסיס שמן מסוג   .4 ,     FLOODתוצרת    CWF-UVצביעת   2או ש"ע  
שכבות לפחות , המתנה לייבוש לפי הנחיות היצרן. ביצוע עפ"י הנחיות יצרן ובאישור האדריכל. גוון  

 ידי האדריכל.הצבע ייבחר על 

 עץ השקוע בקרקע יהיה אטום לחדירת מים ע"י מריחת חומר איטום ייעודי לעץ בחלק השקוע בקרקע. .5
 

 צביעה/שימון  עץ חיצוני   20.03

או ש"ע.    FLOODתוצרת    CWF-UVבשמן מסוג   יייצבע/ישומן     במידה ולא הוגדר אחרת , כל עץ חיצוני  
 ביצוע עפ"י הנחיות יצרן ובאישור האדריכל. גוון ייבחר על ידי האדריכל. 

 

 חיפוי גג הצללה  ממחצלות כפות תמרים   20.04

 ( או שעו"א . 04-6794884חיפוי גג ההצללה במחצלות כפות תמרים טבעיות תוצ' "בית הקש" )  .1

ס"מ . גזרת המחצלת תתאים למבנה  גם במקרה של גזרה   25המחצלות ארוגות עם חוטי ברזל מגולוון כל  
 משולשת .   

המחצלת תונח על גבי  הקונסטרוקציה ותחובר אליה עם חוטי ברזל מגולוונים ומצופים בציפוי פלסטי אשר  
ריות הקבלן חיבור חזק שיעמוד  ס"מ לאורך .  באח  50יהדקו את המחצלת מלמעלה ויחוברו עם ברגים כל  

 בתנאי הרוח במקום.   קצוות וחפיפות בין מחצלות יכוסו בכפות תמרים בודדות  שיחוברו כנ"ל למבנה . 

מחיר החיפוי כולל את חומר החיפוי  וההתקנה . תשלום לפי מ"ר חיפוי עד גמר מושלם . יש לבצע דוגמא   .2
 י ביצוע.מ"ר  לאישור האדריכל ומהנדס לפנ 5בגודל לפחות 

 

   חומר חיפוי: 20.05
 

   מתועשדחוס לוחות במבוק 
 TREME"-BAMBOO X-"MOSO  ,  "דק במבוק אקסטרים"כדוגמת 

 , או "טרילוג" או ש"ע ואיכות .   073-2112020"קנה קש"   –ספק 
 
 

בתהליך  הלוחות  עשויים מרצועות במבוק דחוס בהליך תעשייתי ייעודי לשימושי חוץ.  הלוחות מטופלים . 1
 . המיוחד של חימום ודחיס 
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 תכונות החומר  .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מידות וגימורים  .1
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 אחריות    .2
, עמידותו הפיזית   וההתקנה לאיכות החומר  שנים מיום ההתקנה 10הקבלן יהיה אחראי למשך 

וכל מפגע  , , אי התרוממות והיפרדות סיביםבשימוש המתוכנן , עמידות כנגד הצטברות פטריות  
 . המונע מהמוצר לעמוד בדרישות התקן למרצף בשטח ציבורי  אחר 

 . )לא כולל האפרת גוון מהשמש(

ות, יוחלפו  במקרה של אי עמידת המוצר או חלקים ממנו בדרישות הנ"ל  במשך תקופת האחרי 
, בהתאם   וללא דיחוי  החלק או החלקים היוצרים את המפגע עפ"י הוראת המזמין בזמן סביר

ללא כל   – לתכניות ולמפרט הביצוע המקורי , כולל רכישה, אספקה והתקנה עד גמר מושלם 
 . תשלום נוסף

 
 

 
 ברגים ואביזרים  20.06

חומר המדרך  , מאושרים מראש ע"י האדריכל  הברגים של  לוחות המדרך יהיו ברגים ייעודיים   לפי סוג 
 והמהנדס. 

 היות נקיים, חופשיים מזיהומים כמו זפת, צבע וכדומה. חלקים חייבים לכל ה
 

 לפי הנחיות מהנדס .  כל האביזרים יהיו מגולוונים .  –פרזול  
 

 
 

 
 

 
 

 כלונסאות  –  23פרק 
 

 ( ובמסמכי המכרז הנוספים. 2008, 23כל המופיע בפרק זה הינו בנוסף לאמור במפרט הכללי )פרק  •

 דוח הקרקע  23.01

 הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וממפרט זה.   01/03/21דו"ח הקרקע של אגסי רימון מתאריך 

 מכונת הקידוח  23.02

. על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן שינוי בסוג הביסוס בהתאם  M-350הקידוח יעשה במכונה חזקה מסוג  

 ביצוע עבודות העפר ותחילת קידוח היסודות. להנחיות יועץ הקרקע לאחר  

 בקרת איכות  23.03
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הקבלן ינהל רישום לכל כלונס הכולל: שכבות הקרקע שנמצאו בקידוח, שעות עבודה, פרטי בטון, אורך כולל,  

 אורך בסלע וכל נתון רלוונטי אחר.

 תוכנית עדות לכלונסאות  23.04

מוסמך. אין להמשיך בביצוע הבניה ללא קבלת  על הקבלן להכין תוכנית עדות לכלונסאות באמצעות מודד  

 אישור מהמפקח ומתכנן המבנה למיקום הכלונסאות.

 בדיקה סונית  23.05

תבוצע בדיקה סונית לכל הכלונסאות. אין להמשיך בביצוע הבניה ללא קבלת אישור יועץ הקרקע ומתכנן  

 המבנה לאורך הכלונסאות.
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 22.208.7  עדכון  גשרים  4   –פארק ירוחם   –למכרז   רשימת תכניות. 
 

 תאריך עדכון  קנה מידה  תכולה  מס' תוכנית  מס' סד' 

 לוטן אדריכלות ונוף בע"מ –מתכנן   -  אדריכלות ונוף

 10.07.2022 משתנה  תכנית כללית טיילת שלב ג'  184-500 1

 06.03.2022 משתנה  רביבים גשר נחל  184-510 2

 06.03.2022 משתנה  גשר נחל ירוחם 184-520 3

 09.03.2022 משתנה  פרטים אופייניים גשרים רביבים וירוחם  184-511 4

 06.03.2022 משתנה  גשר האפיק  182-000 5

 20.02.2022 1:500 תכנית תיאום תשתיות תאגיד מים  184-001 6

 29.07.2022 משתנה  גשר הסכר  185-100 7

 29.07.2022 משתנה  פרטים גשר הסכר  185-200 8

 בע"מ  אדר הנדסה   -קונסטרוקציה   תכניות 

9 P1370----02 12.07.2022 משתנה  גשר נחל ירוחם 

10 P1370----03  12.07.2022 משתנה  גשר נחל רביבים 

11 P1370----04  07.03.2022 משתנה  גשר האפיק 

  שפר רונן מהנדסים   -קונסטרוקציה   תכניות 

 26.7.2022 1:50 תכנית גשר הסכר  1 12

 26.7.2022 1:200 חזית מערבית  2 13

 26.7.2022 1:50 תכנית וחתך קורת נשיאה  3 14

 26.7.2022 1:200 תכנית שימור הסכר  4 15

 26.7.2022 משתנה  פרטי הגשר 5 16

אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי    וכן תכניות   *
 להורות על ביצועם. 

 
 
 
 
 
 


