
  הסטת נחל נעמן –מפרט טכני 

  

  

האמור בפרק המוקדמות הכלול במסמכי מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף, או לשנות את 

  .בלבדמכרז זה. מובהר כי מפרט זה נכון לעבודות הסטת נחל נעמן 

  

  העבודהמהות      0100.

שכונת  קמת הצד המזרחי שלבמטרה לאפשר את ה נחל נעמן לשהטייה היא  תכלית העבודה

שמורות טבע עין אפק וכרי  , ויצירת חיבור ביןהנחל וסביבתו כשמורת טבע תהכרז ,נאות אפק

  נעמן.

, ובמסגרת תכנית מפעל ניקוז: עורק ניקוז 20697תכנית מאושרת ג/ העבודה מתבצעת במסגרת 

  ). 4-42-014לתכנית מפעל ניקוז  קטע מול שכונת נאות אפק  (עדכון –נחל נעמן  –

   

  האתר  2.000

  

  גבולות האתר:

    

מועצה אזורית מטה אשר, והוא גובל בחלקו המערבי בתחום שיפוט אתר העבודה נמצא בתחום 

, בצפון עם בריכות עין אפק ו המזרחי האתר גובל עם שמורת טבעשיפוט עירית ק.ביאליק. בחלק

  בהקמה.הדגים של כפר מסריק, במערב ובדרום עם שכונת נאות אפק הנמצאת 

    

  אור האתר:ית

  

, שטח שמורת טבע שטח תוואי ההטיההכוללים  דונם 230 -כ שטח אזור העבודה משתרע על

  .שטח מאגר הוויסותו

בריכות ונעמן,  של נחלה קיימת אתר העבודה מתבצע בשטחן של שתי תכסיות עיקריות: תעל

  הדגים הנטושות של קיבוץ אפק.

מי התהום בשטח האתר סמוכים לפני השטח. האדמה כבדה. סוללות בריכות הדגים בנויות 

  מסלעים , צרורות, גושי בטון, חומר מדורג אחר, ועצמים מגוונים אחרים. 

    

  אור העבודהית  3.000

  

הנחל הקיימת, תוך התייחסות להיבטי העבודה עוסקת ביצירת תוואי נחל חדש במקום תעלת 

  בין שכונת נאות אפק ושמורת נחל נעמן.הממשק ניקוז, שמירת טבע, ועיצוב קו  ,דרולוגיהיה

ומטרדים  20697הנמצאות בשטח תכנית ג/  במסגרת העבודה יפונו סוללות בריכות הדגים

ם תעלת הנחל יחפר תוואי נחל חדש בעל מורכבות מבנית מגוונת לאורכו, תיסתי ,נוספים

  הנחל לבין השכונה. ימת, ויבנה אזור החיבור בין שמורתהקי

במקביל לרצועת הנחל לצורך ויסות ספיקות חפר מאגר וויסות נגר עילי יבמסגרת העבודה י

  מתקני יציאה וכניסה. יכלולמאגר הגבוהות מתעלת הנחל למניעת נזקים במורד האפיק. 
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חפירת תוואי הנחל החדש, פינוי מטרדים, הינו  –המכרז של פרק עבודות זה נשוא  החלק העיקרי

שני שיבוצע בחלקיות הנו אזור החיבור החלק ה מאגר וויסות וסתימת ערוץ הנחל הקיים.חפירת 

   בעיקר עבודות עפר. -בין תוואי הנחל והשכונה החדשה
  

  

  תמצית העבודות הכלולות במפרט זה:  4.000

  

 .העתקת צמחיה נבחרת −

 .מכל שטח האתרפינוי פסולת  −

 ., לרבות גדרות ושערים, מבנים, בסיסי בטון, קווי תשתיתומטרדים פירוק תשתיות −

 .פירוק סוללות בריכות דגים −

 .אחרת חצץ), פסולת –מיון תוכן הסוללות לאבן בגדלים שונים (בולדרים  −

  .חישוף השטח −

 .חפירת תוואי נחל חדש בעל חתכים משתנים −

 .חפירת מאגר וויסות −

 .מתקני כניסה ויציאה במאגר הוויסותבניית  −

 .העברת פני שטח עליונים מתעלת נחל קיימת אל תוואי נחל חדש −

 יצירת תשתית עפר לחיבור בין שמורת הנחל לבין השכונה. −

 .חיפוי מדרונות נחל חדש ומאגר הוויסות באדמה  מפוררת −

 .בנייה של בתי גידול אבניים בתוואי הנחל החדש −

     ים.סתימת תוואי הנחל הקי −

 

  דגשים  5.000

  

  עבודה בתחום שטחי טבע  .א

  

ולפיכך נדרשת במשנה זהירות  בעל מגוון צמחייה עשיר שמורת טבע העבודה מתבצעת בתחומי  

. הנסיעה בתחומי האתר תהיה במהירות רט"גובהקפדה על כללי שמירת טבע כפי שיוגדרו על ידי 

לבצע את העבודה ללא פגיעה בערכי יש . שמירת הבטיחותקמ"ש לצורך  20איטית שלא תעלה על 

כל העבודות  טבע. באתר מגוון צומח עשיר, בעלי חיים, אין לפגוע או להוציא פריטים מהאתר.

על הקבלן לתאם את העבודה לשלביה  למניעת שריפות. יםיהיו בליווי מטפים מתאימים צמוד

ת יום, פיקוח של הרשולרבות דרכי גישה, לוחות זמניועם רשות הניקוז עם רשות הטבע והגנים 

, מאושר ע"י ורשות הניקוז ועוד. על הקבלן להכין מסמך של סיכום הנחיות רשות הטבע והגנים

תוך  פינוי לאתר פסולת מאושרהאתר יכללו  ןניקיוכל עבודות חשוב להדגיש ש הרשות והמפקח.

  .הנפקת אישורים לכך
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  מבוניםמעבר בתחומי שטחים   .ב

  

לכניסה ובסמוך  מבוניםהמעבר לשטח העבודה עובר בשטחים ו, עבשמורת טבהעבודה מבוצעת 

חלקית  וחסימה. יש להימנע מעצירות מיותרות בשטחים אלו לרבות עצירה לשמורה קולטת קהל

בכל יום ינקה הקבלן את האתר בו הוא עובד וידאג להסיר  . או מלאה של כביש הגישה לשמורה

עם רשות שמורות הטבע והגנים ובהסכמתם, כל  כל עבודה תיעשה בתיאום מפגעים ככל שיהיו.

  התיאום יעשה באמצעות ובליווי הפקח האזורי של רשות הטבע והגנים.

מודגש כי עבודות הפיקוח של רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים כלולים במחירי היחידה 

  שיתמחר הקבלן ולא ישולם על כך תשלום נוסף ונפרד.

  

  עבודה בתחום נחל נעמן  .ג

    

, כל עבודה בתחום נחל נעמן הנמצא באחריות רשות ניקוז ונחלים גליל מערביהעבודה מבוצעת 

מודגש כי עבודות הפיקוח של רשות הניקוז ורשות הטבע  ,תיעשה בתיאום עימם ובהסכמתם

  והגנים כלולים במחירי היחידה שיתמחר הקבלן ולא ישולם על כך תשלום נוסף ונפרד.

  

  

 תשתיות קיימות  .ד

  

במסגרת התכנון התקבל מהרשויות מידע כי בין היתר ישנן תשתיות של חח"י וסלקום בשטח 

התקבל מצב קיים מהרשויות, אך יחד עם זאת, על הקבלן מודגש כי במסגרת התכנון הפרויקט. 

ביצוע טרם מוטלת האחריות על קבלת היתרים רשמיים וביצוע כל התיאומים הנדרשים 

  העבודות עפ"י חוק.

מודגש כי העבודות מתבצעות בקרבת אתרי עתיקות ויש לקבל את אישור רשות העתיקות  בנוסף,

  לפני ביצוע העבודות.

מודגש כי כל עבודות הפיקוח הנדרשות ע"י גורמי התשתית מכל סוג שהוא הינן כלולות במחירי 

  היחידה ולא ישולם על כך תשלום נפרד ונוסף.

  

  מאגר ויסות  .ה

מכרז, טרם היה ידוע האם ביצוע מאגר הויסות יהיה חלק מודגש בזאת כי בעת הוצאת ה

מתכולות המכרז. על כן, כל סעיפי המאגר הינם אופציונליים. ככל ויוחלט ע"י מנה"פ לבצע את 

  המאגר, סעיפים אלו יבוצעו.
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  עבודות עפר ועבודות הכנה – 51פרק 

  

  

  כללי    0151.

  

מובהר ומודגש כי נדרש לבצע את העבודות נושא מפרט זה כחלק מביצוע עבודות מקדימות 

  בשכונת נאות אפק 30לכביש 

. מודגש כי לקבלן לא תהיה תביעה על עיכוב 2017מובהר כי עבודות אלו נדרשות לבצע בקיץ 

  .בלוחות זמנים ועל ביצוע העבודות בחודשי החורף

  

עבודות העפר כולל חפירה ו/או חציבה והוצאת כל חומר, מכל  המונח חפירה לפי מובנו במפרט

סוג ובכל מצב החל מפני הקרקע הקיימת ועד לעומקים הנדרשים והעברתו למילוי או פיזור 

במקום שיידרש בהתאם לרומים ולמידות הנדרשות. התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב 

  הכמויות.

  

הידוק יהיו מסוג אשר יאושר ע"י המפקח באתר, כלי החפירה, ההובלה, המילוי, ההרטבה וה   

והינם כלולים במחירי היחידה המופיעים בכתב  לפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח

  הכמויות.

  

אם במהלך העבודה  תתגלה  שכבה רטובה והעבודה תמשך ב"רטוב", לא תשולם לקבלן כל    

  תוספת למחיר היחידה.

רים הדרושים להמשך פעולות החפירה וההידוק. עליו הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידו   

  להביא בחשבון את ההתנקזות האיטית של השכבות החרסיתיות.

  .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה ברטוב   

  

בנוסף, מודגש ומובהר כי ככל ותידרש כניסת מתכננים ו/או קבלנים נוספים לביצוע עבודות 

  ורות לקבלן.מכל סוג שהוא, לא ישולם על כך תק

  

  שלבי ביצוע -סדר עבודות העפר  0251.

  

(בשטח הפרויקט או  העתקת צמחיה שסומנה בסקר מקדים ונבחרה להעתקה לאזור אחר בנחל  .א

: חפירת בין היתר העתקה כוללת שיקבע ע"י  המפקח. במעלה הנחל מצפון לשטח הפרויקט)

בורות לצמחיה המועתקת במקומה החדש, עקירת הצומח באמצעות מחפר, הובלת הצמחיה, 

  נתן בכתב ע"י אקולוג צוות התכנון.יי העד קליטתה. אישור לקליטת הצמחי הוהשקייתשתילתה, 

  ורשה והצגת אסמכתאות לפינוי.ופינויה לאתר מ -פינוי פסולת מכל שטח האתר  .ב

ים יופינו – וכו' לרבות גדרות ושערים, מבנים, בסיסי בטון, קווי תשתית, ומטרדים פירוק תשתיות  .ג

  מהמקום. 

, ומיון חומר החפירה. כל החומר האבני שימצא ימוין עפ"י גודל פירוק סוללות בריכות דגים  .ד
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ויוערם עפ"י הנחית המפקח. גושי בטון ושאריות פסולת יפונו לאתר מתאים. חומר צמחי ירוסק 

  יער. חומר הריסוק יעורם בשטח האתר.במקום ע"י מרסקת 

חישוף הצומח יכלול מכל חומר צמחי ופינויו מהשטח לאתר שיקבע ע"י המפקח. חישוף השטח   .ה

ליל בעיקרו שיחים ד צומח שני מרכיבים: חישוף צומח סבוך על הגדות כולל עצי אשל. וחישוף של 

ישוף יכלול הוצאה המשקעים  החיתמחר את הפעולה לשני אופני חישוף אלו .  ועשבונים. הקבלן

בחומר זה  במקום שיקבע המפקח לצורך שימוש הפרויקט חשל בריכות הדגים ועירומם בשט

  .בתוואי החדש

תוך הקפדה על מפלסים ושיפועים. הקבלן יקפיד לא לבצע חפירת יתר על  חפירת תוואי נחל חדש  .ו

רומי החפירה הסופיים בכל שיטת החפירה תהיה ע"י הגעה ל מנת לשמור על יציבות גדות הנחל.

מטר, ולאחר מכן חפירה של המקטעים בין החתכים. עבודת החפירה של התוואי  20(כל  ךקו חת

לא תתאפשר חפירה  .באמצעות הקבלן אשר יהיו כלולים במחירי היחידה תלווה במדידה צמודה

  ללא מודד צמוד.

התוואי  סתימתלצורך  ישמשאשר ויפריע להמשך העבודות,  אערום חומר החפירה במקום של  .ז

 . בהמשך הקיים

של אדמת עומק תשוטח במקום שלא יפריע לעבודות, תיובש, ולאחר מכן תתוחח,  נדרשתכמות   .ח

ס"מ  על  גדות  10לפני פיזורה על גדות הנחל החדש.  פיזור שכבה של החומר המוכן בעובי של 

  תוואי הנחל.

, גבהי מפלס מי התהום בתחתית המאגרתתבצע לאחר קבלת מידע על  וויסותהחפירת מאגר   .ט

סעיף זה נכון, ככל ויוחלט על ביצוע המאגר כחלק  החפירה המתוכננים יתוקנו בהתאם לממצאים.

  מתכולות המכרז.

, ייבנו מאבן בקלש העשויה מאבן גיר קשה בגודל שאינו מתקני כניסה ויציאה במאגר הוויסות  .י

סעיף זה נכון,  וד שתית באמצעות חריש והידוק.ס"מ. בניית המגלש תבוצע לאחר עיב 20עולה על 

 ככל ויוחלט על ביצוע המאגר כחלק מתכולות המכרז.

  עבודות בניית המגלש יבוצעו בסדר הבא:

אזור המגלשים יסומן לאחר שלב חישוף הקרקע בצורה מדויקת על מנת שהחפירה לא תגרום . 1

של  יחסי להפרה של קרקע טבעית. החפירה תתנהל מסביב לאזור המגלש, ולאחר הגעה לגובה 

  של המגלש. ILיוזמן המודד לסימון מ' מעל אזור המגלש  0.2

ת מפלסת), או תיחוח השכבה הרכה לאחר הגעה למפלס המתוכנן תתבצע חרישה (באמצעו. 2

  .וכה את שברי האבןס"מ בכדי שניתן יהיה להחדיר לת 20לעומק של כ 

והידוקה  ס"מ  20פיזור שכבת שברי האבן על גבי השתית המתוחחת ופילוס שכבה בעובי של . 3

טון, עד להפסקת השקיעה, בכדי להחדיר את שברי האבן  10באמצעות מכבש ויברציוני כבד, 

  .עלקרק

  מעבר לשלב בניית האבן במגלש יותנה באישור מפקח.. 4 

ופיזור החומר על גדות תוואי  העברת פני שטח עליונים מתעלת נחל קיימת אל תוואי נחל חדש  .יא

  .נחל חדש

  יצירת תשתית עפר לחיבור בין שמורת הנחל לבין השכונה.לישמש שארית חומר החפירה   .יב

לאחר סימון של מודד ובפיקוח צמוד של  החדש בנייה של בתי גידול אבניים בתוואי הנחל  .יג

 המתכננים.
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    .מגזעי עצים בתעלת הנחל בנייה של מפתנים  .יד

  

 כיסוי התוואי הישן הכולל:   .טו

 סיום חפירת התוואי החדש. .1

עצירת עבודה והמתנה עד לירידת מפלס המים בתוואי התעלה לכדי התייבשות והעתקת  .2

  מזמין.בע"ח משטח התעלה. העתקת בע"ח תעשה על ידי ה

לאחר סיום חפירת התוואי החדש של נחל  -העתקת בעלי חיים מתוואי ישן לתוואי חדש  .3

נעמן, יתבצע פיקוח עליון בשטח ע"י אקולוג מטעם צוות התכנון, במטרה למנוע פגיעה בבעלי 

יהיה מודע לצורך להמתין עם המשך העבודות עד קבלת אישור בכתב הקבלן  החיים בנחל.

כיסוי  מהאקולוג  של צוות התכנון, המאפשר לקבלן להתחיל לכסות את תוואי הערוץ הקיים. 

הקבלן  התוואי הקיים יעשה אך ורק לאחר בחינה של האקולוג וחתימתו ע"ג הטופס ייעודי.

 לא יקבל תמורה על המתנה זו.

 י הישן יעשה רק לאחר אישור האקולוג.כיסוי התווא .4

 

 תיחוח קרקע ברום חפירה שהודקה בזמן ע. עפר עד לקבלת מצע שתילה מפורר והומוגני.  .טז

 , כסעיף אופציונאלי ולא מחייב כחלק מתכולות מכרז זה.חפירת בורות לעצים עפ"י מפרט  .יז

  

הנדרשים. הצעת המחיר יודגש כי לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע העבודה בהתאם לשלבי העבודה 

של הקבלן תכלול את המשתמע משלבי העבודה לרבות הוצאות בגין עצירת עבודה ו/או העמדת כלים 

ו/או המתנה ו/או הובלת כלים ואת כל הנדרש לביצוע העבודה בהתאם למפורט ולהנחיות המפקח 

 בשטח.

  

  

  ניקוי האתר  3.051

  

  א. לפני תחילת העבודה   

דות חפירה או מילוי, על הקבלן לנקות את כל תחום העבודה וסביבתה בטרם יחל הקבלן בעבו   

מכל צמחיה, פסולת, גרוטאות, חומרי בנין או כל חומר אחר ולהוציאם מחוץ לשטח העבודות 

לאתר פינוי מאושר ע"י הרשויות המוסמכות וע"י המפקח. עבודת הניקוי תיכלל במחירי 

ן כל תשלום עבור ניקוי השטח לפי סעיף זה, היחידה של העבודות השונות. לא ישולם לקבל

  אלא אם צויין במיוחד בכתב הכמויות.

  

  ב. לאחר סיום העבודה   

על הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים, הן אלו שהובאו על ידו לצורכי העבודה    

  והן שנגלו בשטח.

ק הקבלן על חשבונו, כל פסולת מכל סוג שהוא כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן בשטח, יסל   

  .ו/או לאתר מורשה למקום שיורה לו המפקח
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בגמר העבודות, על הקבלן להשאיר את השטח חלק ונקי, בהתאם לרומים, המפלסים ולצורה,    

  המפורטים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח.

  לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור ניקוי השטח, בהתאם לסעיף זה.   

  

  עציםג.  עקירת        

ת העצים על במידת הצורך יעקרו עצים (וגדמי עצים) הנמצאים בתחום העבודה. לפני עקיר  

קק"ל, המזמין והמפקח. אישור המפקח יהיה בכתב וע"י סימון צבע הקבלן לקבל את אישור 

  מוסכם ע"ג העצים. עצים שלא סומנו בצבע לא יעקרו.

מ' לפחות בשיטה שתאושר ע"י  1.0 העצים מכל סוג יעקרו על שורשיהם ע"י חפירה לעומק  

  המפקח, ויסולקו למקום ובשיטה שיאושרו ע"י המפקח.

  גדמי עצים יאותרו יסומנו ויעקרו כמפורט לעיל.  

, אלא יעורמו על מנת להשתמש בהם ליצירת בתי גידול גזעי העצים לא יפונו משטח האתר

  נפרד ונוסף לקבלן.כל הנ"ל מגולם במחירי היחידה ולא ישולם על כך תשלום  .בנחל

  

  

  

  חישוף והסרת שכבת קרקע עליונה  51.04

 שטח העבודה הנדרש לחישוף יסומן בהתאם לתכניות העבודה ויאושר על ידי המפקח. החישוף  .א

יכלול פינוי השטח מכל צמחיה וחומר אורגני למערומים יתבצע לאחר סיום פינוי הפסולת, ו

. החישוף כולל הסרת צומח מעוצה עורם בנפרד משקע בריכות הדגים י בהתאם להוראות המפקח.

על גדות הנחל לרבות עצי אשל ואשחר. חישוף צומח מעוצה יתומחר בנפרד מחישוף שיחים 

 כמוגדר בכתב הכמויות. ועשבונים

 חומר החישוף יישרף בכפוף לתנאים ולדרישות ההיתרים והאישורים  מטעם כיבוי אש.  .ב

שריפת חומר החישוף באחריות הקבלן ועל חשבונו. על קבלת ההיתרים והאישורים לביצוע   .ג

 הקבלן להציג היתרים אלה למפקח ולפעול לפיהם ובהתאם להוראות כל דין.

עבודות שריפת חומר החישוף יבוצעו בהתאם לכל הדרישות כפי שיתקבלו מטעם כיבוי אש   .ד

ול את כל ובעזרת כל האמצעים הנדרשים בהיתרים אלו. התשלום בגין עבודות השריפה יכל

האמצעים, כח האדם וכל ההוצאות הנלוות שידרשו לביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת בגין 

 סעיף זה.

תוואי הנחל  ןככל שלא תאושר שריפת חומר החישוף, יפונה חומר החישוף אל אזור המפגש בי  .ה

והשכונה, וייושם כשכבה ראשונה בתחתית המדרון המתוכנן,  ו/או למקום אחר במרחק שלא 

 ק"מ מגבול שטח העבודה, ובהתאם להוראות המפקח.  4יעלה על 

 20גני, תוסר שכבת קרקע עליונה בעובי של רהקבלן שהשטח חשוף מכל חומר או אידולאחר שו  .ו

המסומנות בתכניות  ,כשכבה תחתונה בשטח המתוכנן למילוי ותפוזרס"מ, מעל כל אזורי החפירה 

  העבודה.

המעבר משלב החישוף לשלב ההסרה יאושר לאחר בדיקה קפדנית של המפקח וקבלת אישורו   .ז
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  בכתב ביומן העבודה.

  חפירה      51.05

  

  כללי   

רטיבות  מצב של יובש אוהמושג חפירה להלן הוא חפירה ו/או חציבה בכל סוג של עפר ואבן בכל    

הקבלן יבצע חפירה והובלת , לרבות עבודה במי תהום ושאיבה נלווית ככל שיידרש. מכל סיבה

  העפר .

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור מילוי חוזר של עפר בכל תחום שטח החפירה כמצוין בתכניות   

  אלא אם הדבר צוין ואושר בכתב, ע"י המתכנן או המפקח.

  רטיבות ללא כל תוספת על מחירי היחידה. החפירה תבוצע בכל מצב ,כאמור  

  

  והידוקו ביצוע מילוי העפר    51.06

  

מילוי עפר יבוצע בכל מקום המצוין בתכניות ועל פי הוראות המפקח. לאחר אישור המפקח    

ס"מ לאחר ההידוק. כל  20לגבי טיבו, יובל העפר שנחפר ויפוזר בשכבות שעוביין לא יעלה על 

  .ם להנחיות המתכנן בשטחבהתאשכבה ושכבה תהודק 

שורשים שייראו בעת פיזור העפר או בכל שלב שהוא, יסולקו בעבודת ידיים או בשיטה שתאושר    

לא ישולם לקבלן כל תוספת  ע"י המפקח, מחוץ לתחום העבודות למקום שייקבע ע"י המפקח.

  בעבור הנ"ל.

  

כתב מאת המפקח, אדמה החפורה ממקום למקום לא תעשה אלא על פי הוראות בההעברת   

אשר יקבע בכל מקרה ומקרה איזו אדמה או איזה חלק ממנה יש לנצל במקום ואיזה יש 

  להעביר למקומות אחרים, לאן להעבירה ולאיזה מרחק.

כל מערום אדמה שיאוחסן יסומן בשלט מאיר עיניים המודיע על מקור האדמה, ועל עומק   

  החפירה ממנה הובא.

הנחייה בכתב של המפקח יפנה הקבלן את ערימות העפר. הקבלן יתכנן לפני תום העבודה ועל פי   

  את עבודתו בתיאום עם 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.

כל תקופת עבודתו, במקרה של מפולת יידרש  הקבלן יהיה אחראי לשלמות החפירות במשך  

  הקבלן לחפור מחדש, וכן לתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהמפולת כאמור.

כלי החפירה, ההובלה, המילוי, ההרטבה וההידוק יהיו מסוג אשר יאושר ע"י המפקח באתר,   

  לפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

ה שכבה רטובה ו/או יתגלו מי תהום ו/או מים שעונים והעבודה במקרה ובמהלך העבודה תתגל  

  תמשך ב"רטוב", לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת למחיר היחידה.

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו שעבודות החפירה נשוא מכרז זה הנן עבודות חפירה בנוכחות   

  מי תהום גבוהים.

הקבלן ייבצע את כל הסידורים הדרושים להמשך פעולות החפירה וההידוק כולל הידוק בבקרה 

  המפקח.ע"י מלאה בכל סוג של קרקע כפי שיידרש  בתוכניות, המפרט הטכני, ו/או 
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המיוחד המופיעות הנחיות המפרט המתוכנן יבוצע לפי  30מתחת לכביש  מילוי הנחל הקיים

  ).15/2017במכרז הכולל (מס' 

  חפירה, עירום ארעי ושימוש חוזר  51.07

  

משקע של בריכות  :כגוןבין היתר אם צרכי העבודה יחייבו הכנת ערמות ארעיות של עפר (

או  ) עבור שימוש חוזר למילוי,וכו' עפר החישוףאבן ממוינת עפ"י גודל, חרסית נקייה, הדגים, 

אופן שיאושר ע"י המפקח. לפני ם הקבלן את העפר במקום ובויער לביצוע מבנים בתוואי הנחל,

  תום העבודה יפנה הקבלן את ערמות העפר.

הקבלן יתכנן את עבודתו בתיאום עם המפקח כך שהיקף העירום הארעי יהיה מינימלי, אך ידוע 

  שלא ניתן להימנע מעירום ארעי ושימוש חוזר.

מוש חוזר לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור עירום ארעי שיידרש במהלך העבודה לצורך שי

  למילוי.

  

  

  מרחקי הובלה  0851.

  

לא ימדדו מרחקי הובלה. לא ישולם כל תשלום עבור מרחקי הובלה. מחיר ההובלה לכל מרחק   

  נכלל במחירי היחידה של עבודות העפר למיניהן.

  

  

  אי הוצאת חומר מהאתר  0951.

  

העבודה, ללא אין לקבלן זכות לחפור באתר עפר מכל סוג שהוא ולהוציאו אל מחוץ לתחום 

  אישור המפקח בכתב.

  
  

  מילוי חוזר ליד צינורות, מבנים ומתקנים       51.10

  

  סוג העפר יקבע ע"פ התכניות והוראות המפקח.

  העבודה תבוצע בזהירות ללא גרימת נזק למתקן.

אם הקבלן יגרום נזק לצינור, מבנה או מתקן יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו באמצעים 

  ע"י המפקח.ובשיטה שיקבעו 

ס"מ מעל  80מצינור או קיר בטון, או עטיפת בטון על צינור וכן עד גובה  1.0ברצועה ברוחב 

ס"מ (אחרי ההידוק), באמצעות ציוד ידני  10צינור או משטח בטון, יהודק העפר בשכבות בעובי 

רוטט מאושר ע"י המפקח. הנחת השכבות והידוקן ברצועה זו יבוצעו במקביל עם התרוממות 

השכבות מחוץ לרצועה (כאשר ההפרש המירבי בין המפלסים בין שני צידי הקירות או הצינור 

  ס"מ) 20לא יעלה על 

   הידוק מבוקר בצפיפות ורטיבות כמצוין בסעיף הידוק מבוקר לעיל. –הידוק העפר 
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   גריסה וניפוי חומר מקומי והתאמתו למילוי חוזר        51.11

  
הכוונה לגריסה וניפוי אבנים עפ"י התפלגות גודל מתוכננת ושימוש  -51.02.0305נכון לסעיף 

  לבניית בתי גידול בתוואי נחל החדש לאחר מיון האבן עפ"י גודל נדרש.

  הגריסה וניפוי יעשו בשטח הפרויקט, וניפויים יאושר ע"י מתכנן הנוף לפני הפיזור.

  טווחי המיון יוגדרו בתכניות לביצוע.

  

 


