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  רשימת המסמכים
  

טחון ישבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הב והם אל ,כל המפרטים הכלליים
  ומשרד הבינוי והשיכון.

  מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את
  

  הערה:
  

ניתנים לרכישה בהוצאה  ,לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן המצויניםהמפרטים הכלליים 
  , הקריה, תל אביב.29 ראל עז, רח' דוד ןהביטחולאור של משרד 

  
  הצהרת הקבלן:

  
רטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפ

  את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
  

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

  שם הקבלן: ___________________
  

  __חתימת הקבלן: ______________
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  תוכן העניינים

  
  
  

    תנאים כלליים מיוחדים  -       1ג'  ךמסמ
  

  מפרט טכני מיוחד.                                    -          2מסמך ג' 
  

  .כתב הכמויות  -  מסמך ד'
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  1סמך ג' מ

  נאים כלליים מיוחדיםת מוקדמות – 00פרק 

  
 תיאור העבודה.  00.01

  
שיפוץ פנים וחוץ של מבני כיתות בבתי ספר וגני ילדים ברחבי ל הפרויקט בכללותו כול .א

 המועצה.למנהלת לתוכניות ובהתאם לדרישות בהתאם הישוב קריית עקרון 
  

חשמל,  ,אינסטלציה סניטריתהעבודה נשוא מכרז / חוזה זה כוללת עבודות, בניה,  .ב
, פיתוח תקשורת, מזוג אוויר ,םעבודות אלומיניוחידוש החזיתות  עבודות גמר,

 השטח.
 

 .הוראות כלליות 00.02
 
) ולפרקים שבמפרט  הכללי 00כל העבודות  תבוצענה  בהתאם למוקדמות (פרק  .א

הבינמשרדי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראלים ובהיעדר תקנים 
ישראליים התקנים המקצועיים האחרים הרלוונטיים. יש לראות את המוקדמות, 

ד, התקנים הישראליים, כתבי הכמויות והתכניות המפרט  הכללי והמפרט המיוח
 כמשלימים זה את זה.

  
אין זה מן ההכרח שכל  העבודות המתוארות באחד המסמכים  האלה תמצאנה את  .ב

 גם ביתר המסמכים. ביטוין
  

על הקבלן/ספק לבקר באתר העבודה, להכיר את תנאי העבודות, הגישה למקום וכל  .ג
 יעת המחירים לביצוע  העבודה.יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקב

  
על הקבלן/ספק לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים למבנה על תכולתו,  .ד

למתקנים ולבניינים סמוכים, לציוד, לקווי חשמל, לקווי טלפון, מים ביוב וכן 
. על הקבלן לבצע  עבודותיו תוך שיתוף פעולה םקרקעילמתקנים על קרקעיים ותת 

המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. במידת הצורך,  ותיאום מלאים עם
יתאם הקבלן עבודתו עם הרשות המקומית וכמו כן עם חברת חשמל ובזק עבודה ליד 
כבלים קיימים. כמו כן, על הקבלן/ספק לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם 

 ל ידו.  מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה ע
  

שא הקבלן/ספק באחריות מלאה לכל נזק יבמקרה של גרימת נזק לציוד או מתקן, י .ה
 בהתאם לתנאי  החוזה.

  
באחריות הקבלן/ספק  לנקוט בכל האמצעים  שיידרשו לתמיכה והגנת האזורים   .ו

 הסמוכים מפני כל  פגיעה.
 

מנהלת על קבלן/ספק לתאם את עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם  .ז
ולקבל את הנחיותיה ואישורה, כולל הוצאת כל  המוסד וצוות הניהול הבכיר

) ותשלום כל התשלומים והמסים וההיטלים  למעט יתר בניה הדרושים ( תהרישיונו
 בגינם לרבות שפיכת פסולת, שימוש במדרכה, גדרות זמניות וכד'.

 
שפורטו לעיל ובין  של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין  ההיוזמה והעשיי .ח

יהיה באחריותו הבלעדית  ועל חשבונו.  םשלא פורטו  מוטלת על הקבלן/ספק וביצוע
 כל הוצאותיו יראו ככלולות במחירי היחידה הנקובים בהצעתו.

 
כל המדידות הדרושות במבנה הקיים לביצוע  העבודה, יעשה ע"י מודד מוסמך מטעם  .ט

 קבלן/ספק ועל חשבונו.
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 .מטעם הקבלן הראשי ניהול הפרויקט 00.03

   
  הקבלן הראשי יחזיק באתר צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים הבאים:

שנים לפחות, בעל ידע וניסיון מקצועי מתאים  5סיון של ימנהל  עבודה מוסמך עם נ .א
 לסוג כזה של עבודה.

מנהל פרויקט מלווה, אשר יטפל בכל התיאומים ההנדסיים הטכניים מול המתכנן   .ב
, קבלני מתח חשמלקבלן אינסטלציה, קבלן  גמר,לנים המשיקים (לרבות קבלן וקב

  וכד').  , קבלן אלומניום נמוך
נוכחות צוות ההשגחה מטעם הקבלן/ספק תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה.  .ג

זאת בחשבון  חכוונת המפקח לעמוד על נוכחות הצוות הנ"ל באתר והקבלן/ספק ייק
 בעת הגשת הצעתו.

בלן/ספק להעסיק על חשבונו, מודד מוסמך עם מכשירי המדידה הדרושים על הק .ד
 לביצוע העבודה, לכל שלבי העבודה. 

של מחליפים במקרה של מחלה/ מילואים /חופשה  םעל קבלן/ספק להבטיח הימצאות .ה
 וכו' של אחד מבעלי המקצוע דלעיל.

נהל העבודה המזמין  רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת המהנדס המלווה ו/או מ .ו
 באם נמצא בלתי מתאימים לדעתו מכל סיבה שהיא.

  

 .העסקת עובדים 00.04
 

  לא יועסקו באתר עובדים ללא רישיון.

המפקח רשאי לסלק מן האתר כל עובד מעובדי הקבלן/ספק, מטעמי בטחון ומטעמים 
אחרים, אי קבלת אשור לעובד מסוים לא תגרור אחריה עיכובים בביצוע העבודה לפי חוזה 

  זה. 

הקבלן/ספק מתחייב להעסיק בעבודה זו פועלים מקצועיים ומנוסים ולהחליף כל פועל 
  שימצא בלתי מתאים ע"י המזמין.

המזמין רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן/ספק, או ע"י קבלן/ספק 
משנה שלו ללא מתן נימוק ולפני שיקול דעתו המוחלט והקבלן/ספק מתחייב לסלק אדם 

  ידעם קבלת הדרישה מאת המפקח וללא ערעור.זה מ

  מעביד.-הקבלן/ספק מצהיר כי הוא קבלן/ספק עצמאי ואין בינו לבין המזמין יחסי עובד

הקבלן/ספק מתחייב להעסיק פועלים באמצעות לשכות העבודה הכללית והמוסמכות 
  וזאת עד כמה שניתן להשיגן באמצעות הלשכות הנ"ל.

ובדים לפי החוק ולהמציא על כך אישור המוסד לביטוח הקבלן/ספק מתחייב להעסיק ע
  ימים מיום חתימת החוזה. 3-לאומי לא יאחר מ

הקבלן/ספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח 
שהוא חייב על פי חוק, עבורו ועבור פועליו, למשך כל התקופה עד לגמר העבודה (כולל חלק 

  יד).העובד והמעב

על קבלן/ספק לשלם ולנכות במלואם את כל המיסים והתשלומים הסוציאליים החלים 
עליו ועל עובדיו. תשלומי קרן ביטוח של פועלי בנין, אם לא נאמר אחרת במפורש, יחולו על 

  הקבלן/ספק (כולל חלק המעביד).

יה, הקבלן/ספק מצהיר כי הוא בקיא ויודע את התקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנ
  .1970-) וכן את הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל1955תשט"ז 

הקבלן/ספק מקבל על עצמו את האחריות לכל תאונה או חבלה שנגרמו כתוצאה מעבודתו 
ו/או עבודת פועליו בביצוע העבודה וגרמו נזק גוף או נזק רכוש לצד שלישי כלשהו. 

יות וחובה הן בקשר לתאונות שיגרמו לאדם או הקבלן/ספק משחרר את המזמין מכל אחר
  ידו.-לרכוש כלשהו בגין ביצוע עבודה על
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 קופת הביצוע.  ת 00.05

  
חודשים מיום קבלת מהתאריך שנקבע ע"י המנהל, בהוראתו  2תקופת הביצוע היא 

להתחלת ביצוע העבודה (צו התחלת העבודה) ועד מועד סיום הפרויקט הוא המועד בו 
  סיום עבודה מהרשות.ור התקבל בפועל איש

  
  על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים הכללי וכן באבני הדרך לביצוע כדלקמן:

  
 מצו התחלת עבודה שבועות1    פירוקים והסדרת המבנים לעבודות גמר .1
  
 מצו התחלת עבודה שבועות 3       ,משקופים והשלמותבנית פנים  .2
 
 עבודהלת מצו התח שבועות 1    תקרות הגמר במבנה כוללגמר כל עבודות  .3
 
 .מצו התחלת עבודה שבועות 1        ותגגב טיפולו שונות השלמת  .4

 
 .מצו התחלת עבודה שבועות 1       הרשות והמוסדהשלמת כל דרישות  .5

 
 .מצו התחלת עבודה שבועות 1      ביצוע פרוטוקול מסירה ראשון  .6

 
  

 תארגנות באתר. ה 00.06
  
עזר היוד, מבני ל הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הצע

  וצורת התארגנותו. 
  

 .שירותים שיתן הקבלן לקבלני משנה קבלנים אחרים קבלנים ממונים וכד' לצורך ביצוע עבודתם 00.07
  

  להלן פירוט שרותים שינתן הקבלן הראשי לכל הקבלנים העובדים באתר:
  

  .ניהול עבודה מלא .א
 בודות.מסירת נקודות מדידה, צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע הע .ב
 הקבלן הראשי יאפשר שימוש בדרכים, מעברים שהותקנו במבנה.  .ג
בהתאם  קבלן/ספק יעשה בתחום אתר העבודהלהתארגנות הקבלן הראשי יקצה שטח ל .ד

להוראות המפקח ומנהל העבודה במקום. במידה והקבלן/ספק יהיה זקוק למחסן 
. האחריות על שמירה לציוד וחומרים, הוא יקימו על חשבונו ויפרקו עם סיום עבודותיו

 לאחסוןוהגנה על החומרים ואו הציוד של הקבלן/ספק חלה עליו למעט הקצאת שטח 
 לקבלן/ספק כל שירות נוסף. ןיינתלא 

תן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. הנפת יהקבלן הראשי י .ה
ספק ועל החומרים פריקה למארזים, אחסון זמני ושינוע בתוך האתר יעשו ע"י הקבלן/

 חשבונו.
רותים יאם יותקנו באתר שירותים סניטריים תינתן לקבלנים האפשרות לשימוש בש .ו

 שהותקנו באתר.
יותקנו נקודת מים (ע"י קבלן האינסטלציה). תינתן לקבלן/ספק אפשרות השימוש  .ז

 במים לצרכי עבודתו. צנרת זמנית מנקודת המים תיעשה ע"י הקבלן/ספק ועל חשבונו.
פשרות להתחבר ללוח חשמל בטיחותי בכל קומה לצורך ביצוע העבודות תן איהקבלן י .ח

במקביל לקבלני המשנה והקבלנים האחרים בו זמנית. הלוח יוגן בפני קצרים ויענה 
ח בנקודות מוגדרות במבנה. וכאמור על צרכי כל הקבלנים בו זמנית. אספקת חשמל וכ

עבודה (כבלים ומאריכים) הקבלן/ספק יתארגן למשיכת החשמל מנקודות אלה לצרכי ה
 על חשבונו.

מתן שימוש בחשמל באופן סביר לפי הצורך, עד למועד חיבורו הסופי של הפרויקט  .ט
 לרשתות חשמל ומים.

הכנת נקודות מיקום וגובה בחלקי המבנה במספר מקומות בכל קומה, בשטח המבנה  .י
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 ושטח הגינון.
ל העבודות אם הם הקבלן יאפשר שימוש בפיגומים עומדים וקיימים לביצוע ש .יא

. תינתן לצרכיהםמותקנים. תינתן לקבלנים/ספקים האפשרות להשתמש בפיגום הזה 
לקבלן/ספק הודעה של שבועיים מראש לפני פירוק הפיגום. בתוך פרק זמן זה עליו 
להשלים כל העבודות המחייבות שימוש בפיגום. לאחר פירוק הפיגום הקבלן/ספק יהיה 

רכת פיגומים לצרכי עבודתו. למען הסר ספק אין המזמין להקים על חשבונו מע מחייב
 מתחייב להתקין פיגומים ומשטחי עבודה כל שהם.

 
 ככלל לא מתוכננת שמירה קבועה. שמירה באתר תינתן על פי הנחיות חברת הביטוח.  .יב

  
בכל מקרה של חילוקי דעות בעניין מתן השירותים יוכל הקבלן/ספק לפנות למפקח והמפקח 

ין והחלטתו תהיה סופית. החלטתו תחייב את הקבלן מבחינה כספית וכל יט בכל עניהיה המחלי
  בחינה אחרת.

    
 ידור. ג 00.08

  
ל הקבלן להתקין על חשבונו, מסביב לאתר הבנייה, בגבול המגרש גדר איסכורית עבאם יידרש 

  מטר ופטות אורכיות לכל אורך הגדר. 3מ' וכולל עמודים מבוטנים כל  2בגובה 
  

  מטר וכולל פשפש לכניסת פועלים. 4ין שער דו כנפי ברוחב כולל של כ הקבלן יתק
  

ידית כל נזק מהקבלן יחזיק את הגדר והשער במצב תקין במשך כל תקופת הביצוע ויתקן 
  תום העבודה. בשיגרם לה במשך כל תקופת העבודה. הקבלן יפרק ויסלק את הגדר 

  יר משום סוג.בגין הדרישות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מח
  

 שילוט  זמני. 00.09
  

"מ לפחות מ 2 בוע בעובי צל הקבלן לספק ולהתקין באתר העבודה, על חשבונו, שלט מפח ע
  מ"ר.  6 -בהתאם לתשריט שיקבל מהמפקח, גודל השלט כ

  
בשלט יופיעו גם המזמין . שהב"שמהשלט יכלול את שם הבניין ופרטי המתכננים לפי סטנדרט  

  יצועו. בובא לאישור המפקח לפני ומבצעי העבודה והוא י
  
  .30 -בפלדה שתקבל את אישור המתכנן ותורכב על יסודות בטון  תשלט יבוסס קונסטרוקצייה

  סיום העבודה. בוקם מיד עם תחילת העבודה, יפורק ויסולק יהשלט 
  בגין הדרישות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג.

    
 נועה בשטח האתר. ת 00.10

  
רשות ההתנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן על ידי  תיבינ

  לו. אהמקומית. כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים 
הקבלן ווקי ונוהלי התנועה בשטח הרשות המקומית יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ח

למות נתיבי התנועה ש. הקבלן מתחייב לשמור על מתחייב לציית לכל הוראות המנהל  בעניין זה
הם כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, בשנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש 

  שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. 
  

  בגין הדרישות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג.
  

 רכי גישה ארעיות. ד 00.11
  

תפורקנה על ותבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו, , דרשנהתת, שתידרשנה אם רכי גישה ארעיוד
גישה הארעיות תיעשה ההמפקח. התווית דרכי  "יעידי הקבלן עם גמר העבודה, אם יידרש לכך 

  באישורו של המפקח. 
גישה הארעיות הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי ה

  חר ללא תמורה. אוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם  אינן רכ
  בגין הדרישות הנ"ל הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר משום סוג.
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   מירה על איכות הסביבה.ש 00.12
  

יקבעו על ידי י /אווקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ה
מפקח. על הקבלן להתקין על הם הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח, כדי למנוע זיהו

כמות, בגודל וברמה סניטרית לשביעות בחשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבני שירותים 
  רצון המפקח. 

  
 חריות למבנים ומתקנים קיימים. א 00.13

  
באתר קרקעיים -תתקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ובכלל זה מתקנים ה

תוצאה מביצוע העבודה, נזקים כהעבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן כל נזק העלול להיגרם להם 
  . םאלה יתוקנו מיד לאחר היווצר

קרקעי שלא צוין בתוכניות על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את - תתעם גילוי מתקן 
  ל אופן הטיפול בו. עהוראותיו 

  
המפעיל ולוודא כי וי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי פני ביצוע החפירה, בידיים או בכלל

  אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפרוט הבא: 
  
  בלי חשמל. כ .1
  בלי תקשורת. כ .2
  וי ביוב. קו .3
  ווי מים. ק .4
  בלים או צנרת אחרת. כ .5
  
  שמל.חוחברת  תוואי כבלי תקשורת וחשמל תיעשה החפירה בנוכחות ואישור חברת בזקב

  התאום והתשלום לבזק, חברת חשמל ו/או כל רשות אחרת תחול על הקבלן המבצע.
  על הקבלן לדווח מידית למפקח על כל נזק שנגרם. 

  
  ינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן  אשר יגרם לנזק מבלי להודיע עליו. י

בנים מתם קבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאוה
כל ההוצאות בומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת 

  הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 
  

 יקוז והגנת השטח. נ 00.14
  

ל ידו וכן על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת עבודות העפר והניקוז המבוצעות ע
קבלן ינקוט בכל הוהחומרים בפני מים, גשמים ואדמת סחף.  להגנת המבנה, הציוד, הכלים

חף בשטח העבודה וירחיקם סהאמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מים, גשמים ואדמת 
  מוקדם של המפקח. הלמקום שיקבל את אישורו  במהירות המרבית

  
, חפירת וללותסמצעי הגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת א   -

יצוע המבנה וסתימתן בגמר בתעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 
  די המפקח. יהביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על 

  
בהיקף שיהיו ויינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן  נ"להל אמצעי הגנה כ   -

  לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
  
ושרו על ידי אנזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר  לכ   -

מפקח ולשביעות רצונו ההמפקח, יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות 
  המלאה. 

  
שמים ושלגים, גהסרת ספק מודגש כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לרבות  ל

  . עליון כוחכלא ייחשבו 
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00.15  
 .מוקדמות 00הוצאות כספיות הכרוכות במילוי הוראות פרק 

  
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שכל ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות 

בין אם קיימת לכך התייחסות מפורשת ובין אם לא קיימת  מוקדמות ( 00הסעיפים נשוא פרק 
  רי היחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.), יחשבו כנכללים במחי התייחסות מפורשת לכך

  
 .תיאום עם חברת חשמל ובזק 00.16

 
לנושא אספקת מים, התחברות  ומנהלת ניהול הפרויקטכל התיאומים עם הרשות המקומית 

לביוב העירוני ולמערכת התיעול  הדרושים לצורך חיבור הבית לתשתיות העירוניות הם 
דות התיאום והן כלולות במחירי היחידה. לא באחריות הקבלן. העבודות הללו הם במסגרת עבו

  ישולם בגינן תשלום נוסף.
  

  
 סדר קדימויות בבצוע העבודה.  00.17

  
ביצוע לפי סדר היצוע העבודה יעשה לפי סדר קדימויות שיקבע המפקח, לפי ראות עיניו. ב

עילה להארכת תקופת כלא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש  נ"לכהעדיפויות 
  הביצוע. 

  
 הנדס ומנהל עבודה באתר. מ 00.18

  
בודה, בעלי עורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומנהל  שויירקבלן יעסיק מהנדס אזרחי ה

עון אישור מוקדם של טניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה. מינוי מנהל העבודה 
  המנהל. 

תקופת ביצוע עות העבודה במשך כל שהמהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל 
  נהל העבודה בלי אישורו או דרישה של המפקח. מ  /אווהעבודה. הקבלן לא יחליף את המהנדס 

  ובתקנות.  הבנייהומהנדס יהיה אחראי לביצוע השלד כנדרש בחוק התכנון ה
  

 עקב לוח זמנים ממוכן. מ 00.19
  

נים מפקח לוח זמהום מיום מתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור י 14 וך ת א. 
  ". מוכן לפי שיטת "פרט  MS PROJECTממוחשב בתוכנת 

 00.05ובסעיף  00.02באבני הדרך שהוגדרו בסעיף  הכנת לוח הזמנים חייב הקבלן לעמודב . ב
 "יעמבוצעות המו כן יקיף לו"ז את כל תהליכי ושלבי התכנון והביצוע. הן של העבודות כ

חרים הקשורים במישרין אה או גורמים קבלני משנ "יעהקבלן ישירות והן של אלו שנעשו 
  או בעקיפין לעבודה. 

שינויים מוצעים וקבלן רשאי להציע שינויים לנקודות הציון של לוח הזמנים הסכמטי ה .ג 
  אלה טעונים אישורו של המפקח. 

מפקח. הקבלן יגיש לוח זמנים ממוכן כאמור, לרבות כל ההסברים הדרושים לאישור ה ד.
מים והתוצאות של י 3 הקבלן תוך  "יעהמפקח יעודכנו  "יעידרשו שינויים ותוספות ש

  מפקח. הההרצה המעודכנת יוגשו לעיונו, הערותיו ואישורו של 
  . MPPוח זמנים מאושר יימסר למפקח בשני עותקים ובמדיה מגנטית בפורמט ל ה.
שימסרו  ותקיםע 2 קבלן מתחייב לעדכן את לוח הזמנים אחת לכל חודש קלנדרי ולהפיק ה ו.

  למפקח. 
  

 וצר  שווה ערך .מ 00.20
  

בכל מקום שבו תואר פריט בשם המסחרי של היצרן, הדגם ו/או המספר הקטלוגי, רשאי 
של המפרט הכללי. בזמן  0082המפקח לאשר לקבלן שימוש במוצר שווה ערך במסגרת סעיף 

  היועצים. הצגת המוצר על הקבלן להגיש תעודה המפרטת תכונות טכניות של הפריט לפי דרישת
  במידה שיאושר המוצר ש"ע תיקבע תמורתו הכספית כדלהלן:

  
  אם מחיר המוצר ש"ע גבוה יותר מזה הנקוב בכתב הכמויות, לא ישולם ההפרש.   -
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אם מחיר המוצר ש"ע קטן יותר מזה הנקוב בכתב הכמויות יקוזז ההפרש הכספי מהחשבון   -
  הסופי של הקבלן. 

  
 תגבור קצב העבודה . 00.21

  
מפקח, ההמפקח כי קצב ביצוע העבודה אינו מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים, יוכל חליט ה

  די: יעל ידי הוראה בכתב, להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה על 
  

  .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח  

  .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים  

 לילה).  בעת ספק מודגש כי לא יותר ביצוע יסודות עבודה בשעות נוספות ובלילות. (למני  
  

לוח בואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד ר
גין: תגבור בהזמנים, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים 

  . כיו"בוהציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות 
  
עצמו בשעות לילה, יהיה על הקבלן לדאוג  /אוומקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, ב

  ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 
  

 העסקת מודד.  00.22
  

מודד  -ועל חשבונו  –בהתאם לצורך  –בנוסף למנהל העבודה ולמהנדס, יעסיק הקבלן 
י לסימון עבודות הבניה , מעברים שונים, תוואי של צנרות, מוסמך. המודד יהיה אחרא

  דרש.יקוז וכל שיימיקום תעלות נ
  

  וגמאות.ד 00.23
   

תחלת העבודה דוגמאות של כל החומרים העל הקבלן לספק תוך חודש ימים ממועד צו 
בניין טרם הזמנתם או ייצורם, ולקבל את אישור בוהאביזרים בהם הוא מתכוון להשתמש 

  המפקח. 
  

 קיון.ני 00.24
  

" המסירה הסופית " של הבניין תכלול ניקיון כללי ויסודי של כל חלקי המבנה ואזורי 
  הפיתוח.

  
, חדרים,מבואות ומעבדות הניקיון יכלול חזיתות המבנה, חלונות, מסילות, חדרי שירותים, 

קבועות סניטריות, מוזאיקות, קרמיקה ופנלים. כמו כן, יבוצע קרצוף באמצעות מכונה, 
  והברקה מותאמים לסוגי הריצוף השונים. פוליש

  
כדי לוודא כי הכלים הסניטריים אינם פגומים, ידאג הקבלן לניקיונם המושלם כבר במהלך 
ה"מסירה הראשונה"  (מסירה ראשונית בה תימסר רשימת תיקונים/השלמות) עבודת 

  הניקיון בכללותה תבוצע ע"י צוות מיומן ומקצועי.
  

  לא תשלום כל תוספת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון הצעתו. בגין כל האמור בסעיף זה
  

 וונים. ג 00.25
  

תביעה כל להמפקח והדבר לא ישמש כעילה  "יעוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ג
  שהיא מצד הקבלן. 

  
 ומרים ותקופת הבדק .ח 00.26

  
יקף יפויים, צבעים וכו' בהחקבלן ימסור למזמין לתקופת הבדק, חומרים כגון: ריצופים, ה

 מירקםודרשו, באופן שיתקבל גוון ילפחות, לצורך ביצוע תיקונים שידרשו, אם   5%-של כ
  זהה לקיים ולא יורגש התיקון.  

  גם כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.
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 .סילוק עודפים ופסולת 00.27

 
  לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: 

  
  ה ו/או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.עודפי חפיר  .1
  פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.  .2
  כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.  .3
  כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת.  .4
  

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת 
העודפים  תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, ולא ו

  תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה.
  

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום 
ונו. ובדרכים הנ"ל (כולל תשלום אגרות ),כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשב

  לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן.
  

סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר 
  נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובכל מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

  
 בלני משנה. ק 00.28

  
מפקח רשימה של הלן לאישור יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקב 14וך ת א.

  קבלני משנה שיש בדעתו להעסיק בעבודה זו. 
  

זאת ללא ומפקח רשאי לפסול כל קבלן משנה שלדעתו לא יעמוד בסטנדרט הנדרש ה
  היא מצד הקבלן. שנימוק והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל   /אוומתן כל הסבר 

  
עבודות ליחידה והבלעדית ין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הא ב.

  קבלני המשנה. 
  

 בטיחות בביצוע העבודה. 00.29
 

הקבלן/ספק מצהיר כי הוא מכיר ויודע את הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות 
וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג  1970-בבטיחות ואת הוראות פקודת בטיחות (נוסך חדש) תש"ל

  על  פיהם. 
  

 1961-ר בחוק  הבטיחות (עבודות בניה הנדסית),תשכ"בתשומת לב הקבלן/ספק לאמו א. 
, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות 1970-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 

, תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנים, מפעילי מכונות הרמה  1988 -בנייה) התשמ"ה 
ים על פי כל וכן חוקי ותקנות בטיחות אחרות המחייב 1992-אחרות ואתרים) התשנ"ג 

  דין. כמו כן, תשומת לב הקבלן/ספק להנחיות הבטיחות והגהות השונות הקיימות ב:
  

 חוק התכנון והבנייה ותכנותיו. .1
 .57, 15, 11, 08, 07פרקים במפרט כללי שבהוצאת הועדה הבינמשרדית:  .2
 פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה. .3
 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו. .4
 ת ו/או איגוד ערים לכבאות.רשות הכבאו .5
 משטרת ישראל. .6
 חוקי עזר והוראו של הרשות המקומית. .7
  

בנוסף, על קבלן/ספק לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים 
ושל העבודה כנדרש עפ"י כל דין ו/או תקן מחייב ו/או הוראות מקצועיות של הממונה על 

  הבטיחות  מטעם משרד העבודה.
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הקבלן/ספק יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד המנהל   ב.
ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר בגין ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם 
ומוצהר כי לצורך סעיף זה הקבלן/ספק יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע העבודה" וגם 

כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו כהגדרתם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את 
בחוק, אשר יחייבו אותו גם כלפי קבלני המשנה שלו והקבלנים האחרים (הממונים), 

  כהגדרתם. 
  

ג.   מודגש מוצהר במפורש כי הקבלן/ספק בלבד יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות בפרויקט 
העובדים ונמצאים באתר באתר העבודה הן ביחס לעובדיו ולקבלנים ממונים אחרים 

העבודה שאינם בתחום אחריותו והוא ייתן להם את כל ההנחיות והוראות הבטיחות 
המזמין לא יישא בכל תשלום, או קנס או כל הוצאה שהיא הקשורה לנושא  הבטיחות 

  של כל גורם שהוא הפועל בפרויקט, לרבות הקבלן/ספק.
  

 סעיפים המסומנים "למדידה". 00.30
  

יים בכתב הכמויות, שיביאו להגדלת הסעיפים הקיימים או לסעיפים  במידה ויהיו שינו
  חדשים, ייקבע המחיר לתוספת על פי הרשום מטה:

  במקרה של הקטנת כמויות לא תהיה לקבלן זכות לפיצוי כל שהוא.
  

חדשים לכתב הכמויות, המחיר ייקבע על פי  סעיפים במקרה של הגדלה בכמויות ו/או הוספת 
  הנמוך מבין:

  
 יר בחוזה. מח .1
ובהנחה של  הצעה זומחיר על פי מאגר מחירים לענף הבנייה של דקל התקף בעת הכנת  .2

15%.  
     

 מסמכי ההתקשרות. 00.31
  

הקבלן יעביר את כל מסמכי ההתקשרות הנדרשים ע"י המשרד לצורך הכנת החוזה, כגון 
מועד ימים מה 7ביטוחים, ערבויות, תעודות אישורים התחייבויות וכו' לא יאוחר מאשר 

  שהמשרד יודיע לו בכתב כי זכה במכרז.
  

 עיכוב במסירת צה"ע . 00.32
  

יום מהמועד שנמסרה לקבלן  90המזמין רשאי לעכב את מועד הוצאת צו התחלת העבודה עד 
  הודעה בכתב כי זכה במכרז והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

  
 .   (As Made)וכניות עדות ת 00.33

  
כמויות הלפרקי כתב   (As Made)ה, על הקבלן לספק תוכניות מסגרת מכרז/חוזה זב

  המפורטות להלן: 
  

  וגמר בניהעבודות    -04, 10,פרק .  

  מתקני תברואה.    -07פרק  

  מתקני חשמל.   - 08פרק  

  מתקני מיזוג אוויר.   -15פרק  

  מתקני גילוי וכיבוי אש.  -34פרק  

 כל שינוי שבוצע במבנה    - כללי  
   

שינויים הבמעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו, ויסומנו בהן כל  תוכניות תתארנהה
פי שבוצע.  כוהסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות וכן מיקום המתקנים 

  של אוטוקד. DWDהתוכניות תהיינה ממחוחשבות ותופקנה גם במדיה מגהטית בפורמט 
תוכניות ההסמויים מן העין. תוכניות תתארנה את כל המתקנים הן הגלויים לעין והן ה

  תוכנה ותחתמנה גם ע"י הגורמים הבאים
  המודד מטעם הקבלן אשר יאשר את נכונותן. .1
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 מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. .2
 היועץ האחראי על המערכת. .3
מפקח יספק לקבלן מערכת של הוכניות העדות תאושרנה על ידי המפקח, בחתימתו. ת

 4קבלן יספק התאם למצב הקיים, כאמור לעיל. תכניות המתכנן ועל הקבלן לעדכן אותן בה
וכניות העדות לעבודה כולה תחשבנה כלולות תתוכניות. ממערכות של העתקים רגילים 

  במחירי היחידה. 
  

    שילוט.  00.34
  

  יצא מכרז שילוט נפרד מטעם המזמין ולא כחלק מחוזה זה.
  

 סטיות מתחום מידה. 00.35
  

פי שמפורט בכתב הכמויות בתיאור הסעיפים ס"מ בגובה, רוחב, אורך, עומק כ 10סטייה של 
  לא ייחשב כסטייה ולא יהווה עילה לתוספת בתשלום. –השונים 

  הערה זו אינה חלה על סעיפים שהם  מתומחרים  כקומפלט לביצוע.
  

  .מחירי היחידה  00.36
  

מחירי היחידה בכל סוגי העבודות המפורטים להלן כוללים כל אביזר, חלק, פרט ו/או הוראה 
ם להשלמת העבודות עפ"י התכנון וברוח הדברים עפ"י כל חוקי המקצוע הטובים הנדרשי

ולשביעות רצונם המלאה של המתכננים והמזמין, כאלה שלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב 
אך המצוינים במפרט, ו/או ברשימות הנגרות והמסגרות ו/או בפרטים בתוכניות,   -הכמויות 

הנדרשים כנ"ל אך אינם מפורטים או מופיעים  וכן כל אביזר, חלק, פרט ו/או הוראה
ברשימות, בפרטים ובהוראות בכל סוגי העבודות המפורטות להלן. המחירים  כוללים את 
המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו ובכלל זה: יצור, אספקה, 

העבודה הובלה, שמירה, והרכבה והתקנה באתר כולל התאמה לכל הקיים באתר בסביבת 
גם  -הכל קומפלט  - וכן לכל העבודות האחרות המתוכננות בסביבת העבודה או הקשורות בה 

  גם אם לא פורטו הוראות, פרטים, רשימות וכו'  כל שהם בעניין זה.
  

 רכיבים הנכללים במחיר. 00.37
 

המחירים כוללים פיגומים, רכישת חומר לבן, שחור, אספקת כלים דרושים, הובלה, אחסנה, 
ם, ריתוכים, התאמת ליטושים, התאמות בזמן ביצוע לבעלי מקצוע אחרים,  הגנה על חיתוכי

חלקי עבודות או עבודות גמורות מפני פגיעות אפשריות עקב המשך העבודות באתר, מדידות, 
מהנדס מאשר מטעם הקבלן וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה על פי התוכניות, ת"י 

  .והמפרט הטכני
  

 דיוק בביצוע. 00.38
  

  הקבלן אחראי לקחת מידות  ולוודא התאמת התכנון למידות.
ובמהלכה. כמו"כ בסעיפים בהם הוא חייב לתת הנחיות או  ה לפני התחלת העבוד -זאת  

ידאג לעשות זאת ויהיה בקשר עם מי שאמור להכין את העבודות המכינות ו/או  –לתאם 
ייקח מידות  –אחרות ולגמר  המשלימות. לפני ביצוע עבודות ההכנה המהוות בסיס לעבודות

מדויקות במקום, ועל כל סטייה ו/או אי התאמה או בעיה הנראית לו בביצוע מושלם של 
הנדרש, גם אם הטעות היא בשרטוט האדריכלי יודיע לאדריכל טרם הביצוע ויקבל אישורו 

  בכתב לכל שינוי.
  
  

 ביצוע מקצועי. 00.39
  

ון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכ
של המפקח  לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו 

  ואחריותו האמורה לעיל.
פי דרישת המהנדס - בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי נכון לדעת המפקח יחויב הקבלן  על

  לשביעות רצונו של המפקח.לתקן ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, 
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נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם 
ידו. היה הפגם כזה שאין הקבלן  אחראי לו לפי החוזה, יחולו -ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על

יחולו  -הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 
  הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

פי שיקול דעתו -למפקח שמורה הזכות לגבות מהקבלן בכל דרך, את הסכומים הנדרשים על
  לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מהקבלן לתקנה.

כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חילופים על פי כל דין  אין באמור בסעיף זה
  או הסכם.

  
 טיב החומרים. 00.40

  
כל החומרים יהיו באיכות מעולה ומהסוגים והמינים כפי שנקבעו במפרט הטכני (ו/או בכתבי   

  פי קביעת המפקח ולשביעות רצונם המלאה של המתכנן ו/או המפקח).-הכמויות ו/או על
ביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ירכשו אלו מביניהם חומרים לג

  המאושרים ממפעלים ויצרנים בעלי תו תקן.
  מלבד רכיבי המערכת הראשיים המפורטים בסעיף ב' לעייל  -הקבלן  יגיש לאישורו של המפקח 

  
  דוגמאות של כל החומרים האחרים קודם שישתמש בהם ויתקינם במסגרת העבודה.  -
  
  

  
  

 מסירת העבודה. 00.41
  

למפקח  עם סיום העבודה כולה או חלקה (במידה שהעבודה מתבצעת בשלבים), ידווח הקבלן   
על סיומו בכתב. המפקח יבדוק את ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני הקבלן  בכתב, ברשימה 

שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן  את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או 
  יים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה.שינו

ימים מיום קבלת  -  15 תאריך הבדיקה שתיערך ע"י המפקח כאמור יימסר לקבלן  לא יאוחר מ
  הודעת הקבלן.

וכן יערכו  - במעמד הבדיקה כאמור לעיל, יבדקו המפקח והמתכנן במעמד הקבלן, את העבודות
  ליו.דו"ח בו ירשמו כל הפרטים המתייחסים לבדיקה ויחתמו ע

הקבלן  יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט  ברשימה, 
  לשביעות רצונו של המפקח ו/או האדריכל.

  לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המפקח ו/או המתכנן 
  זה ימסור הקבלן לאחריותו של  ייתן המהנדס אישור בכתב על סיום ביצוע כל העבודות ובמעמד 

  את עבודותיו הנדונות. במעמד המסירה יערכו הצדדים  דו"ח ויחתמו עליו. -המזמין     
  

   תקופת האחריות ועבודות הבדק. 00.42
  

בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת האחריות" מוגדרת כתקופה שתחילתה ממתן תעודת הגמר    
  פחות מתקופת הבדק כמופיע בהסכם., ולא חודשים לאחר מכן 12וסיומה  - הנ"ל 

  
            

שיתגלו בעבודה המוגדרת במכרז/חוזה זה, במהלך כל תקופת  - כל ליקוי, קלקול או חסר 
הנובעים לדעת המפקח, משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע  -האחריות 

ה שהמפקח יראה את הקבלן פי ההסכם, או מפגם בתכנון/ביצוע או הנובעים מכל סיב-שלא על
שעות לכל היותר  30יתוקנו ו/או יושלמו ו/או יוחלפו "י הקבלן  ועל חשבונו, תוך  -כאחראי לה 

מקבלת ההודעה ע"י המזמין על תקלה במערכת. תקלות שיתגלו בחג או בשבת יטופלו לא 
  שעות מצאת החג או השבת.  -18 יאוחר מ

  הקבלן  תחשב כהודעה על תקלה. לעניין סעיף זה הודעה טלפונית למשרדי
מובהר בזה כי במידה ותוקן חלק פגום או לקוי שלוש פעמים בתקופת האחריות ע"י הקבלן  

  יחויב קבלן המערכות להחליפו בחלק חדש ולא יורשה לתקנו עוד.
  להסרת ספק מובהר בזה כי התיקון יבוצע באתר בו מופעל, מותקן או מאוחסן הפריט הלקוי.

יוכל המזמין לבצע עבודות  -עקב אי הענות הקבלן בזמן או בכלל לקריאת המזמין  –לחילופין 
תיקון בעצמו, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מהקבלן או לנכותם מסכומים שונים 

  פי כל דין או הסכם.-המגיעים לקבלן מן המזמין על
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פי -ום שיקבע עלהמזמין רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן בסכ
  שיקול דעת המפקח כשווה לערך התיקונים הדרושים.

החודשים של תקופת האחריות ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח  12בחלוף 
שהועברו אליו במהלך תקופה זו, יוציא המפקח לקבלן אישור על כך שהקבלן עמד בעבודות 

יהווה אסמכתא להחזרת הערבות  החודשים הנ"ל.  האישור12הבדק הנ"ל הנדרשות במהלך 
  לתקופת האחריות ועבודות הבדק.

בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת   -מובהר בזאת כי אין באישור כאמור לעייל 
  פי כל דין או נוהג.- עליו מכוח ההסכם או על

  
 עמידה בדרישות הבטיחות. 00.43

  
 רז/חוזה זה ללא יוצאכל החומרים והאלמנטים בהם יעשה שימוש בעבודות הכלולות במכ

  אש .- מהכלל דורשים  אישור יועץ הבטיחות לעמידתם בת"י ודרישות מכבי
הקבלן  אחראי לאספקת דוגמאות החומרים ליועץ הבטיחות, לאספקת כל האישורים 

   .לפני הביצוע –הבדיקות וכו' שידרוש היועץ ולקבלת לקבל אישור היועץ בכתב 
  
  

 .קנס /פרס  00.44
 

  מבוטל.
  
  

 ורי אכלוס. קבלת איש 00.45
 

גמר מושלם חתום ומאושר מטעם האדריכל ומנהלת האחריות המוחלטת לקבלת טופס 
  הפרויקט היא של הקבלן המבצע.

  
 ערבויות.  00.46

 
מערך החוזה. ערבות הביצוע  10%לכל תקופת הביצוע על סה"כ  הקבלן יעמיד ערבות ביצוע

  תהיה אוטונומית (על פי נוסח שיועבר לקבלן) וצמודה.
  

מערך החשבון הסופי כולל  10%על סה"כ  שלוש שניםלתקופה של יעמיד ערבות בדק הקבלן 
  התייקרויות.

  
  
  

  תכנון באחריות הקבלן. 00.47

יהיה מותנה בהגשה מוקדמת של התכנון  SDביצוע רכיבים במבנה, פרטים תוכניות יצור, 
 לאישור המתכננים וקבלה אישור חתום ע"י המתכננים ומנהל הפרויקט/מפקח
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  עבודות עפר – 01פרק 
 .מוקדמות  01.01

  
  של הועדה הבין  -לעבודות עפר  01פרק  - כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי

) אם לא  ההוצאה לאור מע"צ, משרד הביטחון ( -משרדית המיוחדת של משרד השיכון   
שינוי המפרט המיוחד או פירוט נוסף בא לצורכי הדגשה או כ .סומן אחרת במפרט  
למפרט הבין משרדי. למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו   
 .התוכניותהמפרט המיוחד ו  

 
 קיים ה מצבהלבצע מדידה של  מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן

  ). ע"י מודד מוסמך בלבד העתקים של המדידה (   2ולספק למפקח 
מ' למגרשים סמוכים,  10 -ולות המגרש, חדירה של כהמדידה תכלול את כל הנדרש בגב  

מדידת כבישי הגישה לאתר, גובי בזק, מים, ביוב וניקוז אם קיימים בסמוך למגרש וכל 
  אינפורמציה שתידרש ע"י המפקח בטרם ביצוע מדידת המצב הקיים.

בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע הנ"ל נכלל   
  במחירי היחידה.

  
  .חפירה כללית  01.02

  
המונח חפירה הנזכר במכרז/ חוזה זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע אף אם לא       -

נזכרת החציבה במפורש, קיים דו"ח יועץ הקרקע ועל הקבלן לקרוא ולעמוד על שכבות 
  הקרקע שהוא עלול להיתקל בהן.

  
  לאבנים ו/או סלעים. המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם  -
  
מחירי עבודות עפר המתייחסים לעבודה באדמה יבשה ו/או אדמת בוץ כפי שיידרש   -

  מקרה וכן צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודות ידיים, לפי בחירתו של הקבלן. בכל
  
   דרכי גישה  ביצועלשם  ל מנת למנוע מפולות,עבמפלסי המצעים גם  על הקבלן לטפל   -

  נמוכים.למפלסים 
  
 ובכמותמתאים  במקוםיש לרכז  את עודפי החפירה המתאימים לצורכי מילוי חוזר -

 הנדרשת.
 

בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע הנ"ל נכלל  -
  במחירי היחידה.

  
 

  .חפירה מתחת לעומק הנדרש  01.03
  

מלאנה הקבלן, עד למפלסים בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, י    .א
  מהודק בבקרה בהתאם להוראות המפקח. הנכונים במילוי

  
 

  בהיקף המבנה. ולקורות הנחיות לסוגי חומר מילוי ולשיטות ביצועו מסביב לקירות  01.04
  

  בהתאם להנחיות המזמין ובכדי להימנע מויכוחים עם קבלן עבודות העפר ו/או עם עוד קבלנים   

  ין הקבלן המבצע המבצע רצועת מצע בהיקף המבנים ובמקומות שידרש.אחרים מטעם המזמ  
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את תחתית המשטחים ולהדק את תחתית לישר לחפור, לפני ביצוע מילוי כלשהו, יש   א.
  .החפירה בהתאם לנדרש

  
  

  
  .מצעים  01.05

  
  במפרט הכללי. 40062לפי סעיף   , יהיה מצע סוג א' ו/או אספלט המצע למשטחי בטון

  
  ס"מ 20עובי שכבה מהודקת, לאחר ההידוק   -       

  
לפחות מהמקס' של חומר  100%ההידוק בשכבות, כך שכל הנפח יגיע לצפיפות של   -

  .ASTM  1556/7לפי תקני   המילוי,
  
  
  .סילוק עפר שאינו ראוי למילוי  01.06 

  
ומר אחר ראוי למילוי אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, ח

שאינו ראוי למילוי חוזר יורחקו על ידי הקבלן למקומות לפי הוראות המפקח  וזר וחומרח
  .מחוץ לאתר, למקומות שפך מותרים

  
בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע הנ"ל נכלל במחירי 

  היחידה.
  

  .גבהים 01.07
  

גבהים הנדרשים ע"י הממונה וכל על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ויבדוק ה
  ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה.

  
הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל 

  בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח.
  

  .חומרי נפץ 01.08
  

  ץ במסגרת עבודה זו.אין להשתמש בחומרי נפ  
  

 .סרת צמחיה וניקוי שטחה 01.09
  

 00תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאמר במסמך ג' (המפרט הכללי) פרק 
כלולים הסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה 

  אלה.ואין משלמים בעדן בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף נפרד לעבודות 
  

  .מדידות  01.10
  

כל המדידות והסימונים, כולל גבהים, רשתות, קואורדינטות וכו', יבוצעו ע"י מודדים   
מוסמכים של הקבלן ולא תשולם כל תמורה כספית בין ביצוע המדידות ו/או הסימונים. 

  הקבלן גם יספק, על חשבונו, את כל המכשירים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש.
  

  .חפירהיוק הד 01.11
  

  ס"מ.  -  + 2במשטחים אופקיים, דיוק החפירה יהיה   
במשטחים אנכיים, לא ימצאו בהם גושים חופשיים ורופפים, או חומר בלתי יציב, לאחר   

ס"מ מדודים בניצב  15 - גמר השיפוע הסופי לא יסטה מהקו האנכי המתוכנן ביותר מ
  מטר. 5למדרון לאורך סרגל של 
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  .מילוי 01.12
  

יא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי, יהיה עליו להשתמש בחומרים על הקבלן להב
    .לפי המפרט החפורים, תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי

בגין הדרישה הנ"ל לא תשולם תוספת מחיר משום סוג והמחיר בגין הביצוע הנ"ל נכלל במחירי 
  היחידה.

                    
  .שטח מוגבל 01.13

  
ספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או ציוד לא תשולם תו  

  מיוחד.
  

  .רחקי העברהמ 01.14
  

מחירי העבודות יתייחסו לכל מרחק העברה של חומרי חפירה או מילוי בתחום ה"אתר", 
  ללא הגבלה של מספר ההעברות.

  
  .שינויים במהלך העבודה  01.15

  
וך ביצוע העבודה יחולו שינויים בתוכניות על הקבלן לקחת בחשבון, בהגשת הצעתו, כי ת

או בהוראות המפקח. שינויים ותוספות אלו בחפירה / חציבה, לא ישמשו עילה לקבלן 
  לתביעות שינוי מחירים.

  .דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס  01.16
  

  לא בוצע דוח קרקע לפרויקט הנ"ל.
  

  .אופני מדידה מיוחדים  01.17
  

  ט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים:בנוסף למתואר והנדרש  במפר
  
  ו/או במפרט זה ובכתב הכמויות. שות המופיעות בדו"ח של יועץ קרקעכל הדרי  .    1
  
המהנדס מוכפל  היסודות של מדידת ההיטל האופקי של תחתית החפירה, בהתאם לתכנית  .2

  .העבודהכפי שנמסרו לקבלן בתחילת בהפרש הגובה שבין תחתית החפירה לפני הקרקע 
  

  לא ימדדו שיפועי דפנות , מדרונות, דרכי גישה לאתר או למפלסי החפירה השונים.  .3
  
אחרים לגילוי צנרות ומתקנים תת  'קטנים'עבודות חציבה בקומפרסור, ידני, ואו כלים   .4

  לא ימדדו והם כלולים בחפירה הכללית. –קרקעיים אחרים 
  
ושילוט מתאים, כפי שיורה המפקח במקום המחירים כוללים גם גידור מסביב לאתר   .5

  ובהתאם לנדרש בתקנות משרד העבודה.
  
מחיר עבודות העפר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים ובכל   .6

  עומק שהוא.
  
,  לא ימדדו מרחקי 01של המפרט הכללי פרק  0100.05, 0100.14בניגוד לאמור בסעיפים   .7

  דרשת בתחום ה"אתר" תהיה כלולה במחיר עבודות החפירה.הובלה. כל הובלה הנ
  
התקנת דרכים זמניות, לצורך הובלת העפר בתחום ה"אתר", ופירוקן עם גמר העבודה,   .8

  לפי הוראות המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.
  
 הסוגים  עפר שונים, הפרדת סוגי ב  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע חפירה  .9

 , לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של חלק מהחפור הנ"לםלטיבבהתאם 
(DOUBLE HANDLING) .  
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העברת החומר החפור לצורכי מילוי, העמסתו והובלתו, פיזורו והידוקו, יהיו כלולים   .10
  החפירה ולא ימדדו בנפרד. במחיר

  תימדד כחפירה כללית.כול שהוא חפירה ברוחב   .11
  

  :ים במחירי החפירה העבודות הבאותכמו כן כלול  .12
  

    הסרת צמחיה והעברת פסולת למקום שפיכה מאושר.  א.
  סימון חוזר ומדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה.  ב.

  ניקוי כל הדרכים באזור  ביצוע העבודות מכל פסולת, לכלוך חומרים ועפר.  ג. 
  נמדדים בנפרד.כל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואשר אינם   ד.
תיקון כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים, מערכות, חומרים   ה.

    וציוד של אחרים, כתוצאה מביצוע העבודות.
הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים לסוגיהם במהלך העבודה, בדרך ובשיטה   ו.

 ת של הקבלן למניעת נזקיםשתידרש ע"י המפקח (זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדי
  ותיקונים).

  גידור השטחים שבהם קיימת סכנת נפילה לעובדים ולמטיילים.  ז.
  טפונות וניקוז מקום ביצוע העבודות לרבות טיפול ב'השפלת' מפלס מי תהוםיהגנה בפני ש  ח.
  תמיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי.  ט.
  פירה, בקצה התחתון של שפכי המילוי.סידור בולדרים, שהוצאו משטחי ח  י.
  
  

הקבלן ידאג לקבל, קודם לתחילת העבודות, את כל התוכניות והאינפורמציה על קווים   . 13
ומתקנים תת קרקעיים, מכל הגורמים הרלוונטיים. זו אחריותו המלאה של הקבלן, וכל 

  פגיעה או נזק שיגרמו לקווים והמתקנים הנ"ל, יהיו על חשבון הקבלן.
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  .עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
  

  : מוקדמות  02.01
  

  בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות מפרט כללי  א.
  .02 -ו 00פרקים   

  
לביצוע קירות בטון שונים או כל אלמנט בטון אחר בעבודות הבטון בין שהן תבניות מתכת   .ב

ובין שיחליט עליהן הקבלן או המפקח, מחירו יהיה כלול  מתחייבות לפי דרישת המכרז
  במחירי היחידה.

  
  לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידיו   .ג

  הן מהמהדורה העדכנית. במהדורה לביצוע.         
  
האחראי  מהנדס הקבלן יחתום בטפסי ההיתר במקום הנדרש כמהנדס  -  אחריות לביצוע  .ד

  לביצוע השלד.
  
  יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה בנוכחותו של המהנדס האחראי לביצוע השלד.  .ה
  

  :סוגי הבטון  02.02
  

. תנאי 20 - למעט חגורות שבהן סוג הבטון יהיה ב  30 - סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב

  רה טובים.הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בק

  
  :אופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר  02.03

  
המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי מפרט מיוחד/סעיפי כתב הכמויות מתייחסים   א.

לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם, המפלסים גבהים וכיו"ב, מחירי הבטון 
  ם את המפורט להלן:כוללים (בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד), ג

    
  :כללי  ב.

  
  הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים.  .1
  
כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים   .2

  ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.
  
  .בתבניות מתכת ביצוע בטונים בחתכים ו/או תכנית מעגלית  .3

היצוקים בתבניות פלדה ו/או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא עבור אלמנטים   
השטחים הנ"ל כלול במחירי  תשולם תוספת עבור " בטון חשוף ( גלוי, נקי ) ", עיצוב

  היחידה אלא למעטבאזורים המצויינים בתוכניות והרשומים בכתב הכמויות.
  
  כו' בכל האלמנטים.עיצוב חריצים, קיטומים אפי מים, שקעים, רולקות, שרוולים ו  .4
  
עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא (מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו')   .5

  בכל האלמנטים.
  
  עיצוב שקעים, חריצים, הוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד.  .6
  
מדידות ושירותיו של מודד מוסמך. לרבות אספקת אינפורמציה ממוחשבת   .7

  (למעט מדידת המבנה הקיים ותעודו). .DXF ננים בתצורת למתכ
  

שימוש במגדלי תמיכה מסוג "אקרו" או שווה ערך, בכל מקום שיידרש, במהלך   .8
  העבודה ולפי התכנון.

הכנת רשימות ברזל ורשימות רשתות בהתאם לתכניות המהנדס תבוצע על ידי הקבלן   9
  ני הזמנת הברזל בפועל.ועל חשבונו ותועבר לאישור מהנדס שבועיים לפ
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  תיקוני בטונים סדוקים/ סגרגציה אשר הקבלן ביצע לא ימדדו.  .10
  

  תאום והזמנת בדיקות כגון מכון התקנים ו/או איזוטופ ( או ש"ע ) ליציקת הבטון.  .11
  

  
  מחירי פלדת הזיון  .12

  
 מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה ובכלל זה
ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני, גם את עבודות העלאתה 
לקומות, את עבודות הקשירה ( לרבות אספקת החוטים ), את עבודות הריתוך 
 הנדרשות לצרכי ביצוע, הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים הנרשים.

  ות.כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל ותוכניות לסידור רשת
  

שומרי מרחק ( קלמרות ) תושבות ( ספסלים ) וחפיות לא מסומנות בתוכניות, לא 
יחשבו במשקל הפלדה ולא ישולמו,  תמורתם כלולה במחיר היחידה הנקוב בכתב 

  הכמויות.
  

  
  ביטון משקופים  .17

  
ביטון משקופים, מכל הסוגים והמידות ובכל החתכים אופקיים ואנכיים כולל מעל 

אינם של האלומיניום,  עיווריםופי נגרות, משקופי מסגרות, משקופים לפתחים, משק
  כלול במחירי הפריטים המבוטנים.והוא  נמדדים
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  עבודות בניה – 04 פרק

  .כללי  04.01

 
, או כל חלק רלוונטי אחר בהתחשב 04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק   

  ראות הנוספות דלהלן:בהו  

    כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה בהתאם למצויין

במפרט הכללי, יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה של קוצים בזמן   

  היציקה עבור "שטרבות" בטון.

 לפי   חורים סוג א'  4 הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו מבלוקי בטון חלולים, בעלי

  .5הגדרות בת"י 

   ןכל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תק.  

   .לא יותר השימוש בשברי בלוקים  

   .לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם  

   .(על כל שטח הבלוק) הטיט במישקים יהיה מלא  

    מעוגנת , ס"מ 20/30ל בו חגורה אנכית בגוד מ' ללא עמוד בתווך, תנתן 5כל קיר שאורכו מעל

 .ס"מ 20מ"מ כל  8בקוטר וחישוק  מ"מ 10מוטות מצולעים בקוטר  6עם  ברצפה ובתקרה

  סגירת מרווחים בין הנדבך העליון של הבניה לתחתית התקרה או הקורה תיעשה בבלוקים

 מלאים בלבד.

  
  .חיבור קירות ומחיצות (חגורות אנכיות)  04.02

 
 פיאות חופשיות של קירות ומחיצות ובכלל זה ו ין עצמםרות ומחיצות בינם לבחיבורי קי

 04.042מזוזות מצידי דלתות, יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון, בסעיף 

 להסרת כל ספק ידרשו שטרבות.  .של המפרט הכללי לעבודות בנין

 
 כנ"ל, בכל חגורה אנכית המשמשת ליעוד ,אם לא נדרש אחרת בתכניות או ע"י המפקח

 20מ"מ כל  6מ"מ שיחוברו בחשוקים מברזל בקוטר  8ברזלים אנכיים בקוטר  4ו יותקנ

  ס"מ.

  
  .סיבולות  04.03

 
  עבודות בטון יצוק באתר. - 02ראה פרק  -סיבולות לעבודות בניה  

  
  .בידוד בין שטחי בטון לקירות בניה (נדבך חוצץ רטיבות)  04.04

 
 קירותמי הבטון וכן בכל המקומות של מגע תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפ 

שכבות "טורוסיל" כדוגמת תוצרת חב'  2חוץ יש ליצור פס מריחה של   רטובים  

 "כימאדיר" או שווה ערך מאושר.  

  לא תשולם תוספת בגין הדרישה הנ"ל ומחירה כלול במחירי היחידה.

  .'הצבה וביטון משקופים לדלתות, משקופים עוורים לחלונות וכו  04.05
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  .סעיף זה לא מתייחס למשקופים במחיצות קלות (גבס) הערה:

 
  בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע במשקוף

  תוך הקפדה על מילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.  

  ,הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך

 ישאר   בפני סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח תמוכים   

  מ"מ אם לא צויין אחרת בתוכניות. 15רווח לפחות 

 .בעת יציקת המלט יש לתמוך את  יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט

ל מקרה בכ מנת שלא יגרם לו עיוות במהלך היציקה.-המשקוף מבפנים לכל אורכו על

 שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

  הצבת שני משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או

  סטייה מהקו. 

  
  .תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים  04.06

  
 פרוזדורים, וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות  בחדרי מכונות, בחניונים, הבניה

  המכניות כולן.   

  ים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו לא מחוברות המערכות פירהבניה ליד

ים ייבנו בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע הבדיקות פירוה  

  למיניהן וכל זאת בתיאום עם קבלני המערכות והמפקח.   

 ים, לוחות חשמל, צנורות מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי פירסביב להבניה מ

במקרה והצנורות יבוצעו לפני עבודות . התקדמות ותאום עם קבלני המערכות השונות  

ובידוד   הבניה, תותאם הבניה לצנרת או הדקטים הקיימים תוך הקפדה על מילוי החריצים   

אחרי עבודות הבניה, יש להכין מתאים. במקרה והצנורות ו/או הדקטים יבוצעו 

 פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות.  

  אישור המפקח.את כל ההפסקות בבניה יחייבו  

  

  .אופני מדידה   04.07

  

למעט הסעיפים  0400.00, פרק לאמור במפרט הכללימדידת עבודות הבניה תהיה בהתאם 

  המפורטים מטה.

  
 הפתחים ושטחי החגורות. המדידה נטו, במ"ר, בניכוי שטחי 

  המחיר כולל הוצאת קוצים בין השלד לקירות הבנייה, כאשר תכנית הבנייה נמסרה לקבלן

לאחר שגמר לבצע את השלד אליו מתחברת הבנייה, או מחמת שינויים בקירות הבנויים. 

הקבלן יבצע את קידוח החורים בבטון, הכנסת מוטות הזיון והדבקתם בהתאם להנחיות 

 ללא תוספת מחיר.המתכנן 

 מכניות.-המחיר כולל תיאום והשארת חורים, פתחים ומעברים לכל המערכות האלקטרו 



 

  2017שיפוצי קיץ  –מפרט טכני 

24

  המחיר הינו אחיד לכל סוגי הבנייה בכל המקומות ובכל קומות המבנה, ללא התחשבות

בגודל השטח הנבנה ובגובה הקירות לרבות בניה בקטעים קצרים, הכל כפי שיידרש עפ"י 

 התכניות.

  האפקיות והאנכיות בקירות הבנייה יימדדו במ"ק ומחירם לא יושפע ממידות החגורות

וצורת החתך של החגורה בין אם הוא מלבני, טרפזי או משולש. כמו כן לא יותר תשלום 

מיוחד עבור חגורות על קירות עגולים או חגורות מעל פתחים. חגורות אנכיות הקושרות 

מחירת יהיה כלול במחיר הבנייה. יותר שימוש בנייה עם קירות בטון לא יימדדו בנפרד ו

ס"מ. מחיר החגורה בבלוק תעלה יכלל  20בבלוקי תעלה כתחליף לחגורות בקירות בעובי 

 במחיר הבנייה.

  יציקות אנכיות בין עמודים וקירות בטון ובין השטראבות בבנייה כלולות במחיר הבנייה בין

 אם הן מלבניות, טרפזיות או כל צורת חתך אחרת.

  לא תשולם כל תוספת עבור עבודות שינוע חומרי הבנייה לקירות שייבנו לאחר התקדמות

בעבודות השלד ולא תוך כדי ביצוען, אף אם קרה הדבר עקב שינויים בתכניות הבנייה או 

 מסירה מאוחרת שלהן. 
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  עבודות איטום – 05פרק 
 

  :כללי          05.01
  

המפרט  או כל חלק רלוונטי אחר,של 05הכללי פרק  כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט  .א
  הכללי ולפי התקנים הישראליים.

  
כן העבודה  טיב האיטום צריך להיענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני הרטיבות, ועל  ב.

  תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח.
  
התקנים  ויות, התכניות המצורפות,עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמ  ג.

הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוחד. כמו כןיבוצע העבודות 
בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בריתוקף מטעם כל מסומכת אשר 

  סמכותה הרשמית. הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי
  
במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום כל שהוא, יש לראות כאילו בכל מקום בו מצויין   ד.

  רשום לידו "או שווה ערך מאושר".
  

המפרטים של  ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או  ה.
    החלטת המהנדס. יצרן חומרי האיטום, ובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי\

הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום לפני תחילת הביצוע יהיה על 
  שברצונו להשתמש.

  
  מחירי היחידה כוללים בנוסף למתואר גם:  ו.
  

של  שנים  לפחות 10.     אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של 1
  הקבלן ויועץ איטום מטעמו.

  
  אחריות מקצועית של הקבלן.  .2
  
  ביצוע.ה של יועץ לאיטום המומחה בתחומו, לבקרת איכות במהלך שור לביצוע קבלת אי  . 3

התאמה, או טעות, בין המפרט הנ"ל ובין - בכל מקרה שהקבלן יגלה כי קיימת סתירה, אי
יום לפני תחילת ביצוע העבודה. והמפקח  20 -פרק זה יודיע על כך מיד למפקח ולא יאוחר מ

  יורה איך לנהוג.
  
ע"י  נחיה  הם בעבודות האיטום, ללא חשיבות ביוזמת מי הוצעו, יקבלו תוקףשינויים כלש  ז.

  או אישור בכתב של המפקח אך לא יפחיתו מאחריות הקבלן.
  

  :חומרים  05.02
  

  .כללי  05.02.01
  

סגורים כאשר הם  כל עוד לא אושר אחרת, יסופקו כל החומרים לאתר במכלים  א. 
  סוג החומר.נושאים סימני היכר ברורים של היצרן ו

  
על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ביחס למקורות החומרים אך הרשות בידי המפקח   ב.

לפסול אותם אם יימצא כי אינם תואמים את אישורו המוקדם. רכישת החומר לא תהיה 
  עילה לרשות השימוש בו.

  
זכותו של הקבלן להציע תחליפים או שווי ערך לחומרים המופיעים במפרט. במקרה זה   ג.

על הקבלן לצרף פרוספקטים, תעודות בדיקה ואישורים לפיהם יוכל המפקח להיענות 
  להצעת הקבלן. אישור מוקדם ובכתב של המפקח ייתן תוקף להצעתו של הקבלן.

  
למניעת עיכובים, יש להעביר למפקח דגימות ודוגמאות מהחומרים בהן עומדים   ד.

וכו'. לזכותו של המפקח לקיחת להשתמש, אותן עשוי המפקח להעביר לבדיקות מעבדה 
דוגמאות תוך כדי העבודה ואף לאחר גמר ביצוע העבודה. אי התאמת החומרים לדגימות 
ולאישורים המוקדמים, יביא להפסקה מיידית בעבודה ודרישה לסילוק מלאי של כל 

  החומרים הנ"ל מהאתר.



 

  2017שיפוצי קיץ  –מפרט טכני 

26

  
  מתו של המפקח.אחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות לא תפחת עקב אישורו וחתי  ה.
  

  ו.            כל המוצרים יהיו בעל תו תקן ישראלי.
  
  

  .טיח צמנט לאיטום ו/או יישור  05.03
  

  .הנחיות ביצוע לטיח צמנט  05.03.01
  

שבועות מיום גמר היציקה. מכל מקום, לאחר היציקה  3 -לגבי טיח אוטם רצוי לחכות כ
  באופן הר"מ.לא יורשו תיקוני טיח ויישור מכל סוג שהוא מלבד 

  
היישום יהיה תמיד "רטוב עד לח" ואשפרה רצופה במשך כשבועיים, יש להגן באופן 

  מתמיד מרוחות ומקרני שמש ישירות.
  

  .המרכיבים  05.03.02
  

  המלט יהיה צמנט פורטלנד טרי.  א.
  

האגרגט בשכבה העיקרית יהיה נקי, חד ומדורג, ללא "מלאן" או חול דיונות. רצוי חול   ב.
חול  50%חול זיפזיף. תערובת מומלצת אחרת  1/3 -המדורג היטב ורחוץ עם כמחצבה 

סומסום. יש לקבל אישור מוקדם  30%חול מחצבה רחוץ,  20%נבי רובין (או דומה לו) 
  לכל מרכיב האגרגט מהמפקח.

  
" ("טכנוקוט") או "סיקה EUROLAN-Hמוסף הקישור ל"מי תערובת" יהיה מסוג "  ג.

  " או ש"ע לפי העניין.2ונד לטקס" או "בי.גי.ב
  

  " או ש"ע.1מוסף האיטום יהיה מסוג "סיקה   ד.
  

  .טיח ליישור משטחי בטון אופקיים  05.03.03
  

לאחר סילוק חלקים רופפים וביצוע שטיפה ורחיצה יסודית של השטח/ וניגוב וייבוש 
השלוליות, יש למרוח במברשת קשה דייס שיקרא להלן "שמנת הדבקה" בהרכב ניפחי 

  הבא:
מוסף  50%יח', מי התערובת יכילו  1 –יח', חול זיפזיף  1 –מלט (צמנט פורטלנד) טרי 

  קישור כמוגדר לעיל.
  

יש להוסיף את מי התערובת את התערובת היבשה ולערבב היטב עד קבלת עיסה 
בצמיגות של שמנת, אשר תוברש היטב אל תוך התשתית הלחה, עוד לפני התייבשות 

  יח "השכבה העיקרית" לשכבה בהרכב נפחי הבא:"שמנת ההדבקה" תטו
יח' מ'  2.5 –יח' אגרגטים לשכבה העיקרית כמוגדר לעיל.  1 –מלט (צמנט פורטלנד) טרי 

  מוסף קישור כמוגדר לעיל. 20%התערובת יכילו 
תערובת לתערובת היבשה, עד קבלת טיח עמיד במידה  –ההכנה: יש להוסיף מינימום מי 

ביץ על השטח, לשפשף בחוזקה וליישר עם שפשפת עץ. את עודפי מספקת, ואותה יש להר
) והמשך  1:1מי התערובת יש לספוג ע"י פיזור תערובת יבשה של מלט וחול זיפזיף (

  השיפשוף עם שפשפת עץ עד קבלת המשטח החלק המבוקש.
  

  .טיח ליישור שטחים אנכיים  05.03.04
  

" כבסעיף קודם ובעובי ממוצע על הקיר הלח תורבץ שכבה ראשונה של "שמנת הדבקה
מ"מ. אין להחליק שכבה זו. אם יש צורך ליישר קצת יש לעשות זאת עם מברשת  2של 

  קשה (מטאטא כביש).
לאחר התחזקות השכבה, יש להרביץ עליה טיח בהרכב "שכבה עיקרית" מהסעיף הנ"ל, 

  מ"מ בלבד לשכבה, שכבה אחרונה יש ליישר בשפשפת עץ. 7-8אך בעובי של 
  
א תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין הנחיות המפרט לנ"ל לטיח צמנטי לתיקוני בטון ל

  במשטחים אופקיים, אנכיים ועוד..
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  מחיר התיקונים הנ"ל נכלל במחירי היחידה של הקבלן המבצע.

  
  

  .וקירות חוץ רצפות שרותים קורות קשר, איטום  05.04
  

בר לחדר סמוך ועיצוב רולקות בתוספת , יציקת קורות הגבהה במעהכנת הבטון ויישורו  א.
  .ערב אטימות

  
 4.5או ש"ע ובכמות של  FXמריחת שתי שכבות של צמנט הידראולי מסוג טרוסיל   ב.

  ק"ג/מ"ר ו/או עבודות איטום בהתאם לתאור בכתב הכמויות.
  
מחירי היח' לעבודות אבן ואלומניום כוללים את כל עבודות האיטום והתשתיות   ג.

ת מוצר מושלם ואטום ולא תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין הנדרשות לקבל
  הדרישות הנ"ל ו/או הנחיות שיתווספו במהלך הביצוע.

  
 .רולקות"    05.05

  
 יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים.   .1

 . בהתאם לדרישת המזמין  ס"מ  7X7 ו/או 5X5 מידות משולש ב"רולקה"   .2

משופר במוסף הדבקה כגון בי.ג'י. בונד  1:3ביחס  המשולש ייעשה עם מלט צמנט  .3
  או שווה ערך מאושר. 

  
 את השכבה יש לשפשף ולהחליק.   .4

 ימים. 2האשפרה במשך    .5

.  
  .איטום חדרים רטובים בטיח הידראולי  05.06

  
 איטום בשתי שכבות טיח הידראולי במריחה מסוג טורוסיל    .1

FX-100 יחה גם על פני הקירות עד לגובה  של חב' "כימאדיר" ו/או שו"ע, המר
  . ו/או בהתאם להנחיות המזמין ס"מ מעל הריצוף 20

 11FC.    סביב צנרת חודרת תעשה אטימה באלסטומר פוליאורטיני סוג "סיקה  "2       
תבוצע יציקת בטון שתקיף את החדירה ותאטם בטורוסיל  -או שו"ע. בנוסף 

  כנ"ל. 
  

   :תכולת המחיריםודות איטום אופני מדידה מיוחד לעבו  05.07
    

  .מדידות  א.  
  

  העבודות המתוארות במפרט הכללי ו/או במפרט המיוחד, בתבניות ובכתב   .1
  הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המתוארים במסמכים הנ"ל וכמתואר להלן.  

  
פלט, כל המידות תהיינה במטרים מרובעים נטו ו/או במטרים אורך נטו ו/או ביחידות קומ  .2

ללא תוספת עבור פחת חפיות והפשלות ולפי מחירי היחידה כמוגדר בכתב הכמויות כל עוד 
, ימדדו רולקותלא צוין אחרת. בניגוד לאמור ומבלי לפגוע באמור במפרט הכללי לא 

ו/או בעבודות האיטום של החדרים  בעבודות הבידוד והאיטום ומחירם כלול במחיר הבידוד
  הרטובים והמקלחות.

  
  :מחירים  ב.

  
  בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד המחירים כוללים:  
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הכנת השטחים הסרת בליטות, מילוי סדקים, חורים ושקעים שנותרו מהיציקה, ניקוי   . 1

השטחים כמתואר, הפיגומים, בדיקות הצפה, בדיקות חומרים ומוצרים, שמירה על שלמות 
מפרט הכללי, במפרט במיוחד ובתכניות כדרוש שכבות האיטום ונקיונן וכיו"ב, כמתואר ב

לביצוע מושלם של השכבות ויתר המרכיבים של עבודות האיטום מכל הסוגים גם אם לא 
  תוארו בתכניות לפי פרטיהם.

  
המעקות ובהיקף האלמנטים הבולטים על הגג לרבות איטומם הקירות,רולקות לאורך כל   

  והלבנתם בסופרקריל כמפורט במפרט.
  

ות לוואי וזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות אשר לא הוצגו עבורן סעיפים עבוד  .2
  נפרדים בכתב הכמויות ייראו ככלולות במחירי היחידה השונים.

  
כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצע מחדש בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם   .3

  הכמויות. למסמכי החוזה ו/או התכניות ו/או המפרט ו/או כתב
  

כל הסגירות, הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן. למוצרי נגרות, מסגרות פלדה   .4
  ואלומיניום, כלולים במחיר היחידה של המוצרים הנ"ל.
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  .עבודות מסגרות ונגרות 06פרק 
  

  .כללי  06.01
  

בהוצאתם  11ופרק  06מפרט הכללי פרק כל האמור במפרט זה הוא בתוספת ל  א.
המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות   
  פרטי מסגרות ונגרות.  

  
לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר   ב.

ת הפריטים למידות ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידו  
  הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.  

  
בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות וברשימות נגרות/מסגרות, יש לפנות   
לאדריכל. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן   
בת וכי שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחיי  
ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי -מוצריו של הקבלן  ייעשו על  
  האדריכל והמפקח.  

  
  .הוראות כלליות  06.02

 
  כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן ולהיפך. א.
 

שנים לפחות  5ון של הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל נסי ב.
בעבודות דומות במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם,   
  כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.  

 
הקבלן יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות  ג.

ח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התכניות ובמקום, יודיע לאדריכל ולמפק  
תחול עליו  -ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן   
כל האחריות. הקבלן אחראי גם להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון,   
מערכת אפשרויות הפתיחה והניקוי של פריטי הנגרות ו/או המסגרות ושילובם ב  
  הכוללת. כל שינוי שידרש לפתרון יבוצע ע"י הקבלן.  

 
האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה  ד.

  שונה במקצת מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר.  
 

   כניות אלו, ת ).  1:10  הקבלן יכין, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור (בקנ"מ ה.
והפרזול, יובאו לאישור האדריכל, שיורה לקבלן על  הפרופילים    דוגמאות  בתוספת  
התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך אישור התכניות. לא תבוצע שום עבודה לפני   
שהאדריכל אישר סופית את כל פרטי התכניות. במקרה של תכנון אלטרנטיבי מצד   
  .06.01המיוחד סעיף  הקבלן יפעל כאמור במפרט  

  
על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו/או   ו.

המסגרות לפני הייצור הסדרתי או, לחילופין, פריט שייבחר ע"י בחירה אקראית של   
 המפקח.  

 
לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי הפריטים  ז.

במפרט הכללי. הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור  12013לסעיף  בהתאם  
אב הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט   
  עליהם האדריכל.  

 
  כל דוגמאות הפרזול, הציפוי, הגוונים, וכד' יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע. ח.
 

  ממתכת בלתי מחלידה.כל אביזרי החיבור יהיו  ט.
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  .הובלה לבנין, אחסנה וטילטול     06.03
  

  .כדי למנוע עיקום בעת המשלוח והטילטולוהנגרות יש לחזק חלקי המסגרות   א.
  

עטיפתם בחומר מגן יציב וחזק.  יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים ע"י  ב.
מפני שריטות, פגיעות  המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה  
  .פיזיות ו/או הכתמה  

  
היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים שאין בהם כדי לגרום   ג.

  .מוצרי המסגרות והנגרותלנזק   
 

  .וגמאותד  06.04
  
  .בלן או באתר הבניהקדוגמאות ממוצרים המיוצרים בבית המלאכה של   א.
  

מכל המוצרים ו/או המקבעים שכמותם הקבלן חייב להכין דוגמא אחת   .1
יחידות או יותר, וזאת לפני המשך ביצוע של כל  5ברשימת האדריכל   
  ההזמנה.  

  הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון, הביצוע וטיב החומר.  .2

במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת המפקח, על הקבלן להכניס בה כל   .3
  שינוי שידרש על ידי המפקח.

שבועות מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה  4כל הדוגמאות תבוצענה תוך   .4
בכתב כי עליו להתחיל בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי 

  המפקח.

  הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר יצור כל הפריטים עד קבלה הסופית.  .5

  הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים וקבלתם.  .6
  

  .בדיקות  .ג
 

  בנוסף לאמור לעיל, כל המוצרים יבדקו על ידי המפקח תוך שלבי היצור השונים.     
  הקבלן יזמין את המפקח במועדים הבאים:    

  

 .(לפני היצור) לבדיקת החמרים  

 .'בתום היצור ולפני הצביעה, הציפוי וכו  

 .לפני המשלוח לאתר הבנין  
  

העבודה ולאפשר ביקור המפקח או בא הקבלן מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות   
כוחו במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות שיטות   
הייצור ו/או ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים, פרטי האדריכל ולמסמכי   
המכרז האחרים. כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם   
  וע העבודה. המפקח ימציא לקבלן את הערותיו במכתב.מתאימים לביצ  
בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרים   
שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים למסמכי המכרז. לא   
ר, פסילה יתקבלו מוצרים שנפסלו על ידי המפקח או חומרים שנפסלו על ידו. כל אישו  
  או הערות מטעם המפקח ינתנו לקבלן בכתב על ידי המפקח.  

  
  .תיקונים והחלפות  ד.

 
המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם. כל מוצר או חומר, אם ימצא פגום או   
יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה  –לקוי   
  ת צורת המוצר המושלם.או התיקון, ולא תשנה א  
  בהוצאות התיקונים ו/או ההחלפות ישא הקבלן, ורק הוא.  
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כל עבודות התיקונים ו/או ההחלפות יעשו לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו/או   
  המפקח.  

  
  .שמירה על המוצרים  ה.

 
מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק   
  ל אישור למסירת העבודות ע"י המזמין.לאחר שיקב  
על הקבלן להגן ולשמור (ולאחר ההרכבה) על המוצרים בכל האמצעים הדרושים   
ולשביעות רצונו של המפקח. אחריותו של הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה, והיא   
  בלעדית אך ורק לו.  

  
  .פתיחה  ו.

 
  ודה אדריכליות.כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עב  

  
  .שינויים, התאמה  ז.

 
  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו

השינויים נחוצים לצורך פישוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה   
  לפרופילים סטנדרטיים וכד'.  

  עבודת התכנון לפרטים הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבלן. במידה והפרטים
א יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי שיוגשו ל  
  התכנון המקורי.  

  בכל מידה,  כמו כן גם שינוי רוחב  10%שינויים במידות פריטים של עד
ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה  10המשקופים בגבולות של   
 עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.  

  
  .גרות פלדהמס  06.05

 
  .דגמים בסיסים לביצוע .א

 
 או  "שהרבני" או "ש.ב.א."חברת "רב בריח" או  מתוצרת  – משקופי פח

  רך.ע שווה   

 או  "שהרבני" או "ש.ב.א."חברת "רב בריח" או מתוצרת  – דלתות עמידות אש
 שווה ערך. 

 
  .אלמנטים מפרופיל פח מכופף ,וראות ודרישות מיוחדות לייצורה .ב

 
  במפורשמ"מ לפחות אלא אם צויין אחרת  1.6מפח מכופף בעובי ייעשו תמיד. 

 
 מ"מ (אחד לכל מטר  3ונים מברזל שטוח ביזנ נה ייעשו בעזרתבהחיבורים למ

אורך מכל צד) המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך המזוזות בקירות בנויים   
ס"מ  3או קשורים לבטון באמצעות הזנביונים לתוך הבטון בעומק של 

 כסויים על ידי הטיח. 2וזאת על מנת להבטיח את  לפחות  
  

 מטר יבוצעו מחתיכה  3.0ף אשר גובהם אינו עולה על פפרופילים מפח מכו
אחת. בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים מרותכים, יש לקבל 

כל  את אישורו של המפקח על מקום החיבור, צורת הריתוך והליטוש.  
השירטוטים המפרטים את  ע"פ וקפדני דוייקמ  המשקופים יבוצעו באופן

 .משקופי הפלדה
 

  החורים עבור מנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד. את הנגטיב
  למנעול יש לסגור בפח מולחם.  
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  .משקופים לדלתות עץ .ג
 

 מ"מ ועל פי הפירוט  2.0מפח בעובי  ומשקופים מפח מכופף לדלתות עץ ייעש
  .במפורש  רת אלא אם צויין אח בתוכניות  

 במפרט ו/או בכתב הכמויות. רהמשקופים יהיו מגולבנים ע"פ המתוא  
 בנוסף לאמור בתכניות, יש לספק משקופים עם חריצים עבור גומיות.  
  3  לשוניות 3לצורך עיגון המשקופים אל קירות הבניה יכין הקבלןX30X100 

תכו  מ"מ כל אחד, מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים. הלשוניות ירו  
  .ומשקוף  

  
  .םדרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פני .ד

  
  קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת למבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים

 100) נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשעור של  ע"י אחדים המותקנת בו (  
 בשניה. /מטר 10ק"ג במהירות של   

  
 הלןלהמפורטות  ההתקנות לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל ,

הדרושות במשקוף לרבות ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה,   
והפתחים המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכנן ויכללו בייצור   
  .המשקוף  

  
  .סיבולות .ה

  
 מידה האופקית ו/או במ"מ  1.5 - ל רייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבב

 . ית ביחידותהאנכית ו/או האלכסונ  
  
 מעבר ל באנכיות מזה לא תותר סטיה מ"מ 1,830 -מ גדול אורכןביחידות ש - 

 .מ"מ  ± 3  
  

 י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית "דה המיוצרים עפלכל חלקי הפ
של מפתח אותו  1: 300   בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על  
 .ההטרחה רעיוות תמידי לאחחלק המעוגן ונעול במסגרתו . לא יותר   

 
  .בנים (משקופים)מל .ו

  
 .כל המלבנים מפח מכופף בעובי, בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים  
 ס"מ לפחות מהעובי הכולל של הקיר, כולל  -1.0רוחב המלבן יהיה רחב ב

  החיפוי.  
  כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחיתוך אלכסוני (גרונג) וירותכו לכל אורך

  . הריתוכים יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלבן.החיתוך  
     חורים במזוזות  3 -במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף

  חורים או יותר במשקוף. כ"כ יש להתקין קופסת מגן לכל כפתור. -2ו  
  או ש.ב.א."מלבנים יהיו מסוג המיועד לקירות גבס דוגמת תוצרת חברת "

  הרבני"."ש  
 .יש לרתך את הצירים אל המלבנים מצידם הפנימי  
  בכל המלבנים עבור דלתות לפתיחה יש להכין חריץ נגדי עבור המנעול עם

קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה   
  במזוזה.  

  מחיר המשקופים כוללים כל האמור במפרטים וכמו כן כל ההתאמות
  כבת כנפי עץ, כולל נוכחות המסגר בזמן הרכבתם.הדרושות להר  

  מיקרון לפחות, לפני גיליון יש  70כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים גילוון חם
 לבצע התזת חול קל להורדת החלודה.  

  



 

  2017שיפוצי קיץ  –מפרט טכני 

33

 .הזיגוג .ז
 

   .הזכוכית תהיה חלקה ללא ליקויים ופגמים  
   ו הוראה של עובי הזכוכית לא יפחת בשום אופן מהנדרש עפ"י תקנה, תקן ו/א

  רשות מוסמכת.
    בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר הפריט ללא תוספת

  מחיר כלשהי.  
  5הזיגוג בדלתות רגילות תהיה מזכוכית שקופה חלקה בעובי שלא יפחת מ- 

הזיגוג בדלתות  מ"מ בכפוף לתקנים והנחיות הרשויות המוסמכות.  
בכפוף לתקנים והנחיות הרשויות מ"מ לפחות,  3+3בזכוכית שכבות   אש 

  המוסמכות.  
    הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם. ללא פינות

במפרט הכללי). הרכבת  120333חתוכות (חומרי איטום קבוצה ג' סעיף 
 הזיגוג בדלתות האש בהתאם להנחיות התקנים הרשויות המוסמכות.  

 
  .תכנות לפתיחה חשמליה .ח

  
 ה חשמלית. על הקבלן להרכיב את עללתות בהן יהיו המנעולים עם הפבד

הפריטים כך שניתן יהיה במועד מאוחר יותר לחיווט את הפריטים. כמו כן,   
סוויץ), שיסופקו ע"י - עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים (מיקרו  
החיווט יבוצע ע"י  -המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר   
 אחרים.  

בחדרי תקשורת ו/או חדרים אחרים בהתאם להנחיות היועץ הדלתות יסופקו 
  ויתקנו עם מנעול בהפעלה חשמלית.

 
  .הפרזול   06.06

 
  .כללי  א.   

  ול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים, לפי זבאופן כללי, כל חלקי הפיר
גבוהות בהתאם לדרישות ה -הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים 

ה תקינה, לולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת פעו              יותר, ב  
  חלקים הנעים ברכיב.  נחה וקלה של 

  כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות
  .) או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול הרכיבים (  

 צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה,  כל הצירים הצידיים יהיו
  לה.ובאיכות מע  

  של "ירדני", לרבות כל  7751כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כדגם
  . מערכות הבטחון  

  של "ירדני" או שווה ערך, לרבות 6102כל ידיות המנוף תהיינה כדגם ,
ילה יורכבו רוזטות עם חיבור סמוי לכנף. לכל כנפי הדלותות לפתיחה רג  
  מתוצרת, "ליפסקי" או שווה ערך. ,PVC -מעצורי רצפה מ  

  ,הפירזול יכלול את כל חלקי ההנעה, מסילות, צירים, ידיות מנעולים
מפתחות, בריחים עם צינורות פליז, מחזירים הידראוליים,  3מחזיקי רוח.   
  .רוזטות ושלטים  

 ם, בכתב בהתאם למפורט בשירטוטי ,ל הפירזול יהיה מסוג מעולהכ
בהתאם להנחיות  -הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט   
  .המפקח  
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 על סמך קטלוגים ודוגמאות האישור להזמנת הפירזול יינתן.  

 כה ו/או עין אקסצנטרית, לפי הצורךוהמנעול יותאם לצילינדר עין אר.  

 ם יותאמו כל מנעול "צילינדר" של כל אלמנטי המסגרות, הנגרות והאלומיניו
  .דרגות 3 -צדדי, לפי קומות -למפתחות "מסטר" אחיד דו  

  הצירים לדלתות, באם לא צויין אחרת, יהיו צירים רגילים, ("פרפר" לא
שינוי  לכל דלת, או צירים חרוטים לפי בחירת המפקח וללא 3מתרוממים),   
ן. מחיר. צירים רגילים יהיו טיפוס כדוריים מצופים כרום עם מיסבים אוקלו  
  .הצירים יהיו לפי בחירת האדריכל ,בדלתות בהם צויין "צירים מיוחדים"  

 דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי .  

 יורכב בהן  ),דלתות שלא ניתן להרכיב בהם צילינדר (דוגמת דלתות לארונות
צילינדר ריהוט מתוצרת "ייל" עם ל אפשרות ל"מסטר" או לחילופים (אם   
  .מת) מנעול צילינדר מותאם מראש לסידרת המפתחותאפשרות זו אינה קיי  

  לדלתות כפולות יסופקו בריחים פנימיים עליון ותחתון מפליז מצופה כרום
לגבי דלתות  בחזית, תובא דוגמא לאישור המפקח מראש. דרישה זו חלה גם  
 כפולות לארונות מכל הסוגים. התור לבריח בריצה.יהיה מצינור פליז מבוטן  

.  

 ט יסופקו בריחים אופקיים ברמה מעולה לפי בחירת האדריכללדלתות מקל.  

 כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל.  
  
  .פירזול מיוחד       ב.    

 חדות, וכן אלמנטי פירזול מיוחדים אחרים, יהיו על פי המוגדר ות מיוידי
 בתוכניות וכתבי הכמויות ולאישור המפקח .  

 
  .דלתות מתכת  06.07

 ינה חד או דו כנפיות עפ"י הרשימות במידות המצויינות ברשימות דלתות הפח תהי
ותכלולנה צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או פתח אחר עפ"י המפורט   
  ברשימות.  

מ"מ עפ"י פרט המופיע ברשימות (כדוגמת  2.0המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי 
    משני  (פח  1.5ון מכופף בעובי רינגל או ש"ע) באישור האדריכל. הכנפיים מפח מגלו

הצוהר   הגימור, הפרזול וזיגוג  ק"ג/מ"ק. 80  2עברי הכנף), כולל צמר סלעים בעובי "
  עפ"י המופיע בסעיפים קודמים.

  דלתות הבטחון תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י המופיע בתוכניות. המשקוף מפח פלדה
מ"מ  2וחות פלדה, חיפוי דו צדדי בעובי מ"מ. הכנף מורכבת מצלעות ול 2מגולוון בעובי   
עפ"י מפרט רב בריח, כולל צוהר עגול או אחר עפ"י דרישות האדריכל. הפרזול בכל כנף,   
  עצר מחוזק,  , 1800  צירי קדמיום, עינית הצצה 3זוג ידיות עפ"י בחירת האדריכל.   
 3נדר מחוסם ", מנעול רב בריח עם מגן צילי93TS-שמן "דורמה  סגר בטחון, מחזיר  
 מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י קוד.  

 .גימור משקוף עפ"י המופיע בסעיפים קודמים  

 .גימור הכנף וינוריט או צבע קלוי בגוון עפ"י בחירת האדריכל 
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  .דלתות עמידות  אש   06.08

 הדלת תהיה 1212מקום שמופיעה דלת אש, הכוונה לדלת אש לפי תקן ישראל ב .
המעבדות המופיעות להלן כפי שפורסם  7ן התקנים הישראלי לפי רשימה באישור מכו  
  .1984ע"י שר הפנים באפריל   

  ידיות בהלה ומחזירים הידראוליים יורכבו כחלק ממערכת הדלת הנבדקת כיחידה
אחת בהתאם לתקן וכל הפרזול יהיה אורגינלי של יצרן דלת האש, מחזירי דלת יהיו   
  ניים בלבד.מחזירים הידראוליים חיצו  

  דלתות האש תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י המופיע ברשימות במידות המצויינות
מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן (כגון ש.ב.א, רינגל או ש"ע) ויכללו, בין היתר,  ברשימות  
מ"מ, צלעות  1.5מ"מ, כנף פח דו צדדית בעובי  2משקוף פח מכופף מגולוון בעובי   
אקוסטי בין הדפנות, אטמי גומי בנקודות המגע של הדלת (לעשן חיזוק, בידוד טרמי ו  
  קר), פס תופח בצידי הדלתות, פרזול חסין אש תקני (עפ"י בחירת האדריכל).  

  צוהר עגול או אחר מחזיר שמן או ציר מחזיר כאחד משלוש הצירים וכן מנעול רב בריח
ת עפ"י קוד במידה וידרש עם מגן צילינדר, עינית הצצה, זויתן ולשונית לפתיחה חשמלי  
  ע"י האדריכל.  

 .גימור וזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים קודמים  

  פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינם ניתנים במפרט זה מכיוון שהם כחלק ממערכת
הנבדקת ביחידות דלתות אש אך הכוונה לפרזול המקובל על ידי האדריכל ויהיה לפי   
  ות המתאימות לאותן דלתות אש.בחירתו כאשר ניתן לבחור כמה מערכ  

  ידיות בהלה יהיו עם או בלי מפתח חיצוני בהתאם לדרישות האדריכל, ללא תוספת
מחיר ולפני הזמנת הדלתות אש עם ידיות בהלה יש לקבל הנחיות נוספות באם ידרש   
מפתח בצד החיצוני. על ספק דלתות האש לתאם עם קבלן החשמל הרכבת אלקטרו   
המחזיקים את דלתות האש פתוחות עד לעת עשן ו/או שריפה הנותן מגנטים תיקניים   
  סיגנל לסגירה אוטומטית של הדלתות.  

  מנגנוני החזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השניה כלולים כקומפלט הדלת ובמחיר
  הדלת.  

  ,משך זמן העמידות של הדלת לפי הנחיות יועץ הבטיחות. הדלת כוללת המשקוף
רים הנילווים בהתאם לתקן ומאושרים לדלתות אש ועשן. הפרזול וכל שאר האביז  
במידה ולא ניתן להשיג דלת אש תוצרת הארץ, על הקבלן לספק דלת כנ"ל מחו"ל, עם   
תקן ישראלי של מכון התקנים. אישור רשות כבאות כלשהי אינו תחליף לתקן   
  הישראלי כמופיע בחוק התכנון והבניה.  

 אדריכל את אישור מכון התקנים ותעודות על ספק דלתות האש להביא למשרד ה
  אחרות המאמתות התאמה לתקן.  

 
  .ארונות ייעודיים 06.09

  ארונות יעודיים (כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו') יהיו עשויים פח מגולוון
", או "אחים שהרבני" עפ"י טלמור במידות המצויינות בתוכניות מתוצרת "איקרוס", "  
הכנפיים פח מגולוון  מ"מ. 2.0המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי    ל.בחירת האדריכ  
מ"מ. הגב מלוחות עץ. או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות  1.5מכופף   
חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור    ואישור האדריכל.  
, מנעולי צילינדר או אחרים האדריכל. הפרזול: ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים  
 עפ"י דרישת האדריכל.  

  צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.מר הארונות הג :  
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  בכל הארונות הייעודיים, יכלול המחיר, בין היתר, גם שלטים צרובים, מודפסים או
חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו   
של האדריכל טרם הביצוע. מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם   
  עם הרשויות המוסמכות, האדריכל והמהנדס  

  היועץ, ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו
 בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות וגם זאת ללא מדידה בנפרד.  

 ארונות יעודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם. דלתות 

  (לשם כך תבוצע הדלת במישור המתאים) יפוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי
  ובקוים עוברים ומותאמים לקוי הציפוי. גם עבור גמר זה לא ישולם בנפרד.  

  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות
 התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל. לבין  

 דלתות לארונות תסופקנה עם תפס מגנטי . 

  תיכנון אונות הפח ואישורם עם את ,על הקבלן לקחת במחיר היחידה בהצעתו
 בדיקתם והתאמתם לרוחב הציוד ולוחות החשמל שישולבו בנישות אלו  האדריכל כולל   

  
  

  .)פיקוד העורףרות מרחבים מוגנים (הכל לפי פרטי מסג   06.10

  פלרז" או "רב בריח"דלת המרחב המוגן תהיה במידות המצויינות בתכניות תוצרת" ,
ש"ע, משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן, כנף מפרופילים ציפוי פח דו צדדי עפ"י פרט   
  היצרן.  

 מערכת נעילה סטנדרטית פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות, צירים, אטמים סף, בריחים ,
  עפ"י בחירת האדריכל.  

 .הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף  

 .גימור עפ"י המופיע בסעיפים הקודמים  

  (עפ"י קביעת האדריכל) חלון המרחב המוגן יהיה חלון הדף פתיחה רגילה או הזזה
 במידות המצויינות ברשימות.  

 ון או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העורף, כולל החלון, יהיה מתוצרת אחים שהרבני, ברט
מקום לחלון אטום לגז וכל האטמים, הפרזולים הנדרשים עפ"י הנחיות פיקוד העורף,   
קטלוג היצרן והנחיות האדריכל, הכל בהתאם מכון התקנים ופיקוד העורף. גימור עפ"י   
  המופיע בסעיפים קודמים.  

 קוטר המצויין ברשימות ויכללו גם את צנורות האוורור למרחב המוגן יהיו מפח פלדה ב
כל העוגנים והאוגנים, המכסים, הרשתות, הברגים וכד' הנדרשים ע"י פיקוד העורף.   
גימור עפ"י המופיע בסעיפים  הכל בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף.  
  קודמים.  

 ן יעקב, פתח חילוץ קומתי (פתח מילוט) יהיה במידות המצויינות ברשימות תוצרת דורו
פלדלת או ש"ע, משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן, כנף פרופילים בציפוי פח עפ"י פרט   
היצרן, מערכת נעילה כפולה סטנדרטית, ידיות צירים ואטמים הכל בהתאם לאישור   
  מכון התקנים ופיקוד העורף.  

  סולמות המילוט יהיו בגובה המותאם לקומה במידות המופיעות ברשימות, עשוי
ינורות פלדה עם שלבים תקניים תוצרת דורון יעקב או ש"ע הכל בהתאם לאישור מצ  
 מכון התקנים ופיקוד העורף.  



 

  2017שיפוצי קיץ  –מפרט טכני 

37

  עפ"י בחירת האדריכל ובגילוון וצבעה בפוליאור עפ"י מיפרט גימור.  
  

  באם יידרש. פריטי מסגרות לחדרי טרנספורמטור וחברת חשמל  06.11

  מבוטל.

  
  ומאחז יד. מעקות  06.12

 בכפוף להנחיות המפקח ,ייעשו בדיוק לפי השרטוטיםומאחזי יד ת כל המעקו. 

  הנדרש.מגולוונים, וצבועים באתר עפ"י ומאחזי יד גמר המעקות  

 יבוצעו על ידי קבלן המסגרות,  ,החורים לרגלי המעקות, במידה ולא יוכנו בזמן כיציקה
  .באמצעות קידוח גלילים, או בשיטה אחרת, לאישור מראש של המפקח  

 אלמנטים של הבנין להרכבת המעקותאים את כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הרו 
  .ככלולים במחירי החוזה. לא תשולם שום תוספת בעד עבודה זו ומאחזי היד

 במקומות חדירה של עוגנים, עמודים, מעקות, שכבות וכו', לתוך חומר   -וזטותר
 ו ברוזטות עשויות פליזאחר, אשר נשאר חשוף (בטון, אבן, מוזאיקה, טיח וכו'), יכוס  
מ"מ, מודבקות או מוברגות, על מנת למנוע תנועתן החופשית, כל זאת ללא  3, בעובי  
 תוספת מחיר.  

  
  .ילווןג   06.13

 יהיו  02רק פככלל כל אלמנטי הפלדה לרבות פרופילים ופחים הנמדדים בפרק זה וב
  ית.מגולוונים בגילוון חם או בגלוון אלקטרוליטי ע"פ המפורט בתכנ  

  40מיקרון. (פרופיל בלגי  80. עובי הציפוי יהיה 918הגילוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י 
  ).מיקרון בגלוון אלקטרוליטי 100מ"מ יגולוונו בעובי  32מ"מ או   

 היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז  .החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה
  ".שר היווצרות "טיפותשל אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפ  

 גנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. וכל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מ
ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר   
  בהתאם לתהליך הגילוון.  

 להשתמש סמ"ר יותר  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ
  .תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד 2 -בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ  

  היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון התאמתו לתקן
  שנה לפחות. 20ואיכותו , וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של   

  
   .צביעה (ע"פ מפרטי "טמבור")      06.14

  
 .צביעת מסגרות ומשקופי פלדה-כללי .א

  עבודת  11עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מיפרט הצבע המפורט בפרק"
, שהרבני  אך SCHUCOצביעה" במיפרט הכללי, או לפי מיפרט יצרנים לדוגמא כגון: 

 לא פחות מהמוזכר כאן.
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  .הכנה לצביעה .ב

 .לפי הוראות היצרן והמיפרט הכללי  

 הבטון.  ימי של מלבני הפלדה בשטחים הבאים במגע עם אין לצבוע את צידם הפנ  

 .אין לצבוע צירי "פרפר" מצופי קדמיום  
  

  .צבע יסוד .ג

  יבוצע בריסוס בבית המלאכה לפני ההובלה לאתר. באתר יבוצעו תיקונים במקומות
  שנפגעו בהובלה.

  
 'שכבה אחת של יסוד כרומט אבץ לתעשיה   - חלופה אHB-13 ,

  מיקרון. 60בעובי   
  

 מיקרוןלכל שכבה.    25בעובי  11שתי שכבות של יסוד צינקכרומט  -ה ב'חלופ
בצהוב אוקסיד. יש לזמן   שכבה ראשונה באדום אוקסיד ושכבה שניה 

לאחר גמר הצביעה הראשונה   את המפקח למקום ייצור הפריטים 
  ולשים שכבה שניה רק לאחר אישורו.

  
  .חלקי פלדה מגולוונים .ד

 פוס השטחים המבריקים) תהיה מסוג שכבה מקשרת ויסוד (לאחר חיס
"אופיטמרין אוניסיל" או יסוד "בזק אדום". צבעי היסוד הנ"ל יחליפו את   
  צבע היסוד הנדרש לעיל.  

  
  .חלופות צבע עליון .ה

  

  שכבות של צבע עליון "סופרלק" או "סופטמט" או "פוליאור"  2לפחות
רצון המפקח  מיקרון לכל שכבה, ו/או עד לכיסוי מלא ולשביעות 35בעובי   
שכבות צבע עליון "איתן" עם מדלל מתאים לצביעה  2והאדריכל. או   
מיקרון לכל שכבה עד לכיסוי מלא. בחירת סוג הצבע  35בהברשה בעובי   
  ע"י האדריכל לפי לוח גוונים. -העליון   

 .צבע המרייט לרבות הכנה לפי מפרט היצרן  

 .בחירת החלופות רק על ידי המפקח  
  

  .גוון .ו

 רת האדריכללפי בחי  
  
  

  .רות אומןנג  06.15
  

  .העץ .א

  ייקבע  35סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יעמוד בדרישות ת"י
  בהתאם לתוכניות ופרטיהן לגבי כל פריט ופריט.  

  יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן ליצור המוצר יהיו
ם ומכל סימני יבשים לגמרי, חופשיים מבקיעים, מרקבון, מעובש, מתולעי  
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-10%מחלה ומזיקים אחרים. אין להשתמש בעץ שמידת לחותו עולה על   
  14%.  

  כל חומרי העץ פרט לעץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. סיקוסים בעץ
לבן או בעץ אורן פיני מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה   
סמ"ר  2בור על סיקוסים על מטר רבוע של חומר. גודל הסיקוס אסור שיע  
ל סמ"ר  2לכל אחד מהם וחומרי עץ שגודל הסיקוסים שבהם יעברו על   
  יפסלו על ידי המתכנן.  

  סיקוסים מתים קטנים, מעורערים, יש להרחיק לפני תחילת העבודה. את
  החורים יש לסתום בחפים. סיבי החפים צריכים להיות בכיוון סיבי העץ.  

 סמ"ר.  2רף ושמקום השרף עולה על אין להשתמש בעץ המזיל או המכוסה ש
קומות קטנים יש לנקות משרף ולסתום בחפים בדומה לאמור בסיקוסים   
  קטנים.  

  
  .לבידים .ב

  

 נקיים, ללא 37יקטים צריכים להיות בהתאם לתקן הישראלי מס' ת"י ד ,
  סיקוסים ותפרים נראים לעיל, הכל מסוג מובחר.  

 שלמים וללא פגמים ומדף הדיקטים יהיו בעובי הנדרש בתוכנית ובפרטים ,
אחד שלם, אלא אם כן הפריט המיוצר גדול ממידות הדיקטים המיוצרים   
  בארץ.  

  ע"י לוחות "פלקסבורד". 100%מילוי הכנפיים יהיה  
  

  .פורמאיקה .ג
  

  ובדומה  "ל.ד.י"הפורמאיקה לציפויים השונים תהיה מתוצרת הארץ מסוג
הפורמאיקה על כל אלמנט  לו בגוונים ובגמר לפי בחירת האדריכל. לוחות  
יהיו שלמים ללא חיבורים, ללא חפיות, ללא בקיעים וכו'. לעובי הפורמאיקה   
מ"מ לפחות למעט ציפוי הפורמאיקה בצידם הפנימי של אלמנטים  1.4יהיה   
(שאינם גלויים לעין) בהם ניתן להשתמש בפורמאיקה גב דקה (אולם יש   
  ולפני ביצוע העבודה).לקבל על כל אישור מיוחד מאת האדריכל   

  הדבק לשימוש בהדבקת הפורמאיקה יהיה מעולה ומתאים לתפקידו ויהיה
ניתן להסרה בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק הנ"ל בצורה שלא   
 תקלקל או תשנה את אופי משטחי הפורמאיקה מהם הוסר הדבק.  

  

  
  

  .פורניר  .ד
  

 ירת האדריכל. לוחות פורניר לציפויים השונים תהיה מסוג וגוון לפי בח
פורניר על כל אלמנט יהיו שלמים ללא חיבורים, ללא חפיות, ללא בקיעים   
וכו' למעט ציפוי הפורמאיקה בצידם הפנימי של אלמנטים (שאינם גלויים   
לעין) בהם ניתן להשתמש בפורמאיקה גב דקה (ואולם יש לקבל על כל אישור   
  מיוחד מאת האדריכל ולפני ביצוע העבודה).  
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  הדבק לשימוש בהדבקת פורניר יהיה מעולה ומתאים לתפקידו ויהיה ניתן
להסרה בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק הנ"ל בצורה שלא   
  תקלקל או תשנה את אופי משטחי הפורמאיקה מהם הוסר הדבק.  

  כל הדלתות המצופות פורניר יכללו בביצוען ובמחירן סרגל סוגר בהיקף מעץ
 תחליף באישור האדריכל (עץ קשה).גושני בוק או   

  
  .ירזול ואביזרים שוניםפ .ה

  חומרי הפירזול והאביזרים למיניהם ממין משובח ויש לקבל מראש את
 אישורו של המתכנן על כל אחד ואחד מהם.  

  
  .יבוד וחיבוריםע .ו

  העץ יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו. חיבורי העץ יהיו עשויים לפי מיטב
הקבלן להשתמש בחיבור זיז וחריץ, סין וגרז  העבודה המקצועית ועל  
שיניים, זנביון וכד'. החיבורים יעשו כך שיהיו סמויים ויודבקו בדבק נגרים   
מעולה או בהתאם להוראות המפקח, אך בשום פנים ואופן לא ישתמש   
המצבע במסמרים, למעט סרגלי הלבשה או קונסטרוקציות במסמרים,   
וקציות סמויות. כל ההדבקות לרבות למעט סרגלי הלבשה או קונסטר  
אוריאה ובכבישה חמה בהתאם  P.V.Aיודבקו באמצעות דבקים  - משטחים   
  לחומרים.  

  
  .הרכבה .ז

   הקבלן יבדוק את הבניה עליה ואליה הוא יצטרך לחבר את המוצר בטרם
יגש לביצוע ולא תתקבל שום טענה שאכן לא ידע לאיזה סוג של חומר עליו   
  וצר.יהיה לחבר את המ  

  הקבלן יעבוד בשיתוף פעולה מלא ובהתאמה מלאה עם יתר מבצעי העבודות
מכינים את מיקום המוצר כגון:  -ושמקצועותיהם משלימים או להיפך   
 בנאים, טייחים, אינסטלטורים, חשמלאים ורצפים.  

  
  חלופות ציפוי דלתות .ח

  המפקח רשאי לקבוע ציפוי של כל או חלק מהדלתות מאחת משלוש
ת: פורניר או פורמאיקה או צביעה לפי המתואר בהערות ברשימת החלופו  
  .הנגרות  

  
  
  

  חריות לטיב המוצרא .ט

 ) שנים) אחרי מסירה של המבנה אחראי  3במשך תקופה של שלוש שנים
  הקבלן לטיב המוצרים, כגון:  

 .(מכנית) יציבות הציפויים  

 ם וכו').ינויים במידות וצורה גאומטרית של המוצרים (התנפחויות, עיוותיש  

 .תפקוד תיקני של הפירזול  
  

  .תכולת המחיר   06.16
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קומפלטים,  ביחידות: ( עבודות המסגרות ימדדו עפ"י סוגהם השונים בכתב הכמויות  
כוללים  בנוסף לאמור במיפרט המיוחד את הפריטים הבאיםוכד )אולם יכללו  , יח' מ"א  
  .מחירי היחידה את העבודות הבאות  

  מכל הסוגים לרבות משקופים עיוורים. יטונם,וב משקופים אספקת  

  ,המחיר כולל גם פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות אחיזה לנכים, ידיות בהלה
  סטופרים ומחזירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות להפעלה חשמלית.  

  וציפויים  מסוגים שונים כולל צבעה בתנור  וצביעהגילוון,המחירים כוללים זיגוג
 ם.סוגיהל  

  'שילוב עוגנים ופלטקות ביצקות כחלק מעיגון המעקות צאחזי יד , מדרגות עמודים וכד  

 .המחירים כוללים טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ  

  כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא מופיע
 -התוכניות, המפרטים וכו'  בכתב הכמויות, יכלול במחיר יחידתו אל כל הנדרש לפי  
לביצוע מושלם במקומו בבנין וזאת אפילו עם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא   
  בתכניות או במפרטים, אולם הם דרושים לביצוע מושלם.  

 .מחירי פרטים רלוונטים כוללים גם סימון ושילוט לפי דרישות מכבי אש  

 .'המחירים כוללים גם תריסים וכו  

 ות עמידות אש כלולות במחיר גם פירזול עמיד אש.דלתות וחלונ  

  כל האביזרים, האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה ובטיחות
  כלולים במחירי הפריט שנקוב בכתב הכמויות.  

 .הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים 

 ר היחידה בנוסף לכל האמור לעיל מחי -דגש מיוחד ינתן לנושא המעקות ומאחזי היד
,יכלול הזמנת מכון התקנים ובדיקת המעקות בתקנים במתאימים , במקרה והמעקה   

אינו עומד בדרישות התקן יידרש הקבלן לבצע עיגונים נוספים שיויי חלקי פרופילים 
  .ודכ' 
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  אינסטלציה סניטריתעבודות   07פרק  
  

  

  :כללי 00.01
  

  :אור העבודהית 00.01.1
  

  קיים כל האינסטלציה חדשה 114במבנה ית מערכת תברואת
ולדווח תוך חודש למפקח על  המבנהעם קבלת העבודה על הקבלן לבדוק את המצב הטכני של 

  כל התיקונים הנדרשים
  

  : הוראות כלליות 00.01.2
  

  מוקדמות במפרט הכללי המהווים חלק מהצעה/חוזה זה. 1984" 00להלן הסעיפים מפרק "
  כללי  000סעיף 
  ם ומוצריםחומרי  001סעיף 
  מתקנים תת קרקעיים  002סעיף 
  מדידות וסימון  003סעיף 
  0042, 0041הביצוע, למעט סעיפים   004סעיף 
  עדיפות בין מסמכים  007סעיף 
      מחירים  008סעיף 
  שונות  009סעיף 

  

  :טיב העבודה 00.01.3
  

  העבודה תבוצע בצורה המקצועית והטובה ביותר על ידי בעלי מקצוע מנוסים בעבודתם.
  ופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בגמר העבודה.בדיקה ס

  האחרות הן זמניות. תוהביקורכל הבדיקות 
בוצענה באופן שוטף ועל הקבלן לדאוג לתיאומן עם מכון התקנים ע"פ תבדיקות מכון התקנים 

  קצב התקדמות העבודה, ובהתאם  לשלבי העבודה השונים.
  חריותו, כנדרש במסמכים.הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מא

  

  :הגנה על הציוד 00.01.4

 
כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים מפני פגיעה 

במשך העבודה וההרכבה, עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד אשר ייגרם 
ת אחרות במשך ההתקנה, כתוצאה מאי מילוי דרישה הצנרת תהיה סגורה ע"י פקקים או סגירו

  הקבלן חייב כסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו מפני לכלוך צבע, סיד וחומרי בניה.
  

 :נקיון 00.01.5
 

על הקבלן לנקות בסוף כל יום את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך של עבודתו. 
רשאי להורות על במידה והקבלן לא יבצע את הנקיון הנ"ל, יהיה המהנדס או המפקח הראשי 

  ביצוע הנקיון  ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאות הנקיון.

 
  :תקופת הבדק 00.01.6

 
התחייבות הקבלן לביצוע עבודות הבדק (לכל הגליון) תהיה למשך תקופת הבדק, כהגדרתה 

תחילת תקופת בדק הוא תאריך המסירה הסופית של  ןלענייבחוזה, בהתאמה. התאריך הקובע 
לה למזמין עפ"י הוראות החוזה. במשך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או העבודה כו

  שעות ממועד הקריאה. 12תקלה, וזאת על סמך קריאת המפקח תוך 
הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך תקופת הבדק ויתקין חלק חדש ותקין 

ה החברה רשאית לבצע את במקומו. לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, תהי
התיקון והקבלן ישא בכל הוצאות שבאחריותו. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מן האמור בחוזה 

  ובתוכניות, מובהר בזה שוב כי מחיר עבודות הבדק יהא כלול בשכר החוזה.
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  :שונות 00.01.7

 
הקבלן יעסיק באתר מהנדס ו/או מנהל עבודה מוסמך, בעל ידע ונסיון במתקני תברואה  .א 

וא מכרז/חוזה זה. יהיה לתאם מראש בפרק זמן סביר את עבודתו עם שאר המערכות נש
  בפרויקט.

 
הקבלן ינהל האתר בהתאם לכל הדרישות התקניות והחוקים החלים על אתרי העבודה  .ב 

  במדינת ישראל.

 
על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לגבי המהנדס ו/או מנהל העבודה שבכוונתו  .ג 

וך כדי עבודה, כי המהנדס ו/או מנהל העבודה אינם מתאימים, יודיע להעסיק. אם יתברר, ת
  ימים מיום מסירת ההודעה. 7המפקח על כך לקבלן ועל הקבלן יהיה להחליפם תוך 

  הקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים לאבטחת שלום רכוש ונפש, לרבות בטחון עובדיו. .ד 

 
ציוד שהוא, על הקבלן לשפר דרכי על דרכי הגישה לאתר ובאתר, אין לבנות או לאחסן כל  .ה 

  גישה במידת הצורך ולהחזיקן במצב סביר כל משך העבודה.
  לא תתקבלנה תביעות כלשהן בגין אי עבירות הדרכים, מכל סיבה שהיא.

  

בגמר העבודה יסלק הקבלן כל המתקנים הארעיים שהקים לצורך העבודה, ויחזיר המקום  .ו 
  נקי ומסודר, כפי שקיבלו בתחילת העבודה.

 
  :תקופת ביצוע 00.01.8

  
מין בהוראתו להתחלת זך שנקבע ע"י המיתארבעל הקבלן לסיים את העבודה בהתאם למוגדר 

  ביצוע העבודה (צו התחלת עבודה).
  

  :לוח התקדמות העבודה 00.01.9

 
לא יאוחר מאשר שבוע לאחר חתימת החוזה, יגיש הקבלן למפקח תכנית מפורטת לבצוע 

הם בבצוע העבודה, ועליו לקבל את אישורו של העבודות ואחסנת החומרים שבדעתו לנהוג ב
  המפקח לתכנית זו.

 
  :ביקור במקום 00.01.10

 
על הקבלן לבקר באתר. להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, קווי תשתית קיימים, תנאי 

  שיש להם ערך כספי לקביעת המחירים ולביצוע העבודה.\הקרקע וכל יתר התנאים י
  

  :אום וביצועית 00.01.11

 
המערכות השונות בבנין יתואמו מראש בין קבלני המשנה ע"י הקבלן  כל העבודות להתקנת

  נשוא חוזה זה למניעת התנגשויות בין המערכות בעת הבצוע.
לתשומת לב הקבלן: באתר עובדים במקביל קבלנים אחרים במקצועות השונים ועליו לתאם 

המזנים של  העבודה וקדימויות בעבודה כך שיוכל להשתלב בלוח התקדמותאת לוח הזמנים, 
  .ןהבניי

במסגרת התאומים, על הקבלן לתאם לפני תחילת העבודה את מיקום החיבור של הביוב, ניקוז 
  מי גשם והמים ולעמוד בכל דרישות הרשות.

  החיבור של הביוב, ניקוז מי גשם והמים ולעמוד בכל דרישות הרשות.
  ן הראאי ביצוע הנ"ל יגרום לחיובו בכל נזק שיגרם לפרויקט ו/או לקבל

 

 
 

  קבלני משנה:
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מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן משנה חייב לקבל את אשור המזמין והמפקח. אין 
להעסיק קבלן משנה בטרם אושר. בסמכותו של המפקח לפסול קבלן משנה לפני הבצוע ו/או 
תוך כדי העבודה, וזאת ללא כל נימוק. הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באשור 

  במפקח.
  

  עבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה: 00.01.12

 
המזמין רשאי לשנות את היקף העבודה, להגדיל ולהקטין כמויות ו/או להוסיף או לבטל כלל  .א

סעיפים שלמים. שנוי בהיקף העבודה לא יהיה סיבה לשנוי מחיר היחידה ו/או לתביעות 
  מכל סוג שהוא.

 
  ם לשקול דעתו.המפקח רשאי לדרוש בצוע העבודה בשלבים בהתא .ב

 
הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך, ומאשר כי לא תהיה לבצוע בשלבים כל סיבה לשינוי  .ג

  מחירי יחידות ו/או לתביעות כספיות.

 
המזמין שומר לעצמו לחלק את העבודה לחלקים ולמסור חלקים שונים של העבודה  .ד

  לקבלנים אחרים שאינם נשואי חוזה זה.
  

  הכמויות: 00.01.13

 
  הכמויות הן באומדנא.כל הכמויות בכתב 

ברשימת הכמויות, הן  המצוינותהמתכנן רשאי להורות על ביצוע העבודה בכמויות שונות מאלו 
ע"י תוספות והן ע"י הפחתת הכמות או ביטול סעיף, ואין ולא יהיו לקבלן טענות מכל סוג שהוא 

  עקב כך.
בי כמויות, דפי מדידה הכמויות תימדדנה בהתאם לביצוע בפועל. על הקבלן לבצע ולהגיש חישו

וסקיצות לכל חשבון, אשר יבדקו ע"י נציג המזמין ויהוו את המסמך להגשת החשבון לאחר 
  שיאושרו ע"י נציג המזמין.
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  עבודות תברואה מפרט טכני מיוחד 2 –מסמך ג' 
  
  

 כללי: 07.0
  

  :אופי החוזה והיקפו 07.0.01
  

, 1980ואה (הל"ת) תש"מ הקבלן יבצע העבודה באופן שיתאים לדרישות הוראות למתקני תבר 01.1
, תקנים ישראלים אחרים והתקנים של ארצות 1205המפרט הכללי, המפרט המיוחד, תקן ישראלי 

  אחרות (בהעדר תקנים ישראליים), באורח מקצועי ונכון ובכפיפות לכל ההוראות.
הדרישות שבמפרט המיוחד המצורף להצעה/חוזה זה, הן דרישות מינימליות וישמשו כמורה דרך 

  קבלן לגבי הצורה/האופי של העבודה.ל
  
  

  תוכניות וסידור כללי: 07.0.02
  

התוכניות לביצוע, המצורפות למפרט זה, מראות את הסידור הכללי ואת העבודה שיש לבצע, אבל  02.1
המיקום המדויק וסידור הציוד ייקבע סופית ע"י החברה במהלך ביצוע העבודה, לפי התקדמותה 

  .ןהבניייים של ובאופן שיתאים לצורתו ולנתוניו הסופ
שינוי המיקום המדויק וסידור הציוד לעומת התוכניות המצורפות למפרט זה לא יהווה 

  עילה לתוספת לשכר החוזה.
  

פרטי התחברויות ליחידות וכד' מיועדות בעיקרן להראות את צורת ההתחברות. החיבור באתר  02.2
אנשים, והפחתת  יבוצע בצורה מתאימה בכל מקרה, על מנת לאפשר התפשטות הצנרת, מעבר

  המקום הנדרש למינימום.
  

. לצורך ביצוע העבודות תחייבנה אך למכרז בלבדהתוכניות המצורפות למכרז חוזה זה הן תוכניות  02.3
. כל עבודה שתבוצע לביצוע"ורק תוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח כשהן מוחתמות בחותמת "

וכל הוצאות הנובעות מכך יחולו על  שלא בהתאם לתוכניות אלה לא תתקבל ולא תאושר ע"י המפקח
  הקבלן בלבד.

  

הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את התכניות לביצוע ובמיוחד את המידות שבתוכניות לפני התחלת  02.4
, או אי התאמה הן בין התכניות, והן לגבי המפרט הסטייהעבודה ולפני כל שלב ושלב. באם תמצא 

  הטכני של החוזה, עליו להודיע על כך 
  תן לקבלן את ההנחיות איך עליו לבצע את העבודה.יפקח אשר יחליט וימיד למ    

  

ימים לפני המועד שנקבע לביצוע  30למפקח לפחות  רלהימסהודעת הקבלן על טעות וכיו"ב חייבת  02.5
הנ"ל  ההסטייימנע מהקבלן לטעון לגבי הטעות או  -אותו חלק של העבודה. בהעדר הודעה כזו 

  ן וכל הכרוך בטעות לפי קביעת המפקח.בביצוע כל הדרוש תיקו ויחויב
  

בנוסף לאמור בתנאים הכללים ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם, מתחייב הקבלן, על מנת למנוע  02.6
תאונות, מפולות, שרפות וכד' בשטח העבודה, לשמור על כל חוקי המדינה המתייחסים לבעיות 

בכך, כגון גדר בטיחות ארעית, בטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים. ההוצאות הכרוכות 
 יכללו במחירי היחידה המוגשים על ידו.

  
  יש להקפיד בנושא הבטיחות הקפדה רבה, אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:  

  
  לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה חופשית.  -  
    פקח.מים, חשמל, תקשורת וכיו"ב ללא אישור מהמ יקוולא לנתק ולחבר   -  
    למנוע פגיעה ברכוש ובנפש.  -  

במקרה של גרימת נזק כלשהו, ישא הקבלן באחריות המלאה בהתאם לתנאי   -
  החוזה.

  
  כל הפעולות האלה כלולות במחירי היחידה השונים.  
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  :בחירת הציוד  07.0.03
  

התייחסות לשמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד באה לציין את רמת האיכות המינימאלית   
  ת.הנדרש

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים בעלי אותה האיכות והתאמה   
לתפקיד בתנאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתוכניות. המהנדס אינו חייב לאשר את בקשת 

הקבלן והחלטתו תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר 
אם לא הוגדר בו, על הקבלן להגיש למהנדס מידע כולל ושלם על הציוד, לרבות: דף  במפרט ובין

קטלוגי מידות כלליות, נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת שתידרש. כל המסמכים 
האלה ישאו את חתימת הקבלן המאשרת כי בדק ומצא שהציוד אותו הוא מבקש לאשר תואם את 

המתכנן. לא יירכש ולא יותקן ציוד לפני קבלת אישור המהנדס. המזמין  התוכניות ואת דרישות
  שומר לעצמו את הזכות לספק כל הציוד או חלקו לקבלן.

  
  

  מסירת העבודה לרשויות המקומיות:  07.0.04
  

עם גמר העבודות, על הקבלן למסור את העבודה לרשות המקומית ו/או לנציגיה וכן לקבל אישור  .א
  הארצית או מקומית) לגמר העבודה. הועדה לתכנון ובניה (הועדה

    

  ) מנציגי הרשות המקומית.4לא תחשב עבודה לגמורה לפני קבלת אישור גמר (או לחילופין טופס  .ב
    

אין מסירת העבודה לנציגי הרשות המקומית גורעת מכלליות מפרט/חוזה זה בדבר מסירתה  .ג
  למזמין.

  

  פיגומים ומעברים בבנין: 07.0.05
  

 ןהבניית ציוד והרכבתו בבנין. במידת הצורך יתאם הקבלן עם קבלן על הקבלן לבדוק אפשרות העבר 05.1
  ובאישור המהנדס השארת פתחים או אי בנית קירות עד להרכבת הציוד.

  

על הקבלן לספק את כל הסולמות, הפיגורים, קרשים, מסלולים וציוד הרמה הדרוש לבצוע העבודה,  05.2
  מוסדות לבטיחות על חשבונו של הקבלן.על חשבונו. כל הציוד יהיה בהתאם לדרישות הרשויות וה

  

על הקבלן לקחת בחשבון שציוד וצנרת יהיה עליו להרים ממפלס הקרקע למפלסים עליונים  05.3
  והמהנדס. ןהבנייבאמצעות ציוד הרמה מתאים, על חשבונו בתאום עם קבלן 

  
  

  תמיכות: 07.0.06
  

הציוד, הצנרת,  הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת 06.1
  בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.

  

  תמיכות הצנרת תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינוי טמפרטורה. 06.2
  

פיליפס לקירות וצידי הפיר כך שיוכלו לשאת כל משקל  יבבורגהצנורות העולים יתמכו ע"י תליות  06.3
  מקדם בטחון. 100%הצינור בתוספת 

  

כך שלא תהיה פגיעה באטימות הגגות. עבור  תלהיעשוגות צריכות התמיכות של הצנרת על הג 06.4
. לא ןהבנייתמיכות הנשענות על רצפת הגג יגיש הקבלן תוכניות לבסיסי בטון שיוכנו עבורו ע"י קבלן 

  נורות על בדודי הגג.ייתמכו צ
  
  
  
  

  חיצוב, מעברי צנרת, בסיסי ציוד: 07.0.07
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שכל הפתחים, המעברים וההכנות האחרים  הקבלן יעקוב אחרי התקדמות העבודה בבנין, יוודא 07.1
בבנין אומנם מתוכננים ובוצעו לפי דרישות עבודתו העדכניות. במידה ופתחים ושרוולים לא יבוצעו 

  כיאות, כתוצאה מאי השגחת הקבלן, ייזקף הדבר לחובת הקבלן, והתיקונים ייעשו על חשבונו.
  

לן במועדים שיקבעו על ידי המהנדס עם קוצי שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ויורכבו על ידי הקב 07.2
עיגון לבטון, ועם פקקים מתאימים למניעת סתימות. הספקת והכנת השרוולים כמותם ומיקומם 

  הינה באחריות הקבלן ולא ישולם בעבורם בנפרד.
  

באחריות הקבלן לדאוג להכנת מעברי צנרת מים ודלוחין בעמודים היכן שנדרש. ההכנה תבוצע ע"י  07.3
סרגלי עץ (לייסטים) לתבניות לפני יציקת העמודים. לא תותר חציבה בעמוד או סיתותו הצמדת 

  לצורך מעבר צנרת.
  

הציוד כגון משאבות, מנועים, משאבות חום וכו' יותקן על בסיסי בטון קבועים. הבנויים למניעת  07.4
ך תוכניות רעידות. הבסיסים יבוצעו על ידי הקבלן לפי תוכניות קונסטרוקציה אשר יוכנו על סמ

הקבלן יספק זוויתני פלדה מגלוונים. בכל מקרה על הקבלן להיות נוכח בשעות  העבודה של הקבלן.
  מתבצעת בהתאם לדרישותיו. היציקה ולוודא שהעבודה

  

במקרה של חציבה ברצפות קיימות להנחת צנרת, על קבלן זה לצקת בטון ולהחזיר הרצפה ולמצבה  07.5
  הקודם.

  
  

  היקף העבודה: 07.0.01
  

הכלולה במפרט זה כוללת בין היתר את כל החומרים, חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן העבודה  08.1
  מושלם ועבודות הבדק.

  

הציוד יעבוד בצורה שקטה, ללא רעידות או רעש יתר, בכפיפות לאמור להלן בסעיפי המפרט בחוזה  08.2
  וביתר התוכניות.

  

  העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם: 08.3
  

  ביוב מחוץ לבנין. מערכת .א

  מערכת דלוחין ושופכין בבנין. .ב

  ניקוז יחידות מיזוג אויר. .ג

  צנרת מים חמים קרים. .ד

 צנרת כיבוי אש. .ה
  מערכת מתזים .ו

  שרוולים וחיצוב פתחים בקירות בלוקים. .ז

  הפעלה ראשונית. .ח

  שרות בהתאם לדרישות התקן הישראלי ותקנות מחייבות אחרות. .ט
  

חלקי המערכת, הפעלתם ואיזונם על מנת למסרן כשהן העבודה כוללת אספקה והתקנה של כל  08.4
תכניות כהגדרתן הפועלות באופן סדיר ותקין כנדרש במפרט המיוחד, במפרט הכללי ובכל יתר 

  בחוזה בהתאמה.
  
  
  
  
  

  

 עבודות אשר אינן כלולות במפרט זה: 07.0.09
  

  השקיה
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  שרטוטי יצור: 07.0.10
  

  שלושה עותקים כדלקמן:לפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי יצור ב 10.1
  

  שרטוטי הרכבה כללית. .א

  פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד, שסתומים אל חוזרים, קבועות וסוללות. .ב

  פרטי מהלך צנרת. .ג

  חישובים הידראוליים. .ד
  

 ןהבניישרטוטי יצור יהיו מבוססים על הציוד שאושר ע"י המהנדס וכן על התוכניות האחרונות של  10.2
  הנמצאות בבנין.

  

המהנדס לשרטוטי עבודה ו/או פרטי ציוד אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לטיב אישור  10.3
  הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות והתאמת העבודה לתקן.

  

  עבור שרטוטי היצור והחישובים לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה בעלות העבודות השונות. 10.4
  
  

  הכנה לפעולה:ניקוי, בדיקות ניסויים ו  .11
  

ניקוי הצנרת, הבדיקות, הניסויים והכנסת על המערכת לפעולה, ייעשו ע"י הקבלן על חשבונו. על  11.1
הקבלן להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו, כדי שהמפקח יוכל להיות 

  נוכח במידה והוא מוצא לנכון. הקבלן יוציא דו"ח מפורט על כל בדיקה שביצע.
  

בלן ישטוף ויחטא את הצנרת לפני הכנסת המערכת לפעולה. השטיפה תעשה כך שהמים והלכלוך הק 11.2
נורות ויסירם בתום השטיפה. עם סיום ילא יעברו דרך הציוד. הקבלן יתקין מסננים זמניים בצ

נורות נקיים ללא חול, סייגים וכיו"ב. הקבלן יכין על חשבונו יהשטיפות יהיו המים היוצאים מהצ
קוז המים בזמן השטיפה. על הקבלן ינורות הדרושים לאספקת המים ולניהחיבורים והצאת כל 

  נורות אומנם נקייה ואפשר להפסיק את פעולת השטיפה.ילקבל אישור המפקח שמערכת הצ
  
  

  מון, סכמות והוראות הפעלה ואחזקה:ילוט, סיש  12
  

  סימון: 12.1
  

מפלסטיק סנדוויץ בקוטר  דסקיתנקציונלי, הקבלן יספק ויחבר על חשבונו, לכל ברז, מוצר ואביזר פו .א
מ"מ ובה מטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שמופיע בסכימה. הדסקית תהיה צבועה לפי צבעי  50

  הדוק של המזמין.
  

מ"מ לפחות  20X100על הצנורות יסמן הקבלן חיצים המראים את כיוון הזרימה , גודל החיצים  .ב
 מ'. 5והמרחק המרבי ביניהם 

  

 בהתאם לצבעי הקוד. בידוד ארמפלקס ילופף בסרט צבעוני מודבק למגוף. הצנרת תבצע .ג
  

  הסימונים והשלטים כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. .ד
  
  
  
  

  סכמות: 12.2
  

  עם גמר העבודה יספק הקבלן את הסכמות הבאות:  
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  סכמת מים חמים. .א

  סכמת מים קרים. .ב

  סכמת ביוב חוץ ופנים. .ג

  כין.סכמת דלוחין ושופ .ד
  

  מסירת המערכת: 12.3
  

) AS MADEלקראת מסירת המערכת, יגיש הקבלן למפקח שלוש מערכות של תכניות עדות (  

  מעודכנות בפורמט אוטוקאד, לפיהן בוצעה המערכת.

  
התכניות תערכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובקנה מידה הזהה לתכניות המקוריות, או בקנה מידה   

תכניות הביצוע לקוי חוץ תעשנה ע"י מודד מוסמך ותשאנה את אחר במידה ויניח את דעת המפקח. 

  חתימתו.

  
למען הסר ספק, הוראות בחוזה בקשר לתוכניות לאחר ביצוע יחולו על התוכניות האמורות בסעיף   

  זה.

  
הקבלן יפעיל יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה והיא פועלת   

  כתקנה.

    
  ימסור הקבלן למפקח: לקראת המסירה  

  
  מערכות של חוברות אחזקה הכוללות: 3  

  

  הוראות הפעלה. .א

  קטלוגים של ציוד. .ב

  הוראות אחזקה. .ג

  על דיסקט. דאוטוקאתכניות לאחר ביצוע על נייר לבן בנוסף בפורמט  .ד
  

  העבודה הנדרשת לסעיף זה כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.  
  

  שונות: 07.0.11
  

ודה הקבלן יתאם עם הרשות המקומית את כל הדרישות הספציפיות לפני תחילת העב  

  .באזורהקימות 

במידה ודרישה מסוימת תחייב תוספת עלות, על הקבלן להודיע למפקח לפני תחילת   

  העבודה.

  לא תתקבל דרישה לתשלום שלא דווח עליה לפני תחילת העבודה.  

  

  
  
  
  
  

  עבודות תברואה     07.1
  

  

  בודות עפר:ע 07.1.01



 

  2017שיפוצי קיץ  –מפרט טכני 

50

  

ום בו מופיעה המילה חפירה היא כולל גם חציבה. עבודות החציבה כלולות במחירי היחידה בכל מק 1.01.1
  של החפירה ולא יושלם עבורן בנפרד.

  

מחירי החפירה כוללים גם את ביצוע עבודות הלוואי כגון ישור מוקדם, הסרת צמחיה, הרחקת  1.01.2
  קדמותו.פסולת ועודפים, מילוי חוזר של מיטב החומר החפיר עד להחזרת השטח ל

  

עבור הרחקת פסולת ועודפים ומרחק למקום מאושר על ידי המפקח והרשויות המוסמכות, ישולם  1.01.3
  בנפרד.

  

החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים לעבודה או בעבודת ידיים, תעשה לפי בחירתו של הקבלן  1.01.4
ים ובאישור המהנדס. לקבלן לא תשולם כל תוספת עבור תיקונים, הרחבות ישור וכו' הדרוש

להשלמת החפירות גם אם תעשינה בידיים וכן לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים, דיפון תימוך 
וכו' במקרה של הפרעות או סמיכות למבנים, עמודי טלפון וחשמל,  קווי צנורות למיניהם וכו'. 

אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של מתקנים על ותת 
  קעיים.קר

  

  .57קף ראה פרק ומים וביוב בכביש הע יקוועבור עבודות  1.01.5

 
  :מילוי חוזר 07.1.02

  

ס"מ משני צידי הצינור ומתחתיו  15ס"מ מעל קודקוד הצינור וכן עד למרחק  15המילוי עד לגובה  1.01.1
 5יהיה מהחומר המשמש לריפוד (חול, זיפזיף, אלא אם כן צוין אחרת). ויהודק היטב במהדק יד 

ס"מ מעל קודקוד  50וה משני צידי הצינור, תוך כדי הרטבת החומר. מעל  לגובה ק"ג, באופן שו
הצינור יהיה המילוי ממיטב העפר החפור, חופשי מאבנים ומצמחים ויהודק גם הוא במהדק יד, 

  ס"מ כל אחת ובאופן סימטרי משני צידי הצינור. 20בשתי שכבות של 
במפרט הכללי. למרות שחלקו של מילוי  57013מעל מפלס זה יהיה המילוי כמתואר בסעיף   

זה וחומר התושבת הינו חומר מובא, יכלול מחיר הצנרת את מחיר המילוי הנ"ל, וכן את 
  בגומות שמתחת למחברי הצנורות. יהמילומחיר 

  

במקומות שהחפירה נעשתה בכביש או מדרכה המילוי החוזר לתאים לזרימות מתכנן הכביש או  1.01.2
  הרשות.

  

  צביעה: 07.1.03
  

הציוד מברזל, פח או פלדה שחורה ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי שכבות  כל חלקי 1.03.1
צבע סינטטי עליון. הגוון העליון יהיה אפור פלדה, במידה ולא נאמר אחרת. לפני צביעת השכבה 

יסודי. פחים נקיים יעברו ניקוי ע"י טינר  או ממיס מתאים אחר. חלקים עם  יניקוהראשונה, יעשה 
ה ינוקו ע"י מנקה כימי מתאים שאותו יש לשטוף בסוף התהליך, או ע"י מברשת פלדה חלוד

צבע, אחרי ריתוך, יש לנקות את  יתיקונמסתובבת עד שייעלמו סימני החלודה לחלוטין. לפני בצוע 
המקום מלכלוך סיבים ושרידי צבע שרוף ע"י מברשת פלדה מסתובבת וצבע סופי לפי בחירת 

  האדריכל.
  

לאחר ביצוע החיתוכים  שחורים ינוקו כנ"ל וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד בלבד. נורותיצ 1.03.2
צבע עליון לפי בחירת  והריתוכים יש לחזור ולנקות היטב מקום החיתוך או הריתוך ואחר כך לצבוע.

  האדריכל.
  

ם כל האומים והדסקיות יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום. על הקבלן לספק את כל הציוד הקנוי ע 1.03.3
  האומים והדסקיות מגולוונים. ברגים,

  

נורות, האביזרים והחיזוקים, למים קרים, דלוחין ושופכין ומי גשם הגלויים לעין, יוי הצוכל ק 1.03.4
 שכבות צבע סופי, כמפורט להלן. 2שאינם מחומרים פלסטיים ייצבעו בשתי שכבות של צבע מגן וכן 

  מחיר הצביעה כלול במחיר הצנרת.
  

 הצביעה כדלקמן: 1.03.5
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  ). פריימר- ווש שכבה מקשרת ( .א

  .ZNשתי שכבות צבע יסוד כדוגמת אנטי רוסט או אוניסיל  .ב

  שתי שכבות צבע עליון סופרלק (או לחילופין: פוליאור, איתן, המרייט). .ג
  

  כל האמור לעיל תואם גם לגבי מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת. 1.03.6
  

  ורה בנפרד.הצביעה כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עב 1.03.7
  
  

  נורות לאספקת מים לצריכה ולכיבוי אש:יצ 07.1.04
  

  מ"מ: 25/  1נורות למים חמים וקרים בקוטר עד "יצ 1.04.1
  

נים ווועד בכלל תהיה עשויה מצנורות מגול 2עד קוטר " בתקרות או  מחוץ למבנהם יצינורות גלוי  

  ות טפלון.עם אטימ BSPעם חבורי הברגות. ההברגות תהיינה לפי תקן  40 ול יללא תפר סקד

  או מולטיגול עם מגוף ראשי לכל חדר  SPבשירותי החניכים הצנרת תהייה רב שכבתי   
  שירותים. 

 
  וצנרת לכיבוי אש: 1צנרת למים קרים בקוטר מעל " 1.04.2

  

עם חיבורי  40ועד בכלל תהיה עשויה מצנורות מגולוונים ללא תפר סקדיול  2צנרת עד קוטר " .א

 עם אטימות טפלון. BSPהברגות תהיינה לפי תקן הברגות עם עטיפה פלסטית חרושתית. 
  

עם ציפוי מלט פנימי וציפוי פלסטי  530ומעלה תהיה צינור פלדה לפי תקן  3צנרת גלויה מקוטר " .ב
 .266.3חיצוני לפי מפמ"כ 

  

הקשתות וההסתעפויות תהיינה עשויות אביזרים מאותו חומר של הצינור. לא יורשו כיפופים  .ג
  נורות.יבצ

  

  י:כלל - צנרת  1.04.3
  

 יבורגס"מ מפני הקיר על תמיכות ומתלים המחוזקים ע"י  3נורות גלויים יורכבו במרחק של יצ  
  "פיליפס".

  
במפרט הכללי למתקני תברואה.  07012התמיכות והמתלים יקבעו במרחקים המפורטים בסעיף   

  התמיכות יהיו מתוצרת יוניסטרט.
  
יאפשר כיסוי טיח צמנטי ללא סיד מעליהם נורות העוברים בתוך הקירות יורכבו בעומק שיכל הצ  

  .EXPמ"מ לפחות ועם רשת  10בעובי של 
נורות דרך הקירות או הרצפות יעשה באמצעות שרוולים מפלדה מגולוונים בקטרים ימעבר  צ  

  המאפשרים מעבר חופשי של הצינור. מחיר השרוולים כלול במחיר הצינור.
  
ס"מ בקיר ויעטפו בטון  20חרושתי לכל האורך לרבות  נורות במילוי יהיו עם עטיפת סרט פלסטייצ  

  ).4(תערובת ללא סיד) מכל הצדדים (
  
  נורות בקרקע ראה סעיף צנרת ומגופים מחוץ לבנין.יצ  

  

  :ןהבנייבתוך  -מגופים ושסתומים  1.04.4
  

קוטר המגוף   .C  90אטמ' ומותאמים לטמפ' עד  16למים קרים וחמים יהיו עבור לחץ עבודה של   
  צינור עליו מורכב אלא אם כן צוין אחרת.כקוטר ה

  
  יהיו ברזי מעבר תוצרת "יועם" או "שגיב". 3/4, " 1/2קטרים "  
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  ברז כדורי תוצרת שגיב. 2קוטר עד "  

  

  עם תמסורת חלזונית וחיבורים בין אוגנים. B- 3שסתום פרפר  "רפאל" דגם  4" - 3קוטרים "  
יתן לפרוק ללא צורך בפרוק השסתום וזאת ע"י יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה נ

  תוספת רקורד דרסר או אוגן כנדרש.
  

  שסתומים חד כווניים: 1.04.5
  

למים קרים וחמים, מים חמים לצריכה יהיו תוצרת "סוקלה" שוויץ מתאימים ללחץ   
  מעלות צלסיוס. 90אטמ' ולטמפ' של עד  10עבודה של 

  

שבת דיסקה וקפיץ מפלב"מ ברונזה עם חיבורי עם תו S 2411"קים" דגם - 1½ " – 1/2קטרים " -
 הברגה.

  

 עם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מ עם חבורי אוגנים. S 2421"קים" דגם -  2" -  3קטרים " -
  

  

עם חיבורי אוגנים ושסתום עמוס בקפיץ מחזור מתאים  V- 51רפאל דגם -  8" -  4קטרים " -
  לטמפ' הנ"ל.

  

  מסננים לקוי צנרת: 1.04.6
  

 C אטמ' ומותאמים לטמפ' עבודה   16ם חמים לצריכה ללחץ למים קרים וחמים, מי  
90.  

  
    מגוף מיציקת פלדה עם הברגות. 4113"קים" דגם -  1/2" 

  
למסנן בגודל  3/8לקיטור חיבורי אוגנים. סל סינון מפלב"מ. במקום הפקק שסתום "

  .2" - 1למסננים בגודל "   1/2ושסתום " 3/4עד "
  
למסנן  1/2וגנים ואוגנים נגדיים. בתוך הפקק שסתום "עם א 4123"קים" דגם  8" - 2"
  .8למסנן עד " 1"

 Cאחרי המונה יותקן מסנן רשת שיהיה מותאם למים קרים וחמים בטמפ' של עד 
  אט' בקוטר המצוין בתוכנית. 16ובלחץ  90

  

  שסתומי בטחון: 1.04.7
  

  .405שסתומי בטחון יתאימו לת"י  .א

 10מום מים ויהיו מותאמים ללחץ עבודה של שסתומי הבטחון יותקנו ביציאה מכל דוד חי .ב
  אטמ'. הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה. אופן החיבור בהתאם לקטרי הצנרת.

  

  ברז כיבוי: 1.04.8
  

  ברז הכיבוי יהיה:
  
  מתוצרת "פומס" עם כובע הגנה. - 3"
  
  מתוצרת "דורות". - 2"
  

  יר הברז.בכל ברז פנימי יותקן מצמד שטורץ חיבור מהיר ויהיה כלול במח
בכל ברז חיצוני יותקן מצמד שטורץ חיבור מהיר ואטם מתכתי ויהיו כלולים במחיר 

  הברז.
  

  עמדת כיבוי אש: 1.04.9
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  ס"מ ותכלול: 30X90X130תהיה מורכבת בתוך ארון   
  
  מתוצרת "דורות" עם מצמד שטורץ חיבור מהיר. 2ברז שריפה " -  

  מד שטורץ.מטר עם מצ 15אורך  2שני זרנוקים מחומר סינטטי " -  

  חיבור מהיר. -  

  מ"מ. 8מסוג סילון ריסוס עם נחיר בקוטר  2מזנק אחד בקוטר " -  

  מ' מחומר גמיש, גומי או פלסטי. 25, אורך 3/4גלגלון " -  

  מזנק רב שימושי. -  

  ק"ג. BCF 6מטף אבקה יבשה  -  

 
  מיכל הדחה: 1.04.10

  
  , עם מנגנון הדחה דו כמותי.כמצוין בכמויות

  

  מושבי אסלות: 1.04.11
  

  ושבי אסלות יהיו מפלסטיק טיפוס כבד.מ  
        

  סוללות: 1.04.12
  

כמפורט בכתב כמויות עם ברזים תחתונים מתוצרת בשירותים סוללות לכיורים תהיינה   

"NIL.בלבד "   
    

   ראש מקלחת: 1.04.13
  

  כמפורט בכתב הכמויות
  

  קבועות: 1.04.14
    

  הקבועות תהיינה מסוג ותוצרת כמפורט בכתב הכמויות או בתוכניות.  
  

  אסלות: 1.04.14.1
  

  . ורט בכתב הכמויותכמפ  
  לאסלה יש להתקין מכסה פלסטי לבן תוצרת "צמה" דגם "כבד".  

  

  קערות רחצה: 1.04.14.2
  

  .כמפורט בכתב הכמויותקערות רחצה   
  .סוללהלקערה יש להתקין   

  .1 1/4ויחובר לקערה דרך ונטיל " C.V.P -מ 1 1/4הסיפון מתוצרת "ליפסקי" דגם בקבוק "  
רט הכללי. הן תחוזקנה לקיר ע"י שתי קונזולות עשויות הקערות תותקנה בהתאם לכתוב במפ  

צבועות בשתי שכבות צבע  "צינק כרמוט" או "מגינול אפור"  ושכבה עליונה  0 1/2מצינור מגולוון "
  של "סופק לק" לבן.

הקונזולות סגורות ע"י ריתוך סגירה בקצה החופשי. מוצרים שווה ערך חייבים לקבל את אישור   
  המהנדס.

  

 קיר:משתנה  1.04.14.3
  

  אין
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  :8/4מחסום רצפה " 1.04.15
  

  יותקנו בתוך יציקת רצפה לפי התוכניות. HDPE -מ 8/4) "200/110מחסומי רצפה (  

  עד הרצפה, המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שיקבע.  HDPEהקבלן יתקין שרוול   
  

  מים:חיבור  1.04.16
  

  יבוצע מגמלון  קיים ליד הקיר התומך המצוי בקרבת המבנה.
  

    בידוד צנרת: 07.1.05
  

  :רת מים חמיםצנ 1.05.1
  

בידוד צנרת מים חמים אם לא צוין אחרת, יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס או ענביד   
  מושחלים, בידוד בהדבקה לא יתקבל, עובי דופן:

  

  מ"מ צנרת גלויה מלופפת בסרט פלסטי לכל אורכה ומסומנת. 19 -

 מ"מ צנרת ברצפה.   9 -

  מ"מ  צנרת בקירות.   6 -

    
  

  לבנין:צנרת מים קרים ומגופים מחוץ  07.1.06
  

  הצנרת מחוץ לבנין תהיה: 06.1

ללא תפר מגולוון, עטוף בשתי שכבות סרט פוליאתילן  SCH - 40ועד בכלל צינור פלדה   2בקוטר עד " 06.1.1
החיבור יהיה  ס"מ לפחות. 15עטיפה חרושתית כדוגמת תוצרת "אברות" ויונח על ריפוד חול בעובי 

  עם איטום טפלון. P.S.Bבהברגה. ההברגה תהיה לפי תקן 
  

ויונח  266.4, עטיפת חיצוני מפמ"כ 266.1עם ציפוי מלט פנימי מפמ"כ  530ומעלה, לפי ת"י  3בקוטר " 06.1.2

  ס"מ לפחות ומחובר בריתוך. 15על ריפוד חול בעובי 

  אביזרים יהיו עשויים מסגמנטים של הצינור.

תוך תוך שימוש במשחת חומר "אקספנדו" בהתאם להנחיות היצרן. יחיבורי הצנרת בר  

  ני ציפוי פנימי באמצעות מלפלסט.תיקו

  הורדת קטעי צנורות תעשה בכלי הרמה בלבד.

 הורדת קטעי צנורות תעשה בכלי הרמה בלבד.             
 ביקורת ביצוע ע"י צנורות המזרח התיכון ללא תשלום נוסף.             

 העתקי הביקורת יועברו למפקח.    
  

  

  צנרת דלוחין: 07.1.07
  

  .HDPEדלוחין יהיה  יקוו 07.1
  

כל הדרישות לגבי חיזוק, הנחת והרכבת הצנורות למי דלוחין, יהיו כמפורט לעיל לגבי צנורות  07.2
  אספקת מים.

  

  נורות במילוי עם עטיפת בטון (תערובת ללא סיד).יצ 07.3
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, אך עם מסגרות מרובעות ומכסים מוברגים מפליז HDPE - קופסאות ביקורת מחסומים וכד' יהיו מ 07.4
  .522 -ו 501, 500מתאימים לת"י 

  

  :צנורות שופכין 07.1.08
  

 :HDPEצנרת  08.1
  

  ) (גבריט).1989( 349לפי מפמ"כ  HDPEצנרת לשפכים תהיה מצנרת   

  הקבלן חייב בהסמכה לעבודה בצנרת זו.  

  הצנרת והאביזרים יהיו מאותו חומר במדויק על ידי אותו יצרן.  

  העבודה תבוצע בהתאמה הדוקה להוראות היצרן ללא סטיות.  

  שישולם עבורו בנפרד. למעט סובנטפחים המחיר כולל את כל הס  

    

  צנרת ברזל יציקה: 08.2
  
  

 .לא בשימוש 02.1
  

  צנורות אויר: 07.1.09
  

  .כתום PVCמ ומעלה יהיו  4אויר בקוטר " תצינורואם לא צוין אחרת  09.1
  

  קביעת הצנורות תעשה כמפורט לעיל לגבי צנורות שפכים. 09.2
  
  

  צנורות ביוב: 07.1.10
  

  עבה מטיפוס מחוזק. 884לפי ת"י  C.V.P  אם לא צוין אחרת, צנורות ביוב יהיו צנורות 10.1
  

הצנורות יוצנעו באדמה בעומקים ובשיפועים בהתאם לתוכניות. החפירה תתאים לעומקים  10.2
הנדרשים וכל חפירה עודפת תמולא חול מהודק, על חשבון הקבלן. הקבלן יבטיח שבכל מקרה יהיה 

  ס"מ עפר מהודק. 50צינור ביוב באדמה מכוסה בשכבת בת 

בעטיפת בטון  ףתיעטם מרוצפים ובמקומות המתוארים בתוכניות, ישטחים ציבוריצנרת מתחת למ 10.3
מ"מ  6מ"מ וחישוקים בקוטר  8מוטות בקוטר  4והזיון  200 - ס"מ. סוג הבטון ב 10בעובי של  מזוין

  או ברזל יציקה כמפורט. HDPEס"מ. במקרה זה הצנרת תהיה מ 20לכל 
  

עם צפוי מלט קולואידלי  5/32נור פלדה עובי דופן "עם שיפועים גדולים תהיה מצי םבקוויצנרת  10.4
  פנימי וציפוי חיצוני כמפורט לצנרת מים.

  

ס"מ מכל  20 -בצנרת באדמה עם מילוי בשיפועים גדולים יותקנו חצצים מבטון אשר יהיו רחבים ב 10.5
  צד מרוחב התעלה החפורה עבור הצנרת.

  
  

  לא בשימוש בור ספיגה: 07.1.11
  
  

 לא בשימוש :תא מגן למגופים 07.1.12
  

  ניקוז וגגות: 07.1.13
  

  .לא בשימוש 13.1
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  בדיקת לחץ: 07.1.14
  

המים והביוב יבדקו לפי דרישת המפקח ובהתאם להוראות המפרט הכללי  יקווכל   
  והל"ת. 07006למתקני תברואה סעיף 

  במסגרת הבדיקות והויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות:  
  

מלחץ העבודה אבל לא  1.5בלחץ הידראולי הגדול פי  קתיבדצנרת אספקת מים חמים וקרים  .א
שעות. על הקבלן לבודד אביזרים שאינם עומדים  24בר. הלחץ לא ירד במשך  10פחות מאשר 

  בלחץ זה, את הבדיקה יש לבצע לפני בידוד הצנרת או כיסויים בכל חומר שהוא.
  

 םהקוויבמים.  םהקווישה ע"י אטימת הקצוות ומילוי יעם תיינקזים תת קרקע יקוובדיקת  .ב
  יקה אם מפלס המים אינו יורד במשך שעה.יעמדו בבד

  

הקצוות של קו הצנורות בתוך תאי הבקרה ייאטמו בכל קטע בין התאים  -בדיקה קווי ביוב  .ג
עומד (שפורפרות פיאזומטריות) בגבהים  -בנפרד, ע"י פקקים. בתוך הפקקים יותקנו צנורות 

צינור בנקודה הגבוהה מטר לפחות מעל רום קדקוד ה 1.20מתאימים, ובכך מקרה בגובה של 
הצנורות, לרבות צנורות העומד, ימולאו מים. קו הצנורות יעמוד בבדיקת  ביותר בקו הצנורות.

שעה לפחות. בכל קטע בין תאי  1האטימות אם מפלס המים בצנורות העומד לא יורד במשך 
  הבקרה תיבדק התנוחה של הצינור והמעבר החופשי בו, באמצעות קרן אור (פנס וראי).
  

כל תא בקרה ימולא במים עד גובה המכסה, לאחר סתימת הכניסות וסתימת היציאה בתא  .ד
תא הבקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים סימני דליפה  הבקרה הסמוך שלאחריו.

  שעה לפחות. 1במשך 
  

המהנדס רשאי לדרוש מן הקבלן לבצע בדיקות וויסותים נוספים ללא תשלום נוסף אם נראה  .ה
  דרוש להבאת המתקן למצב פעולה תקין. לו שהדבר

  

קבלן יזמין את מכון התקנים לביקורת הביצוע והחומרים, לפי השלבים שנקבעו ע"י מכון ה .ו
 התקנים.

  

 תאי ביקורת לביוב: 07.1.15
  

  תאי ביקורת לביוב יהיו מחוליות בטון טרומיות.
  של המפרט הכללי לעבודות בנין. 57082בנוסף לאמור בסעיף 

  
  את: העבודה כוללת גם

  הרחבת החפירה בהתאם לדרוש. -

  ס"מ. 15מצע חול בעובי  -

  ס"מ. 5יציקת בטון רזה בעובי  -

ס"מ מקוטרה החיצוני של חולית  20 -ס"מ ובקוטר הגדול ב 15יציקת רצפת בטון מזוין בעובי  -
  ס"מ. 40הבטון וכן יציקת קו תחתון מבטון בגובה 

    חוליה ובין חוליה ומכסה.טיט צמנט פנימי וחיצוני באזור החיבור שבין חוליה ל -

  חבור הצינור לתא יעשה על יד מחבר יצוק בבטון או קטע צינור יצוק בבטון. -

ס"מ מעל קודקוד הצינור ומילוי עפר נקי עד לגובה קרקע  10מילוי חול מהודק ביד עד לגובה  -
  סופי.

טר טון (לפי המפורט בכתב הכמויות) ותקרה המתאימה לכך. קו 25טון או  8מכסה מדרכה  -
  .1205ת"י  -המכסה יתאים ל

  מטר ומעלה, החוליה האחרונה תהיה חוליה קונית. 1.25תאים בעומק  -

  שלבים מיציקת ברזל. -

  יש למרוח בגריז של שולי המכסה והתושבת שלו בתקרת התא. -

  התאמת גובה מכסה השוחה לגובה קרקע סופי לאחר גמר עבודות הפתוח. -
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וספת למחיר התא והוא כולל גם תקרה מתאימה טון ישולם בנפרד בת 25עבור מכסה כביש  -
  לעומס הכביש.

 
  קבועות תברואתיות ואביזריהן: 07.1.16

  

והארמטורות שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מחרס סוג א' מהטיפוס והמין  םהסניטארייכל הכלים  16.1
בכתב הכמויות. הקבועות שיורכבו בבנין יוגנו ויישמרו בזמן הבניה, ובסיום העבודה  המצוינים
  צב תקין.ימסרו במ

כל הארמטורות תהיינה מסגסוגת נחושת, מצופות ניקל כרום. כל הידיות תהיינה מחומר   
  פלסטיק או ממתכת לפי בחירת האדריכל.

  

פליס  תומכיסאועם טבעות פליז  HDPEיהיו במידה וידרשו מחסומי תופי, רצפה וקופסאות ביקורת  16.2
  ה מרובעות מפליז.. המסגרות תהיינ522, 501, 500מתברגים, מתאימם לת"י 

  

מתוצרת אשר תאושר ע"י  272כל ברזי הניתוק יהיו שסתומים אלכסוניים או ברזי קיר לפי ת"י מס'  16.3
המתכנן ליד כל שסתום יהיה רקורד פלדה חרוט, על מנת לאפשר פרוק השסתום בשעת הצורך. 

  מחיר הרקורד כלול במחיר השסתום.

לפי יח' או לפי נקודות. בכל מקרה הדרישות לגבי  מחיר עבור מערכת התברואה והצנרת ןייתהקבלן  16.4
בפרק אופני מדידה (גם במקרה בו הקבלן נותן  5הן כמפורט בסעיף  תסניטאריוהתקנת קבועות 

  מחירים שלא לפי נקודות).
  
  

  .עבודות תברואהל אופני מדידה  3 –מסמך ג' 
  

  כללי:
  

  כתב הכמויות מחולק לפרקים בהתאם למערכות השונות. .1
  

  ן שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא לנכון.המזמי 1.1
  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את הציוד כולו או חלקו ואז הקבלן ירכיב אותו בהתאם  1.2
  להנחיות היצרן לתכניות ולמפרט.

 
  תנאים כללים: .2

  
רט וביתר מסמכי אורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפייראו את הת  

אורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, כל עוד יהחוזה, כמשלימים את הת
  אין הם עומדים בסתירה אתם.

  
אורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, יהדגשת פרט מסוים, הכלול בת  

גשה זו אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הד
  חסרה.

נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף אחד משאר מסמכי החוזה, יחשב   
  מחיר המתייחס לכתוב בכתב הכמויות.

  

  חיר מוצר "שווה ערך":מ .3
  

המונח "שווה ערך" אם נזכר כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם   
שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת  וושפירהיצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, 

הטיב למוצר הנקוב, וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון. טיבו, איכותו, 
  סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן.

וה קיים הפרש בין מחיר המוצר שנזכר באחד התוכניות לבין מחירו של זה שנרכש כ"שו  
ערך" לו והפרש זה נכנס להגדרת "תוספת מאושרת" עפ"י החוזה תתוסף תוספת לשכר 

  החוזה בגין המוצר הנרכש וזאת עפ"י הוראות החוזה.
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  עבודות שלא ימדדו: .4
  

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, ובין   
ר, פתיחה של מדרכות, משטחים מרוצפים יתר מבני עזר זמניים, ניקוז זמני של האת

ומשטחי אספלט וכן החזרת המצב לקדמותו בגמר העבודה, אחזקת קווי מים זמניים 
באתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום 

למיניהם אשר מחייבים  םושירותיעם כל הגורמים הפעילים בשטח, וכן עבודות אחרות 
את  אפואלא נמדדים בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות. על הקבלן לכלול  -תנאי החוזה 

  הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על ידו.
  
  

  מחירי היחידה: .5
  

אם לא צוין אחרת במפורש במפרט ו/או בסעיפים של כתב הכמויות, יראו את   
  מסעיפים אלה, ככולל את ערך: המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו

  

, בין אם וכיו"בכל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר  .א
  נכללו בעבודה או לא נכללו בה.

  

על העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה לשם ביצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי  .ב
ם עבודות אלו החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, א

  אינן נמדדות בסעיף נפרד.
  

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב פגומים, דרכים זמניות, מבנים ארעיים, וכל  .ג
  ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

  

כלל זה העמסתם הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, וב .ד
  ופירקתם, וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.

  

  אחסנת החומרים והציוד. .ה
  

  דמי הביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים לקרנות והטבות סוציאליות. .ז
  

כל יתר ההוצאות שתנאי החוזה מחייבים אותן ו/או הקשורות אתם ו/או הנובעות מהן, הן  .ח
יות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן, ישירות והן העקיפות, המוקדמות והמקר

  הוצאות מימון ורווחיו.
  

  השמירה, וכן שמירת העבודות שבוצעו. .ט
  

  דמי הבדיקות לרבות בדיקות מכון התקנים וכד', ישולמו ע"י הקבלן. .י
  

 רווח הקבלן. .יא
  

  יחידות מידה: .6
  

לרשום המקרא של היחידות וקיצוריהן כפי שהן מופיעות במסמכי החוזה, הינו בהתאם 
  ליד קיצורים אלה, להלן:

  
  מ' ................................................................................................ מטר אורך

  יח' ............................................................................................... יחידה
  ...................................................................................... קומפלטקומפ' .....

  מ"ר .............................................................................................. מטר מרובע
  
  

  :ת תברואהונקוד .7
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  כללי: 07.1
  

  ה. במחיר נקודה יכללו כל חלק היחסי של:תן מחיר לנקודת תברואיהקבלן י
  

עד לתא  HDPEלרבות צנרת ברזל יציקה או  לרבות חציבת הרצפה ,צנרת דלוחין והשופכין, -
  הקרוב.

  כל קופסאות הביקורת והמחסומים לרבות איטום בזפת חם. -

צנרת מים חמים/קרים, ברזי הסגירה, בידוד לצנרת מים חמים והכל עד למחלק מים קרוב או  -
  נור ראשי.צי

  חצוב בבטון, מעברים בקירות ותקרה, הכנסת שרוולים, איטום פתחים, עטיפת צנרת בבטון. -

או ארמטורה. המחיר יהיה קבוע וסופי בין שמדובר בקבועה או  תסניטאריהתקנת קבועה  -
 או שנמסרה לקבלן להרכבה . אביזר תוצרת הארץ ובין שמדובר בתוצרת חוץ.

  
הכלים  אספקת ת כל האביזרים והכלים למעט עבודה ויספק אבנוסף יבצע הקבלן את כל ה

  כמפורט להלן:המסופקים בסעיף אחר או ע"י אחרים. הלבנים וארמטורות 
  

 :נקודה לאסלה 07.2
 

  כמצוין לעיל ובתוספת כל הדרוש להספקה להתקנה מושלמת וכן הספקה:
  

  .C.V.P -מ 2צינור הדחה בקוטר " -

  ינור ההדחה.שרוול גומי לחיבור בין האסלה וצ -

  ממתכת מצופה כרום ניקל (ברז "ניל"). יזוויתברז  -

  צינור מפלסטיק משוריין למילוי המיכל. -

  

 :נקודה לכיור 07.3
  

  סיפון. כמצוין לעיל ובתוספת כל הדרוש להתקנה מושלמת לרבות הספקה והתקנה של

 
 :נקודה למקלחת 07.4

  
  כמצוין לעיל בתוספת כל הדרוש להתקנה מושלמת:

  

 
 :טיהנקודה לאמב 07.5

  
כמצוין לעיל ובתוספת כל הדרוש להתקנה מושלמת, התקנת אמבטיה בתוך מבנה 

ס"מ ומילוי בחול יבש ומהודק כך שלא יהיה חלל ריק מתחת  7מבלוקים בעובי 
  והקירות. לאמבטיה או בין דופן האמבטיה

  

 :נקודת משתנה 07.6
 

  כמו נקודה לכיור אך עם חיבור למים קרים בלבד.
  

 :בור סופג 07.7
  

כלול בנוסף לבניית הבור הסופג על כל מרכיביו כמפורט בתוכניות ובמפרטים גם המחיר י
  את החפירה, המילוי החוזר, חיבור הכניסה תקרה ומכסה ב.ב. כנדרש.

  

 :הכנת מכונת כביסה/מדיח כלים 07.8
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  כמצוין לעיל ובתוספת כל הדרוש להתקנה מושלמת לרבות:

  שני ברזי קיר למכונת כביסה/מדיח. -

  ים מחובר למערכת דלוחין/שופכין. סיפון מאביזר -
  

 :נקודת גז 07.9
  

במידה ולא תסופק ע"י ספק הגז תכלול את כל הצנרת והאביזרים להתקנה מושלמת לפי 
  במהדורתו האחרונה, ובהתאם להנחיות החברה המספקת את הגז. 158ת"י 

  הצנרת תהיה מנחושת עם ציפוי פלסטי ואביזרים מפליז.  
  

 :נקודת מחסום רצפה 07.10
 

, צנרת שופכין עד לתא ראשון או קולטן, או מאסף 200/100את מחסום הרצפה תכלול 
  ראשי.

 
  תקני צנרת מים:מ .8

  
  יחושבו כדלקמן: -מחירי מגופים וכו' 

  

אביזרי המתקן כגון: מגופים למיניהם, ימדדו כמערכת ויופיעו בסעיף נפרד בכתב הכמויות  .א
  בציון קוטר ופרוט בהתאם לפרט בתוכניות.

  

אביזריו כגון: מכסה, צנורות אוורור, שלבים וכו' ימדדו כמערכת ויופיעו בסעיף תא הבטון ו .ב
  נפרד בכתב הכמויות, בציון מידות או בהתאם לפרט בתוכניות.

  

  מדד ותופיע בכתב הכמויות במסגרת סעיפי הצנרת.יהצנרת ת .ג
  

  יר הצנרת.חיצוב מעברים בקירות בלוקים ותקרה דקה. הכנסת שרוולים ואיטום הפתח כלולים במח .ד

 
  ועד בכלל מחיר הספחים כלול במחיר הצינור. 2בצנרת עד קוטר " .ה

מחיר נפרד עבור יחידת ספח (במידה ולא צוין יחושב ספח  ןיינתומעלה  3בצנרת בקוטר "
  מטר צינור מאותו קוטר). 1כשווה מחיר לאורך 

  
  
  

  

  התחברויות לקווי מים: .9
  

שב מדידת מיקומם ועומקם המדויק, תאום עם במחירי ההתחברויות לקווי מים  קיימים, יש לח 09.1
הרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה ובדיקת אפשרות החיבור, תוך השוואתם לתוכניות ולדרישות 

  הרשות.
  

אתם למתוכנן יעשו ומהות התחברויות הביוב והמים, תאום עם הרשויות לחיבור ביוב ומים והשו 09.2
  עבור עבודה זו בנפרד.לא ישולם ב לפני תחילת הביצוע על ידי הקבלן.

  

 והנחתם מחדש כתוצאה מאי תאום גובה או מיקום ההתחברות יהיה על חשבון  םהקוויפירוק  09.3
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  מתקני חשמל 80פרק 
  

 כללי: 01.01
  

למערכות תקשורת   במסגרת מכרז זה על הקבלן לספק, להתקין ולבצע מתקני חשמל והכנות
בות לוחות, מוליכים ומובילים, מערכות לר ופיקוח, מתקני הזנה וחלוקה במתח גבוה ונמוך

), מכלול הכנות למערכות תאופציונאליהתאורה, (אספקת הגופים  תאורה לרבות התקנת גופי
  והתראה, לרבות:  תקשורת

מתקני גילוי אש ובקרות, הכל בהתאם  מתקני טלפון, תקשורת מסוגים שונים אזעקות שונות,
ת לעת, ובהתאם להנחיות והחלטות מנהלת שיעודכנו מע למפורט במסמכים השונים, כפי

  הפרויקט.

 
 היקף העבודה: 01.02

 
  יצור לוחות חשמל, התקנתם וחיבורם. 02.1

 
  במבנה. למינכםהתקנת נקודות כח מאור ותקשורת  02.2

 
  התקנת גופי תאורה במבנה. 02.3

 
  התקנת מערכת גילוי אש מלאה. 02.4

 
 

 בדיקת המתקן: 01.03
 

תקנים שביצע וסיפק בביקורת נציג בגמר העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את כל המ
  מוסמך של מוסד בודק כדלקמן:

 
בביקורת מהנדס בודק פרטי מטעמו, שיאושר קודם לכן ע"י נציג המזמין,  -מתקני חשמל  03.1

  בנוסף, בביקורת נציגי חברת החשמל. ולפי מפרט הבדיקה המצורף.

 
ין, בין אם מכניות שבבנ-הבדיקות תקפנה את כל מערכות החשמל והמערכות האלקטרו

סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו ו/או בוצעו ע"י אחרים, לרבות מתקני מתח נמוך, 
  מערכות חשמל, מערכות חשמל למתקני אוורור ומיזוג אויר, גנרטור,

 
בביקורת מכון התקנים הישראלי לרבות ביקורת התכנון לפני תחילת  -מתקן גילוי אש   03.2

 הביקורת תחול על המזמין. אש. עלות מכבי  העבודה ונציג
  

  לפי העניין. -בביקורת מכון התקנים הישראלי ומשרד העבודה והרווחה  -שאר המתקנים   03.4

 
על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן, לרבות 

  תשלום אגרות ושכר טרחה והושטת סיוע לבודקים בציוד וכח אדם ככל שיידרש.
לא תחל מנית תקופת האחריות, בטרם המציא הקבלן  ןכל תחשב העבודה כמושלמת וע לא

  אישורים בכתב מהגורמים הנ"ל לתקינות המערכות שנבדקו.

 
 על ידי מהנדס בודק: -בדיקת המתקן   

 
  דרישה של המזמין לבדיקה ואישור חלקי מתקן ע"י מהנדס בודק פרטי לאחר השלמתם. קימת

לכל מבנה ומבנה בהתאם לדרישת יקות של המתקן ע"י הבודק יתקיימו הקבלן ידאג לכך שהבד
  המזמין ולדוח בודק החשמל.

  הקבלן יכין ויספק את כל התוכניות הדרושות לבודק.
  הזמנת הבודק ע"י הקבלן תבוצע רק לאחר דרישה מפורשת שתוגש בכתב ע"י המזמין.
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ספת מחיר עבור בדיקה חוזרת תשלום הבדיקה הראשונית על חשבון המזמין לא תשולם כל תו
  לצורך אישור המתקן.

 
 

 על ידי בודק חברת החשמל: -בדיקת המתקן  01.04
 

מתקן טעון בדיקה ואישור ע"י בודק חברת החשמל לאחר השלמתו, וכן ה במידה והמזמין יחליט 
  ע"י המתכנן. הקבלן ידאג לכך שהבדיקות של המתקן ע"י הבודק יתקיימו בזמן.

של המתקנים כפי שהם  והכוללת של כל המתקנים, יכין הקבלן תכניותעבור הבדיקה הסופית 

תשלום הבדיקה . מערכות של התכניות לידי בודק חברת חשמל 3, וימסור MADE ASבוצעו 
לא תשולם כל תוספת מחיר עבור בדיקה חוזרת  הראשונה של חברת החשמל על חשבון המזמין.

  לצורך אישור המתקן ע"י חברת החשמל.

 
 המתקן לטלפונים ע"י חברת "בזק":בדיקת  01.05

 
  לא נדרש

 
 אישור לפני הרכישה: -חומרים וציוד  01.06

 
החומרים והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר מאושרים ע"י המזמין, המהנדס והמפקח. כל החומרים והציוד 

  יהיו בעלי תו תקן ישראלי או תקן של ארץ הייצור (בהעדר תקנים ישראלים).
ציוד וכו' על הקבלן לקבל אישור לכך מאת מהנדס המזמין. רכישה ללא  לפני רכישת חומרים או

  אישור לא תוכר ע"י המזמין.

 
 שילוט: 01.07

 
  מספר המעגל ושם הלוח ממנו הוא יוצא. בייכתהשילוט יהיה שלוט סנדוויץ, על השלט 

  מחיר השילוט יהיה כלול במחירי היחידות בכתב הכמויות.

 
 אחריות ושרות: 01.08

 
  אחרת. מצוין הקבלן יהיה אחראי לתקינות המתקן למשך שנה מיום קבלתו אלא אם

שעות לאחר  12 -יאוחר מ כל ליקוי או תקלה אשר יתגלו יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לא
והקבלן חייב להחליף חלקים פגומים ולתקן  השנייההודעה. לאחר שנת האחריות תעשה קבלה 

  הקבלן אחריות למשך שנה מיום ההחלפה. ןייתל חלק שיוחלף את כל הליקויים שיתגלו. על כ
  מחיר. בתקופת האחריות יבצע הקבלן את השרות והאחזקה למתקן ללא כל תוספת

 
  :"MADE AS"תוכניות עדות 01.09

 
עם סיום העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להגיש למפקח תוכניות המתקן על כל מערכותיו כפי 

 - ם. ההוצאות עריכת התוכניות והשרטוטים לרבות העתקות אור שבוצעו למעשה, בשלושה עותקי
  על חשבון הקבלן.

התוכניות יכללו את כל הפרטים הטכניים לרבות סכמות, קטרי צנרת, מוליכים, כבלים, מובילים, 
  .ששיידרתעלות וסולמות, נקודות הצטלבות עם שירותים אחרים וכל פרט נוסף 

  ן, באופן שיהיו מכלול שלם.התוכניות יכללו את כל מרכיבי המתק

 
 AUTOCADהקבלן יגיש את התוכניות ע"ג דיסקטים (מקור יתקבל מאדריכל המבנה) בתוכנת 

 ..1:100ק.נ.מ. -כולל שלוש העתקות. כל התוכניות תוגשנה ב
  :מערכת תוכניות נפרדת ךתיערלכל מתקן 

  חשמל במתח נמוך. -

  מכלול תשתיות רמקולים וכריזה. -

  וי/כיבוי אש.מכלול מערכות/ גיל -
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בדיקת קבלה בטרם יגיש הקבלן מערכות תוכניות העדות,  ךתיערלא תחשב העבודה כגמורה ולא 
  מאושרות וחתומות ע"י המפקח והמתכנן.

 
 וניהול האתר: ןברישיוחיוב  01.10

 
שיון מסוג יעבודת החשמל באתר תנוהל ותבוצע בפיקוח צמוד, מלא ומתמיד של חשמלאי בעל ר

שנות נסיון, מוכר בניהול פרויקטים מסוג זה. המנהל  5ם הקבלן, בעל "חשמלאי מהנדס", מטע
כלל ימטעם הקבלן יבנה, כל משך ביצוע הפרויקט, על צוות עובדיו הקבועים של הקבלן, וי

ברשימת המשכורות. לא יאושר שימוש בשרותי גורם חיצוני שאינו נמנה על צוות עובדיו של 
  הקבלן.

באתר במשך כל תקופת הביצוע, לפחות ארבעה ימים בשבוע, המנהל מטעם הקבלן יהיה נוכח 
  לפחות שלוש שעות רצופות בכל יום.

המנהל מטעם הקבלן יהיה נציגו הבלעדי לצורך רישומים ביומן העבודה ויחתום ביומן העבודה, 
  בנוכחות מנהל האתר מטעם הפיקוח הכללי, מידי יום.
שבתוקף. ביצוע  ןהרישיועמו, סוג ומספר עם הגשת ההצעה על הקבלן לציין את שם המפקח מט

  העבודה תחת פיקוח נציג הקבלן הינה תנאי להגשת ההצעה ולבחירת הקבלן.
על הקבלן לאשר את המנהל המוצע מטעמו אצל נציג מנהלת הפרויקט. נציג מנהלת הפרויקט 

עם ראשי לדחות כל מנהל מוצע מטעם הקבלן ו/או להורות לקבלן להחליפו. החלפת המנהל מט
הקבלן, ביוזמת הקבלן, טעונה אישור מנהלת הפרויקט ומהווה תנאי יסודי של החוזה בין הקבלן 

 .למנהלת הפרויקט
 

 ווג הקבלן:יס 01.11
 

הקבלן המציע יהיה, בשעת הגשת ההצעה ובמשך כל ביצוע העבודה, רשום בפנקס הקבלנים, 
אחת. לא תאושר הקבלן המציע יהיה חברה  ווג בלתי מוגבל.יבמדור "עבודות חשמל" בס

  התאגדות מספר חברות לצורך התקשרות עם מנהלת הפרויקט.

 
 הנחיות לבדיקת מתקני החשמל: 01.12

 
עם סיום העבודה יעמיד הקבלן את מתקני החשמל בביקורת בודק פרטי מטעמו שיאושר  12.1

  המזמין. קודם לכן ע"י

 
  ).מסויגמתאים (לא  ןרישיוהבודק יהיה "מהנדס בודק" בעל  12.2

 
כמפורט להלן, יוגש למפקח בשלושה עותקים, הן לגבי הביקורת הראשונה  דו"ח הביקורת, 12.3

  והן לגבי ביקורות חוזרות (במידה ותהיינה) עד לקבלת המתקן ללא כל הסתייגויות.

 
בחלקה לפני אספקת המתח ע"י חברת חשמל, תוך שימוש בגנרטור או  ךתיערהביקורת  12.4

תח, ותקיף את כל מכלולי החשמל בחיבור הזמני לצרכי בניה, ובחלקה לאחר אספקת המ
  בבנין, לרבות חלקי המתקן שבוצעו ע"י אחרים, כמפורט לעיל.

 
בביקורת  דו"ח הבדיקה יכלול את כל הפרטים הטכניים והנהלים הדרושים, כמקובל 12.5

  מסודרת ובהתאם להנחיות שיתקבלו מהמתכנן במהלך הבדיקות.

 
 הפרטים הנוהליים יכללו גם: 12.6

  

  .ןהרישיוע, לרבות מספר פרטי החשמלאי המבצ   12.6.1

  החלוקה והלוחות. יקווכללי של המתקן, ברמת  רתיאו   12.6.2

    רשימת ציוד הבדיקות לרבות: מד התנגדות הלולאה, מד מתח, מד זרם צבת ומד    12.6.3
  רציפות ובידוד, תוצרת, דגם, ומספר סידורי.
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 הפרטים הטכניים יכלול גם:  13.8

  

  ד בכל המבנה, כולל כיוון ומרחק.התנגדות ההתפשטות של הארקות היסו    13.8.1

  התנגדות לולאת המעגל של טבעות הגישור, כולל טבעת כולא הברק. 13.8.2

  התנגדות השוואת הפוטנציאלים. 13.8.3

  התנגדות לולאות ההארקה בכל לוחות המשנה ולוחות ראשיים. 13.8.4

 

ההזנה בכל לוחות המשנה ובלוח הראשי כולל כל מוליכי הפאזה  יקווהתנגדות בידוד  13.8.5

  ובין הפאזות. לאדמה ולאפס

  מצב קוטביות וחיבורים בכל הלוחות. 13.8.6

  בדיקת כל ממסרי הפחת. 13.8.7

בדיקת כל המנועים המחוברים כולל בידוד בין הליפופים ולאדמה, לרבות מערכות  13.8.8

  מכניים.- מיזוג אויר, מערכות מים ומעליות וכל המתקנים האלקטרו

  

 
 ):V1000(עד דרישות טכניות לעבודות חשמל במתח נמוך  01.13
 

 מבנה:הזנות  13.1
 

לפני ביצוע העבודה, על הקבלן לברר את פרטי ההתקנה ואופן ביצוע ההכנות והתשתיות למתקני 
חברת החשמל והבזק. כמו כן יש לברר את מיקום היציאות לציוד, לוחות ואביזרים, ולבצע את 

  כל ההכנות הדרושות בעוד מועד, ולפני ביצוע אלמנטי של המבנה.

 
 :צנרת ומעברים בקונסטרוקציה 13.2

 
לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק, לברר ולאמת את קיום הכנות למעברי תשתית החשמל, 

  התקשורת והמערכות, באלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנה.
  על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לתאום כל המעברים הדרושים.

יאות וההכנות לכל לפני ביצוע היציקה על הקבלן לוודא עם המפקח את המיקום המדויק של היצ
  האלמנטים החשמליים המוזנים ו/או עוברים דרך שלד המבנה.

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע חציבות ומעברים הנדרשים לשתיות ההזנה והחלוקה, ולא 
  הוכנו בעוד מועד.

 
 צנרת: 13.3

 
  כל הצנרת תהיה במידות מילימטריות ותישא תו התקן בחריטה.

לריצוף) ישמשו צנורות מטיפוס "פד" בצבע שחור. מתחת  בהתקנה סמויה (ביציקות או מתחת
  ס"מ מעל הצינור. 1לריצוף תכוסה הצנרת בשכבת בטון רצופה כשגובה הבטון 

  ע"י ובאחריות הקבלן. -אספקת הבטון והתקנתו 
בחללי קירות גבס ותקרות ביניים תשמש צנרת מטיפוס "פנ" בצבע ירוק, מחוזקת לפרופילים 

  שחורים. PENVIT)ם באמצעות סרטי קשירה (ניוומחורצים ומגול

ס"מ. עלות החיזוקים  50במרווחים שלא יעלו על  -התקנת הפרופילים בחלל התקרה 
  והפרופילים כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשלום עבורם כל תוספת.

מטר, ישמשו צנורות מטיפוס "כ"  1בשטח חדרי מכונות, ובכל מקום פגיע, בגובה העולה על 
  רירון) מחוזקים בשלות. במקומות פגיעים ובגובה(מ
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נים למתקני חשמל עם שילוט "חשמל" במרווחים וומטר יותקנו צנורות פלדה מגול -1נמוך מ
  מטר. 2שאינם עולים על 

  אין להשתמש בצנרת שרשורית, אלא באישור המפקח.

  ט.מ"מ, לרבות בירידות לאביזרים תה" -16אין להשתמש בצנרת בעלת קוטר קטן מ
  צנרת "מרירון" תכלול קשתות תקניות, סטנדרטיות. אין להתקין כבלים חשופים בזויות.

צנרת התקשורת והמערכות תהיה כולה מסוג "פנ" בצבעים שונים מירוק, כדי להקל על הזיהוי. 
על הקבלן להשתמש בצבעים שונים כמתואר. מודגש שלכל תשתית תותקן צנרת בצבע אחיד בכל 

  המתקן.

 
  לפונים בצבע ורוד.צנרת הט

  צנרת מתח נמוך מאוד בצבע צהוב.
  צנרת גילוי אש בצבע אדום.

 
  מ"מ לפחות. 23 - קוטר הצנרת למתקני חשמל, טלפון ומוספים 

  מ"מ לפחות. 23 - קוטר הצנרת למתקני אבטחה 

  מ"מ לפחות. 16 -קוטר הצנרת לרמקולים וגילוי עשן 

 
נים שיוצמדו לתקרת המבנה הקשירה ווומגול בחלל התקרה תחוזק הצנרת לפרופילים מחורצים

במקרים מסוימים יותר שימוש  -  התקנה גלויהאין . PENVIT)באמצעות חבקים פלסטיים (
טנדרטית. אין להתקין סתותקן קשת  תזווינים. בכל וובצנרת "מרירון" מחוזקת בחבקים מגול

  בפינות. כבלים גלויים
  

 שילוט: 13.4
 

, לוחות קופסאות הסתעפות, שקעים, הגנות למכונות וציוד כל האביזרים במתקן, לרבות כבלים
קיימא שיכלול את שם הלוח ומספר המעגל ממנו הם -ולוחות הפעלת תאורה ישולטו בשילוט בר

  מוזנים.
חרוט שיחוזק לאביזר בדבק אפוקסי או באמצעות ניטים. צבעי  ץסנדוויהשילוט יותקן מפלסטיק 

  השילוט כדלקמן:
  

  שילוט שחור על רקע לבן.         - מעגלי מאור

  שילוט לבן על רקע שחור.      -מעגלי מכשירים 

  שילוט לבן על רקע אדום.    -  מעגלי שקעים בשדה חיוני

  שילוט אדום על רקע לבן.  - מעגלי שקעי חשמל למסופים

  שילוט לבן על רקע כחול.    - מעגלי שקעים למיזוג אויר

  שילוט לבן על רקע אדום.        -  24Vמעגלי 

  שילוט שחור על רקע לבן.      -טלפון  מערכות

  שילוט שחור על רקע צהוב.      -מערכות גילוי אש 

  שילוט ירוק על רקע לבן.   -מערכת אזעקת פריצה והבטחה 

  שילוט כחול על רקע לבן.      -מערכת מסופים 

  שילוט שחור על רקע לבן.      -שאר המתקנים 

 
חרוטות  סנדוויץוחיות פלסטיק שילוט כבלים בתעלות או ע"ג סולמות יעשה באמצעות ל

מטר ובכל כיפוף או פניה. באופן  5מחוזקות לכבל בסרט פלסטי במרווחים שאינם עולים על 
דומה ישולטו כל הכבלים ביציאה ובכניסה ללוחות, בצמוד לסרגלי החיזוק, באופן שיאפשר 

  מעקב נוח אחר מהלכם.
ם, מותאם למספר המהדק אליו הם בכל כניסה ללוח יצוידו הגידים בשילוט באמצעות חרוזי

  מיועדים.
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 קופסאות מעבר והסתעפות: 13.5
 

מטר מפני הריצוף. קופסאות למעגלי מאור בחלל  2.3כל הקופסאות יותקנו בקירות, בגובה 

מטר תהיינה  -2על תקרת הבטון, סמוך לגוף. קופסאות שתותקנה בגובה נמוך מ -התקרה 

מטר תהינה בנוסף אטומות עם  -1בגובה נמוך מקופסאות שתותקנה .משוריינות דגם "פטיש" 
מכסה אלומיניום "פטיש". כל קופסא עה"ט תחוזק לקיר בברגים. אין להסתמך על חיזוק הצנרת 

  בלבד.
אין להתקין קופסאות מעבר ו/ואו הסתעפות בחלל תקרת הביניים, פרט לתיבות המיועדות 

 למאור או לרמקולים וגילוי עשן.
 

מודגש שאורך כל צלע תיבת  צנורות ולא יותר. 4מ"מ תשרת עד  70טר כל תיבת הסתעפות בקו

מ"מ, על כן לא יאושר שימוש בתיבות הסתעפות המכונות  -70הסתעפות לחשמל לא תקטן מ
"4/3.  

בקירות המחיצות ולא בתחום  -במתקן החשמל במשרדים יותקנו תיבות ההסתעפות לבתי תקע 
  חלל תקרת הביניים.

 
תקן המאור יותקנו בחלל תקרת הביניים, מעל האריח הצמוד לזה שבו תיבות הסתעפות למ

מותקנת ה"אמבטיה". התיבות תותקנה בסמוך למישור אריחי התקרה. אין להתקין את התיבות 

הקבלן רשאי להתקין את התיבות על דופן  ס"מ ממישור תקרת הביניים. 30במרחק העולה על 
  גוף התאורה. תאמבטייהצד של 

  ור תכלול תיבת הסתעפות.כל נקודת מא

 
תיבות ההסתעפות והמעבר למערכות ולתקשורת יותקנו בחלל תקרת הביניים, על גבי תקרת 

 -70הבטון. גם תיבות אלה תהיינה חסינות אש, מתוצרת "גביס" כל צלע של התיבה לא יפחת מ
  מ"מ. לא יאושר שימוש בתיבות "מרירון" ירוקות.

 
 מיקום אביזרים: 13.6

 
את המיקום ואופן ההתקנה של כל היציאות ויועץ המטבח ש לאשר אצל המפקח לפני ההתקנה י

  לאביזרים וציוד ובפרט חיבורים למכונות והכנות באלמנטי המבנה.
  על הקבלן להקפיד על תאום של גובה ההתקנה של הציוד ומקום החיבור לציוד.

ן לא אושר קודם לכן מודגש שלא תשולם כל תוספת בגין העתקת מיקום נקודות ויציאות שמיקומ
  ע"י המפקח, בין אם צוין מיקומם בתוכניות ובין אם לאו.

 
 חיזוק בתי תקע וציוד הגנה: 13.7

 
כל בתי התקע, מכל הסוגים ולכל המטרות, לרבות לחשמל ולמערכות וציוד ההגנה יחוזקו 

  לתיבות בברגים. אין להסתמך על רגליות החיזוק האורגינליות של האביזרים.
  

 ם:סולמות כבלי 13.8
 

  מ"מ. 60ובגובה  מ"מ 1.5נים בעובי ווהסולמות יותקנו מפרופילי פח מגול
נים ומחורצים ויותקנו במרווחים שלא יעלו ווהשלבים, באורך המפורט, ייוצרו מפרופילים מגול

  ס"מ. 30על 
הסולמות יותקנו אופקית, באמצעות חיזוקים מקוריים בחתך משולש, מתוצרת "לירד" עם 

ו תומכים לקיר, בהתאם למקרה, המתאימים לאופן ההתקנה ומיועדים לשאת תומכים אנכיים א

  ק"ג למ"א ברוטו. 50מעמס בן 

  מעלות תוך שימוש באביזרים מקוריים. 45כפופים והסתעפויות יותקנו בחיתוך 
  יש להאריק על סולם ולגשר בין חלקיו לקבלת רציפות הארקה מושלמת.

חיזוק הכבלים/הצנרת לסולם,  נכללים במחיר הסולם.שמירת הרציפות,  יוסידורהארקת הסולם 

כבלי ההזנות יותקנו על גבי הסולם .3Mשחורים מתוצרת   PENVITבאמצעות סרטי קשירה 
  כל כבל יחוזק בנפרד. אין התקין חיזוק משותף לכבלים. במרווחים השווים לקוטר הכבל.
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 מפסקי בטחון לציוד: 13.9

 
חשמליים יכללו מפסקי בטחון, כנדרש בתקנות, מפסק  אלמנטיםכל החיבורים למנועים או 

הבטחון יותקן ליד האלמנט ולא עליו, ובאופן שניתן לראות את המפסק בשעת הטיפול במנוע או 
  באלמנט.

(יבוא  RTA, מדגם PVCהחיבור בין המפסק ליחידה יהיה באמצעות כבל גמיש מצופה 
  ישראלוקס) עם חיבורים אורגינליים.

באזור המוסמך, בחדרי מכונות או על הגג באזור פתוח יהיה הרמטי משוריין  כל מפסק בטחון
  נת הכוללת גגון הגנה.ווויותקן ע"ג פלטקה מגול

  

 מתקני הארקה: 01.14
 

 כללי: 14.1
 

  מערכת ההארקות מבוססת על הנחיות הארקות כמפורט בתקנות., המבנה קים
רקות, מהדורה עדכנית, מכלול ההארקות יכלול את כל האלמנטים המפורטים בתקנות בדבר הא

  אין הכרח שכל האלמנטים ימצאו ביטויים המפורש גם בתוכניות. תוך הקפדה על כל הפרטים.

 
 לא בשימוש אלקטרודות הארקת יסוד: 14.2

 
 לא בשימוש  קוצי הארקת יסוד: 14.3

 
 פסי השוואת פוטנציאלים: 14.4

 
  השוואה, בהתאם לחלוקת ההזנות והצרכנים השונים. פסן במבנה יותק

 
מ"מ  700מ"מ ובאורך  5X50את הפוטנציאלים יעשה מנחושת אלקטרוליטית במידות פס השוו

ס"מ מהקיר, ומכוסה במכסה  5לפחות. הפס יותקן על הקיר, מחוץ ללוח החשמל, כשהוא מרוחק 
לפס ההשוואה ולפסי ההארקות, יחוברו מוליכי הארקת כל האלמנטים  פרספקס שקוף.

לרבות אלה המפורטים בתוכניות ובמפרט זה.כל מוליכי החשמליים והמתכתיים כנדרש בתקנות, 
מילוי של  רתיאושיכלול  אקיימ- ההארקה יהיו מנחושת, מבודדים, וישולטו בסימון ברור ובר

  .םייעוד

 
 :חיבורי פסי השוואה 14.5

 
לפס ההארקות יחוברו מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים וכל האלמנטים המתכתיים 

  המתוארים בתוכניות וגם אלה המפורטים להלן: כנדרש בתקנות, לרבות אלה

 
  ממ"ר. 10צנרת מים עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. 10צנרת ביוב מתכתית עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. כל תעלה עם מוליך בנפרד. 10מתקן תעלות אוורור עם מוליך מבודד  -

 ם מוליך מתקני מיזוג אויר, יחידות מזגנים, יחידות טיפול אויר ותעלות, כל אחד בנפרד ע -

  ממ"ר. 10מבודד 

  ממ"ר. 10מכלול תקרת ביניים, עם מוליכים מבודדים  -

  ממ"ר. 10הארקת כל סולם כבלים בנפרד, עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. 10ארון תקשורת, עם מוליך מבודד  -
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  ממ"ר. 10מכלו ארגזי שילוט מתכתיים, כל אחד עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. 10צנרת מים בהידרנט עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. 50מוליך גישור מפס השוואה ראשי, מבודד  -

  ממ"ר. 10כל אחד ממנועי האוורור, בנפרד, עם מוליך מבודד  -

  ממ"ר. 10כל אחד מתעלות האוורור, בנפרד, עם מוליך מבודד  -
  

 
 לא בשימוש  מכלול כולא ברק: 14.6

 
 חפירת תעלות: 14.7

 
ודה וביסס את הצעתו רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב האדמה במקום העב

  בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא תוכל שום תביעה הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים וכד'.
  עבודות העפר כוללות את שרותי הלוואי כלהלן:

 
  העליונה על שורשיה, במידה והיא מופיעה בשטח. ההצמחייסילוק  .א

  מקום. בקרבתהוצאת האדמה החפורה והחסנתה באופן זמני  .ב

  שור והידוק הקרקעית החפורה.הפלסה, יי .ג

  סילוק מי גשמים העלולים להצטבר בתוך החפירה. .ד

תמיכות וחיזוקים לצד החפירות, במידה שידרשו (האחריות הסופית ליציבות דפנות  .ה
החפירות והקידוחים תחול על הקבלן בלבד, ובמקרה של מפולת עליו לבצע את העבודה 

לנפש ו/או  םלהיגרעבור כל נזק העלול מחדש, ללא כל תשלום נוסף וכן להיות אחראי 
  לרכוש, כתוצאה מהמפולת הנ"ל).

  ס"מ. 30החזרת חלק מן האדמה החפורה למקומה והידוקה בשכבות של  .ו

  סילוק עודף האדמה ופיזור על פני השטח, בהתאם להוראות המפקח. .ז

 
גובה החפירה בחזרה עד ל בוצעה החפירה בעומק הגדול מן הדרוש, יהיה על הקבלן למלא את

הדרוש, תוך הידוק עפר המילוי, בהתאם למפורט בסעיף משנה ו' לעיל, עד למפלס הגובה הנכון. 
  , תבוצע על חשבונו של הקבלן ועל ידו.שותידרעבודה זו במידה 

  

 
  3-ג'  מסמך 

 
  אופני מדידה מיוחדים לעבודות חשמל  08.02

  

 
 אופני המדידה: 02.01

 
כשהיא גמורה,  בהתאם לפרטי התכניות. -נטו (אלא אם צוין אחרת)  דתימדכל העבודה 

עבודות הנמדדות לפי מ"א,  וכד'. מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת
  ביותר האפשרי לפי דעת המפקח. ימדדו לפי קווים ישרים בתוואי ישר הקצר

  

 עבודות יומיות (רג'י): 02.02
 
פותן מראש ושאינן ניתנות לצ תןעבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות, אשר לא ני .א

הרגילים ואשר המהנדס החליט שלא לקבוע עבורן מחיר  להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות
  לעבודה נוספת, אלא לבצע על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.

 
הקבלן רשאי לבצען על  ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המהנדס ואין .ב

עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המהנדס, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר דעת 
  הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.
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 התקנה: 02.03

 
בחשבון במחיר  חייקהקבלן  התקנה בלבד של ציוד שיסופק על ידי המזמין שתידרכאשר 

ההובלה לאתר, אימות שהציוד מתאים וכד' יחולו על  התקנה כי הציוד יסופק לו במחסן הספק.
  הקבלן ללא תוספת תשלום.

  

 מחיר מוצר "שווה ערך": 02.04
 

הנקוב  מסויםלמוצר  המונח "שווה ערך" עם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה
 השוובשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו פרוש המוצר חייב להיות 

  מבחינת הטיב למוצר הנקוב וגדליו הפיסיים ולא יהיו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון. ערך

 
 :חפירת תעלות 02.05

 
 תמתייחסחפירה  של המפרט הכללי. כאשר 08אופן המדידה של תעלות יהיה כאמור בפרק 

ו/או חציבה כמו כן יכלול מחיר יחידה את  בכל מקרה גם לחציבה, ומחיר כל סעיף הוא לחפירה
  ר בסעיף "חפירת תעלות" במפרט זה.כל האמו

 
  בנוסף על כך תהיה המדידה כדלהלן:

 
 ס"מ. 90ייחשב עומק התעלה צוין לפי מטר אורך תעלה בציון רוחבה ועומקה, במידה ולא  .א
  

שונים, בנק' ההצלבות צנרת החשמל תהיה  םשירותיבמידה ויש צורך בהצלבת צינורות של  .ב

 ולם בגין זה תוספת למחיר החפירה.שת מ'. לא 1,20הנמוכה ביותר, בעומק 
  

  של המפרט הכללי כולל המחיר: 01בנוסף לאמור בפרק 

 
  חול לריפוד הכבלים ולכיסויים. .א

 
  סרט סימון. .ב

 
  לא תשולם תוספת עבור תעלה למספר כבלים או צינורות.

  
  אם תעלה נחפרת בכביש קיים, מדרכה או שביל, יכלול המחיר גם:

 
 ו/או פירוק הריצוף. שבירת שכבות (אספלט, בטון) .א

  

 סילוק הפסולת. .ב
  

 הידוק האדמה המוחזרת ותיקון השכבה הנושאת של הכביש, המדרכה או השביל. .ג
  

  סלילת האספלט ו/או ריצוף מחדש עד החזרת המצב לקדמותו. .ד

 
 תאי מעבר: 02.06

 
תאי מעבר תת קרקעיים ותאים אחרים יימדדו לפי יחידה, תוך ציון מידותיהם האופקיות 

  ם.בפנים ועומק
מחירי התאים למיניהם כוללים את ההוצאות לכל הפריטים הדרושים להתקנתם והבאתם 

למצב גמור ומושלם מכל הבחינות, לרבות עבודות העפר הכרוכות בהם וכמו כן בור ניקוז עם 
לרבות חציבת הדופן,  םדופנותיהחצץ, מצעים מתחת לרצפותיהם ומילוי עפר כנדרש סביב 
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סביב כניסת הצינורות לתא, המכסה וביטונו כמתואר בסעיף  החדרת הצנרת, עטיפת מלט
  "התקנת שוחות ותאי מעבר".

 .489טון לפי ת"י  8אחרת יתייחס המחיר למכסה  צויןאם לא 
 
  

 הארקת יסודות: 02.07
 

  בשלמות עבור המבנה כולו כמתואר בתוכניות. דתימדהארקת היסוד 
ודות המבנה ובטבעת הגישור, המחיר כולל את כל הריתוכים וחומרי העזר הדרושים ביס

יציאות הקוצים, החיבור מטבעת הגישור לפס השוואת הפוטנציאלים וכל שאר הדרוש 
  להארקת יסוד תקינה על פי החוק.

  פס השוואת הפוטנציאלים והחיבורים מהפס לשירותים השונים ימדדו בנפרד.

 
 פס השוואת פוטנציאלים: 02.08

 
  מחיר סעיף זה כולל:

 דסקיותפי הניתן בכתב הכמויות מותקן בעזרת הגבהות, ברגים, אומים, פס נחושת במידות על 
  שטוחות, דסקיות קפיץ וכל האביזרים הדרושים עד חיבור מושלם עפ"י התוכניות.

 
 :שוחת הארקה עם אלקטרודה 02.09

 
    תכלול:

  מ"מ ובאורך 19מפלדה מצופה נחושת קוטר  AARDINGאלקטרודת הארקה 
  ראש הקשה, מהדק חוט תקני. כנדרש לרבות מופה, ראש קידוח,

ס"מ עם  60ס"מ ובעומק  50מותקנת בתוך בריכת בטון לרבות הבריכה בקוטר פנימי של 
צהוב, חצץ בתחתית הבריכה וכן את כל החפירות, המילוי -מכסה כבד צבוע בצבעי ירוק

  וההידוק, החציבות והבטונים הדרושים.

 
 ינורות בתעלות חפורות:צ 02.10

 
ה ימדדו לפי מטר אורך בציון הקוטר והסוג, מחירם כולל את הנחתם צינורות שיונחו בחפיר

מ"מ מושחל בצינור, אטימת  8בתעלה, על פי הנדרש, ניקוי, בדיקה, חוט ניילון שזור בקוטר 
  קצות הצינור, הכל כמתואר בסעיף "הנחת צנורות בתעלות חפורות".

  
  

 מובילים (צנרת בהתקנה עה"ט ותה"ט): 02.11
 

 דדו רק במקומות שאינם נכללים במסגרת הנקודות.מובילים ימ         .א
 

  להגנתם. הרצפה יכללו גם את מחיר שכבת הבטון יבמילומחירי המובילים         .ב

 
מחירי המובילים יכללו גם את מחיר החציבה בקירות, תקרות ורצפות כפי שיידרש, וכן את          .ג

דרש וכן את עבודות הבטון קיימים ביציקה כפי שיי עבודות החציבה לשילוב עם צנורות
  הנדרשות.

 
המעבר, קשתות, מופות וכל  מחירי המובילים יכללו גם את מחיר השלות (חבקים), קופסאות         .ד

  והחיבורים כנדרש.

 
קשורים עם חלקי עץ  מ"מ 4בכל המובילים הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון בקוטר          .ה

  יכללו את מחיר חוטי המשיכה. וביליםבקצוות בתוך ארגזי המעבר. מחירי המ
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  מחירי המובילים יכללו גם את האביזרים המיוחדים לקירות גבס.         .ו

 
  צינורות מריכף יהיו מסוג "פנ" כבה מאליו ללא תוספת מחיר.         .ז

 
  וחיזוקים לתקרת הבטון. מחירי הצנורות בחלל תקרה אקוסטית יכללו גם פרופיל מחורץ         .ח

 
צנורות מרירון או כל צינור אחר בהתקנה גלויה יחוברו אל המבנה בעזרת שלות מתכת          .ט

ס"מ, השלה הקרובה לקצהו של הצינור לא  60מתאימות, המרחק בין השלות לא יעלה על 

 קופסתס"מ מקצה הצינור או מנקודת חיבור הצינור אל  20 -תותקן במרחק הגדול מ
 ההסתעפות.

 
  ין הצנורות יהיה בעזרת מופה תקנית.החיבור בי.           

  
  

 מגשי כבלים: 02.12
 

  מגשי הכבלים יותקנו כמצוין בתוכניות.
  המגשים יחוזקו אחד לשני ע"י מחברים תואמים על מנת ליצור מגש רצוף.

  מ' בין תמיכה לתמיכה. 1.5התמיכות למגשים יותקנו במרחק שלא יעלה על 

 150משקל המגשים, הכבלים המונחים עליהם ועוד  התמיכות והחיזוקים יבוצעו כך שיוכלו לשאת את
  ק"ג.

 
ממ"ר אל פס הארקות סמוך, מדידת המגשים במ"א, הסתעפויות  16  המגשים יוארקו ע"י גיד נחושת

וקשתות ימדדו ביחידות, כל התמיכות, החיזוקים, כל האביזרים וציוד העזר הדרוש עד להתקנה 
  י מ"א של יחידות המגשים ולא ישולם בעבורם בנפרד.מושלמת יהיה כלול במחירי יחידה או במחיר

  

 :לא בשימוש 02.13
 

 סולמות: 02.14
 

סולמות אנכיים וסולמות אופקיים המיועדים לנשיאת צינורות ו/או כבלים למיניהם נמדדים כאשר הם 
מותקנים, לפי משקל המתכת בק"ג, או לפי מטר אורך בציון המידות ועפ"י הפרט שבתוכניות. המחיר 

  כיפופים, הסתעפויות, סידורי התליה והחיזוקים.כולל גם את ה
  

 תעלות פלסטיק: 02.15
 

  יותקנו כפי שמתואר בתוכניות.  P.V.Cתעלות הפלסטיק 

ס"מ  50ברגים הסמוכים זה לזה במרחקים של  2חיזוק התעלה אל קיר יבוצע באמצעות קבוצות של 
  בין חיזוק לחיזוק.

  מ' אחד מהשני. 1.5בתעלות יותקנו מחזיקי כבלים במרחק שלא יעלה על 
  כל החיתוכים שיבוצעו בתעלה או במכסה יבוצעו כך שלא יוותר רווח

  בין החלקים המותקנים של התעלה או המכסה. כל הפניות, הסתעפויות
יבוצעו  תזוויוסופיים וכד' יבוצעו ע"י אביזרים סטנדרטיים של יצרן התעלות. באם אין אביזר תואם 

  בגירונג.
, פינות, הסתעפויות, סופית, מחזיקי כבל וכד' יהיו כלולים במחיר מ"א של כל האביזרים הנלווים

  התעלות ולא ישולם עבורם בנפרד.
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 קופסאות הסתעפות: 02.16
 

וכללות  ע"י ברגים קופסאות הסתעפות אשר יותקנו בהתקנה עה"ט יהיו בעלי מכסה מחוזק
  במחיר הצנרת

  

 חוט משיכה: 02.17
 

  .כלול במחיר הצנרת
  

 הזנות: 02.18
 

בלים אשר אינם נמדדים במסגרת נקודות או בכל מסגרת אחרת (כמפורט בכתב כל הכ .א
  הכמויות) ימדדו במ"א.

 
מחיר מ"א כבל יהיה לכבל מושחל בצנרת ו/או מותקן בתעלות ו/או במעבר פיר כבלים ו/או  .ב

  מונח על מגש ומחובר בשני קצותיו. לרבות שילוט כל אביזרי העזר והחיזוקים הדרושים.

 
 דות והאביזרים:מחירי הנקו 02.19

 
מחירי הנקודות יכללו גם את מחירי החציבה בקירות, תקרות ורצפות כפי שיידרש, וכן       .א

קיימים ביציקה, כפי שיידרש וכן את כל עבודות  את עבודות החציבה לשילוב עם צנורות
  הבטון הנדרשות.

 
, אלא אם צוין כל הצינורות יהיו מריכף "פנ" כבה מאליו בהתקנה סמויה ו/או גלויה      .ב

 אחרת.
  

מחיר הבטון (חומר  צינורות במילוי הרצפה יכוסו בשכבת בטון. המחיר כולל גם את      .ג
  ועבודה).

 
פלסטיק  וחבקיצנרת בהתקנה מעל תקרה אקוסטית תכלול גם פרופילים מחורצים       .ד

לא ישולם בעבור אביזרים אלו  לחיזוק הצנרת לתקרת הבטון ואת כל קופסאות המעבר.
  בנפרד.

 
לחשמל או ארגז לחיבורי  מחירי הנקודות יכללו גם את הצינור והחוטים מלוח החלוקה      .ה

קופסאות מעבר וחבורים כנדרש. לא תהיה   התקשורת, עד לנקודת הקצה, וכן גם
  מדידה נוספת לקופסאות ויתר אביזרים נדרשים.

 
  מחיר הנקודות יכלול גם את מחיר האביזרים לקירות גבס.     .ו

 
ליד כל אביזר בית תקע או מ"ז מאור או מ"ז למכשיר וכד', יותקן, בהדבקה, שלט       .ז

  מחירי היחידה יכללו גם את מחיר השלטים. "סנדוויץ'" עם שם המעגל ומספרו.
  

 
 :מדידה לפי נקודות 02.20

 
 .1.5נקודת מאור  .א

 
נ", לפחות מ"מ "פ 16בקוטר  נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה. מחיר הנקודה כולל צינורות

תואם מהלוח ועד היציאה מהתקרה או הקיר ועד  NYYממ"ר ו/או כבל  1.5מוליכים בחתך  3
  המפסק, קופסאות הסתעפות, מפסק זרם הכל לפי התוכנית.
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לא תשולם תוספת מחיר בגין מפסקים מסוגים שונים כגון: חילוף, צלב, לחצן, מוגן מים 
  ומשוריין.

סק אחד ו/או מותקן בה תאורת חירום (עם מוליך נוסף) נקודה המופעלת באמצעות יותר ממפ

  ולא ישולם בעבורה כל תוספת. 1.5תימדד כנקודת מאור 

 
 .נקודת מאור גלוי .ב

 
 NYYבהתקנה גלויה, כבל  נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה. מחיר הנקודה כולל צינורות

תעפות, בדרגת אטימות אל גוף התאורה, קופסאות הס. כמוגדר בתוכניות מהלוח ועד היציאה
לא תשולם תוספת מחיר בגין  כנדרש בתוכניות, מעברי כבלים, מפסק זרם הכל לפי התוכנית.

נקודה המופעלת באמצעות  מפסקים מסוגים שונים כגון: חילוף, צלב, לחצן, מוגן מים ומשוריין.
אור גלוי ולא יותר ממפסק אחד ו/או מותקן בה תאורת חירום (עם מוליך נוסף) תימדד כנקודת מ

  ישולם בעבורה כל תוספת.
  

 .קודת חיבור קירנ .ג
 

 3מ"מ "פנ",  16בקוטר  כנקודת חיבור קיר. מחיר הנקודה כולל צינורות דיימדכל חיבור קיר 

מהלוח ועד חיבור הקיר, קופסאות הסתעפות, אביזר  NYYממ"ר ואו תואם  2.5מוליכים בחתך 
  בכתב הכמויות. המצויןבית תקע על פי 

 
 .ודת חיבור קיר גלוינק .ד

 
 3X2.5בהתקנה גלויה, כבל  כנקודת חיבור קיר. מחיר הנקודה כולל צינורות דיימדכל חיבור קיר 

NYY   מהלוח ועד חיבור הקיר כמפורט, קופסאות הסתעפות, אביזר בית תקע דגם כמפורט
  בכתב הכמויות.

 
 .נקודת חיבור קיר תלת פזי .ה

 
כולל צינורות "פנ"  כנקודת חיבור קיר. מחיר הנקודה דיימדכל חיבור קיר במעגל תלת פאזי 

בגודל  CEEכמפורט בתוכניות, כבל מהלוח ועד חיבור הקיר כמפורט, בית תקע תלת פאזי דגם 
  כמפורט בכתב הכמויות.

 
 .נקודת מזגן חד פאזי .ו

 
  כל יציאה למזגן תימדד כנקודת מזגן.

בגודל כמפורט בתוכניות מהלוח ועד  NYYמ"מ, כבל  23מחיר הנקודה כולל צינורות פ"נ בקוטר 

מ"מ עם חוט  16בקוטר  צינור לתרמוסטטבית תקע, אביזר קצה כמצוין בכתב הכמויות, הכנה 

  מ"מ. 55סטט סיום בקופסא ורמתהשחלה מאזור בית התקע עד לנקודת ה

 
 .נקודת מזגן תלת פאזי .ז

 
  כל יציאה למזגן תימדד כנקודת מזגן.

מהלוח ועד בית תקע, אביזר  5X2.5 NYYמ"מ, כבל  23פ"נ בקוטר  מחיר הנקודה כולל צינורות
  צינור לתרמוסטטקצה כמצוין בכתב הכמויות, הכנה 

 55סטט סיום בקופסא ורמתמ"מ עם חוט השחלה מאזור בית התקע עד לנקודת ה 16בקוטר 
  מ"מ.
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 .נקודת טלפון .ח
 

ממ"ר  4X0.5וחיווט לפחות  נ"כל יציאה לטלפון תימדד כנקודה. מחיר הנקודה כולל צינור "פ
מתיבת הסתעפות ראשית או משנית, קופסאות מעבר, אביזר טלפון מסוג שקע/תקע או בעל תקע 

הצינור יהיה בהתאם לתוכניות. לא תשולם תוספת לנקודות או צינורות  דגם בזק. קוטר יריבוע
  ללא תוספת מחיר -בקטרים שונים. נקודות בחדרי בטחון ימדדו בסעיף זה 

 
 .נקודת תקשורת מחשבים .ט

 
מ"מ  23כל יציאה לתקשורת מחשבים תימדד כנקודה. מחיר הנקודה כולל צינור "פ"נ בקוטר 

מ"מ מושחל, אביזר סופי  4שזור  ןמניילומתיבת הסתעפות ראשית או משנית, חוט משיכה 
  .כמצוין

  

 .נקודת גילוי עשן .י
 

שורת סמוכה או עד ארון תקשורת מ"מ עד לנקודה הסמוכה או עד לתעלת התק 16תכלול צינור 
מ"מ  4בקוטר  ןמניילו, חוט משיכה הסתעפותלרבות צינור עד נורת הגלאי אם נדרש, קופסאות 

מושחל בצינורות, נקודת צופר לחצנים למיניהם, שלטי אזהרה (לא נורות גלאי) וכד' ימדדו 
  כנקודות גילוי עשן.

 
 .נקודת תקשורת כללית .יא

 
מ"מ  16תימדד כנקודה. מחיר הנקודה כולל צינור "פנ" בקוטר כל יציאה לתקשורת כללית 

מ"מ מושחל, קופסאות מעבר,  4שזור  ןמניילומתיבת הסתעפות ראשית או משנית, חוט משיכה 
  .כמצויןאביזר סופי 
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 4-מסמך ג'

 
 מפרט מיוחד ללוחות חשמל 08.3

 
 כללי: 03.1

 
מכסים את התכנון, היצור, אספקה, הובלה, העמדה ופילוס (ללא המפרט הטכני וכתב הכמויות 

  חיבור חשמלי לציוד חיצוני ללוח) של לוחות חשמל במתח נמוך.
  המופיעים במפרט זה. הלוחות יבוצעו בהתאם להגדרות הטכניות ונתוני המקום והאקלים

 
 תנאים כללים: 03.2

 
 טיב העבודה: .א

 
, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר

  מומחים העוסקים בקביעות במקצועם.
בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר לדעת  רלהיעזעל הקבלן 

  המפקח אינם בתחום הרגיל של עבודתו.
תו לביצוע במקרים מסוג זה רשאי המפקח לפסול כל עובד, יצרן וכד' שאינם מתאימים לדע

  העבודה.

 
 טיב החומרים: .ב

 
  מקוריים אורגינלים של יצרן הלוחות.  GKאו  IDכל התאים יהיו תאי 

הלוחות כגון מבודד מעבר או הגבהות וכדומה יהיו מקוריים אורגינלים  תלבנייכל אביזרי העזר 
  של יצרו הלוחות.

  כל מפסקי הזרם יהיו תוצרת קלוקנר מילר או שווה ערך מאושר.
נאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז יהיו כל ש

  בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט ובכתב הכמויות.
במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באשור של המפקח 

  לפני ביצוע העבודה.

 
 תקנים ובדיקות: .ג

 
צבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי לעבודות כל חלקי הלוח ומערכת פסי ה

  ), לתקן הישראלי חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.08חשמל (

  ההוצאה המאוחרת ביותר. IECכל חלקי הלוח ומערכת פס הצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 IEC-159, IEC-158, IEC-157, IEC-439-1, 0660התקנים המתייחסים לציוד זה הינם:
VDE, 0641 VDE. 
, מאמת"ים VDE 0660, יעמדו בדרישות תקן BREAKERS CIRCUITהערה: מפסקי זרם 

  וזרם הקצר יקבע ע"י תקן זה. VDE 0641יעמדו בדרישות תקן 

 
 

 :תכניותהגשת  03.3
 

  להלן: רוטישבוע לאחר קבלת ההזמנה יגיש היצרן תוכניות לביצוע לפי הפ
  

  תוכנית חד קווית. .א

  ות ללוחות עם כל החתכים הדרושים.תוכניות מבנה מפורט .ב

  תוכניות חיווט לכל התאים. .ג
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  מבנה מפורט לפסי צבירה. .ד

 
 .3A סטים. כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל -4התוכניות יוגשו לאשור ב

  רק לאחר קבלת אישור "המזמין" ו"המתכנן" יכול היצרן להתחיל בעבודתו.
בהתאם לתוכניות המאושרות ועל כל סטייה  לאחר קבלת האשור יבצע היצרן את הלוח בדיוק

  מהם יידרש לבקש אשור בכתב מ"המזמין".

 
 ביצוע לוחות חשמל ובדיקת קבלה: 03.4

 
 הוראות עבודה לביצוע לוחות חשמל: 03.4.1

 
  המטרה של הוראה זו היא לאפשר לנו לבצע נכון תמיד, בפעם הראשונה.

 
 :למד את דרישות הלקוח .א

  
 .צורת ההתקנה לציוד  
 .שיטות החיווט 
 .שיטת הסימון  
 .חתך וסוג החוטים  

 
  בכל מקרה של ספק את תהסס לשאול!!!

 
  עבוד רק לפי תוכניות מאושרות לביצוע במהדורה החדשה ביותר. .ב

 
  ודא אם הלוח מובל בחלקים או כיחידה אחת. .ג

 
  סמן בתוכניות עבודה בצבע כל חוט שהונח וחובר. שים סימון חוט ליד כל נקודת חיבור. .ד

 
  לת החיווט כך שיהיה מקום לכמות כפולה של חוטים מהכמות המותקנת.קבע את גודל תע .ה

 
  אין לבצע שינויים ותוספות לפי הוראות בע"פ. .ו

 
 במהלך הביצוע ובסופו יבוצעו בדיקות כדלקמן: 03.4.2

 
 נציג המזמין והמתכנן יוזמנו לבדיקת הלוחות בגמר החיווט ולאחר בדיקת היצרן וקבלן החשמל.

  והמתכנן יבוצע ע"י יצרן הלוח.תאום והזמנת נציג המזמין 

 
 הוראות עבודה לבדיקת לוחות חשמל: 03.4.3

 
  הבדיקות יבוצעו בהתאם לתקנים כמופיע בסעיף "תקנים ובדיקות".

 
  התחל את הבדיקה רק לאחר השלמת כל החיווט. .א

 
  בדוק וסמן בתוכניות התאמת הציוד המותקן בלוח לעומת הרשום בתוכניות. .ב

 
  באים:הבדיקה תכלול גם את הדברים ה .ג

  חתך פסים. -

  חתך החוטים. -

  גודל המהדקים. -
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  שלטים. -

 
  בדוק וסמן את החיווט וסימון החוטים ליד נקודות החיבור. .ד

  הסימון יהיה על תוכנית העבודה של החיווט ובצבע שונה.

 
  דאג להשלמת כל התיקונים והליקויים שנמצאו וחתום על דו"ח בדיקה.  ה. .ה

 
  כל חלקי הלוח המתכתיים. בדוק רציפות הארקה בין פס ההארקה לבין .ו

 
  בדוק בידוד והבדדה בלוח. .ז

  וולט למשך דקה. 500הבדיקה תהיה במגר 
  רשום את תוצאת הבדיקה.

 
  הכנס מתח ללוח. ההזנה ללוח תהיה באמצעות מפסק פחת מתאים. .ח

 
  הבדיקה תהיה לפי מעגלים בלוח. התוצאות ירשמו בדו"ח במהלך ביצוע הבדיקה. .ט

  רים הבאים:הבדיקות יכללו גם את הדב
ביצוע סימולציה לכל פיקוד ובדיקת פעולת כל הממסרים מגענים וכד'. הבדיקה תבוצע ע"י 
גישור מהדקים כדימוי ללחצנים או מגענים בשטח, ובדיקת נוכחות מתח או סגירת מגעים 

ביציאות המהדקים המתאימים, בדיקת פעולת כל מנורות הסימון והתאמת פעולתן 
 םוולטמטריובדיקה לכל מכשירי המדידה כמו  סימולציהוע לתפקידן בתוכנית. ביצ

  אמפרמטרים, שנאי זרם וכד'.
  ביצוע סימולציה לכל הכניסות והיציאות.

  דאג להשלמה ותיקון הליקויים ובצע בדיקה חוזרת לפי הצורך.
  חתום על דו"ח הבדיקה כאישור להזמנת נציג הלקוח.

 
ש דרישות מיוחדות המחייבות מכשירים הזמן את נציג הלקוח לבדיקת הלוח. ברר אם י .י

  מיוחדים ו/או הכנות אחרות לבדיקה.

 
בגמר הבדיקות ע"י נציג הלקוח יש למלא דו"ח המתאר את ממצאי הבדיקה ומאשר את  .יא

  הובלת הלוח לאתר.

 
 הובלת הלוח: 03.5

העברת הלוחות לשטח אך ורק לאחר שנתקבל אישור המזמין והמתכנן כי הלוח בדוק וממלא את 
  י המכרז המפרטים והתוכניות.כל תנא

 
 

 הוראת עבודה להכנת לוח חשמל להובלה 03.6
אין להתחיל בהכנות להובלת הלוח אלא רק לאחר גמר הבדיקות וקבלת אישור בכתב מנציג  .א

  הלקוח.

 
  לפני הובלת הלוח לאתר יש לבצע חיזוק ברגים כללי. .ב

 
  ללוח יצורפו גם הדברים הבאים: .ג

 
  להובלת הלוח.העתק מדו"ח הבדיקה ואישור חתום  -

 .AS-MADEסטים של תוכניות הלוח  3 -
  תעודות כיול של מכשירים, מפסקים וכד' המותקנים בלוח. -

  קטלוגים של הציוד המיוחד המותקן בלוח. -
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  יש לכסות את הלוח להגנה בפני גשם או אבק בדרך. .ד

 
  יש לקשור ולעגן את הלוח להבטחת שלמותו בהובלה. .ה

 
  בתוקף ונהג מיומן בביצוע הובלת הלוחות. ןיורישהלוח יובל עם משאית מנוף עם  .ו

 
  נהג המשאית יקבל הדרכה והסברים ליעד ההובלה. .ז

 
  ההובלה תותאם עם מפקח החשמל באתר. .ח

 
  הכנסת הלוחות בעזרת מנוף המשאית אל המתקן. .ט

 
באם הלוח יובא בחלקים יש לחברם ליחידה אחת מושלמת ולחזור על הבדיקות בסעיפים  .י

  ת כל הברגים.ו', ז' ולחזק מחדש א
  יש להזמין את מפקח החשמל באתר לבדיקות אלו.

 
 

 טיב עבודה וחומרים: 03.7
  מתכנן החשמל יהיה הפוסק האחרון והמכריע בכל שאלות טיב העבודה, ביצוע וטיב חומרים.
היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות לשנות, לפרק ולתקן מחדש כל חלק 

  קח.מהעבודה שיפסל על ידי המפ
  במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק.

  כל הוצאות התיקונים יחולו על היצרן.
היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא לאחר שהוא בדק את הלוח ומילא דו"ח בדיקה מפורט על 

  הבדיקה.

 
 שילוט: 03.8

דוויץ. חרוטים בשחור על על הקבלן יהיה לספק ולהתקין על ידי שתי מסמרות שלטי בקליט סנ
  רקע לבן.

 
  השלטים יהיו לפי הפרוט הבא:

 
  שלט אחד לכל הלוח המציין שם הלוח ומספרו. .א

 
  שלט אחד לכל תא המציין את תפקיד התא. .ב

 
  שני שלטים לכל מפסק האחד בתוך הלוח והשני בחוץ. .ג

 
  שלוט פנימי לכל אביזר ואביזר. .ד

 
לפני מפסק  בכל המקומות בהם קיים מתחשלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי  .ה

  ראשי או מתח זר.

 
  שלוט על המפסק הראשי המתאר מאיזה לוח ומספר המעגל ממנו הוא מוזן. .ו

 
  על ידי המזמין. ששיידרלא תשולם תוספת בגין גודל השלט 

 
 

 צביעה: 03.9
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סטטי לפי מפרט צביעה אשר מצורף - צביעת הלוח ומעטה פסי הצבירה תעשה בתהליך אלקטרו
  פרט זה, ויסומן כנספח א'.למ

 
  צביעת הסוקול של הלוח תעשה לפי הפרוט להלן:

 
  על ידי מברשת פלדה. םהריתוכייסודי של כל  יניקו -

  יסודי מאבקה, שומנים וכד'. יניקו -

  חול יסודי של כל הלוח. יניקו -

  מיד לאחר ניקוי החול. אפוקסישכבת צבע יסודי  -

שעות  -24ונה התייבשה אך לא יאוחר משכבת צבע יסודי אפוקסי לאחר שהשכבה הראש -
  לאחר ביצוע השכבה הראשונה.

 שכבה של צבע אפוקסי סופי. -
  

  מקרון. 220 -בכל מקרה עובי הצבע הכולל צריך להיות לא פחות מ
  סטטי.-בניגוד לאמור לעיל תתקבל גם צביעה הנעשית בתהליך אלקטרו
יעה הנעשית החל מתהליך אך במקרה זה על היצרן לפרט במפורט בהצעתו את תהליך הצב

  ההכנה.
  כן יש לפרט את עובי הצבע.

  עובי הצבע ייבדק לאחר גמר הלוח על ידי המזמין, הגוון
  יבחר על ידי המזמין לאחר קבלת ההזמנה.

. לכן יש קורוזיביתבהתחשב בתנאי הסביבה יש להתייחס לצביעת הלוח כצפוי הגנה בפני אוירה 
  בית.לבצע את הצביעה תוך תשומת לב מיר

 
 

 ווח:יד 03.10
  על היצרן לדווח בכתב למזמין מדי שבוע על התקדמות העבודה.

ולהיווכח אישית על מצב  כן מתחייב היצרן לאפשר למפקח בכל עת הנראה לו, לבקר במפעל
  הביצוע.

 
 אחריות: 03.11

  אחריות היצרן תהיה לחמש שנים מיום אספקת הלוח, לציוד המותקן בלוח.
  כפי שיסוכם עם קבלת ההזמנה לביצוע.זמן אספקה של הלוח לאתר יהיה 

 
 ם עבור הלוח ופסי הצבירה:ינתונים טכני 03.12

 
  וולט 400  מתח נומינלי 

 
  פזות + אפס + הארקה 3  מספר מוליכים 

 
  הרץ 50  תדר 

 
  עפ"י המפורט בתוכניות  זרם נומינלי לפסי צבירה בלוחות 

 
  ק"א 50  זרם קצר סימטרי 

 
  הרץ 50וולט,  230  מתח פיקוד 

 
  מעלות צלסיוס 45  ורת סביבה (חוץ) טמפרט

 
 80%  לחות יחסית 
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  מטר 50  גובה מעל פני הים 

 
  הלוחות יותקנו בתוך מבנים.

  

 
 מבנה לוח ראשי מ"נ: 03.13

 
. כל עמודה תהיה עמודת פח GKאו תאים   IDעמודות נפרדות  מאחד או יותר הלוח עצמו יבנה      13.1

  מ"מ עובי. 2ה. העמודות יעשו מפח פלדה אטומות או שקופות כמפורט ודופן פח מלא עם דלתות
  מ"מ עובי לפחות. 3, סוקול תחתון וכד' יבוצעו מפרופילי ברזל םחיזוקיפינות, 

  מידות כל עמודה יהיו כמפורט בכתב הכמויות.

יהיה בנוי לעמידה על רצפת בטון ו/או על מעמד מתכתי עם פתחים ברצפה ואו רצפה צפה   IDלוח

  ס"מ לפחות. 10מסוקול בגובה  אי לכך תחתית הלוח תעשה
הסוקול ומבנה הלוח יאפשר העמדתו על רצפה צפה זאת, סה"כ גובה הלוח כולל הסוקול יהיה 

  ס"מ. 220

 
  גישה ללוחות מלפנים בלבד. הלוחות יהיו צמודים לקיר, על היצרן להכין אפשרות לחיזוק לקיר. 13.2

  על היצרן לוודא כי ניתן להגיע לכל חיבור מלפנים בלבד.

 ..SELF CLAMP LOCKING ל החבורים לפסים ובין הפסים יעשו על ידי ברגים עם נעילה עצמיתכ
  הראשוני. קהחיזועצמי מתמיד כך שבעקרון אין צורך לחזק ברגים לאחר  קלחיזוברגים אלו גורמים 

 
  הגישה לכל עמודה תעשה על ידי דלתות אטומות. 13.3

ופן קבוע בדלתות כך שלא יהיה צורך לכל הדלתות יהיה סגרים בצורת ידיות המותקנות בא
  במפתחות מיוחדים לדלתות.

 
  אטימת הדלתות תעשה ע"י גומיות אטימה בכל היקף הדלת. 13.4

 
     כניסת כבלים וחוטים ללוח תעשה מלמטה בלבד, לא יהיו כל כניסות כבלים מלמעלה, אלא אם  13.5

  דרישה מפורשת אחרת. תהיה

 
 תא יהיה מבודד לגמרי מהתא השכן ע"י דופן פח כאשרכל התאים יהיו עם הבדלה מלאה כלומר כל  13.6

  המעבר מתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר.

 
תא הכניסה משנאי יכלול פסים מדורגים ולזרם הנקוב בתוכניות בתחתית הלוח אשר ישמשו עבור  13.7

רגים אומים הכבלים למפסקים. הפסים יהיו עם חורים מתאימים לחבורי הכבלים וכן ב כניסת
  לפרוק ועליהם סימון מתח לפני מפסק ראשי. םהניתנייותקנו כיסויים  ודסקיות. על הפסים

 
 פסי צבירה: 03.14

 
  בלוח ראשי כל פסי הצבירה הראשיים יותקנו אך ורק בחלק העליון של הלוח.

  אורגינלים. -כל הפסים הראשיים יעשו מפסי נחושת קשיחים גלויים 

ו על ידי פסי נחושת גמישים אורגינלים. חיבור בין פסים ראשיים ירידות מהפסים הראשיים יעש

של יצרן ציוד הלוח.פסי הצבירה יותקנו בתוך מבודדי תמיכה  יאורגינאללירידות יעשה על ידי מעבר 

  ומבודדי מעבר כך שיעמדו בזרם קצר המתואר במפרט לפי שיטת היצרן.

מפס המוליך הראשי.בפס האפס יהיו  50% פס אפס יותקן לכל אורך הלוח ויהיה מפס נחושת בחתך

  .4/1חורים " 4וכן  4/3חורים " 6חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים. בכל יהיו לפחות 

פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל הלוח, כולל כיסוי פרספקס לכל אורכו כדי להגן על פס 

  האפס בפני נגיעה מקרית.
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אורך כל הלוח. פס הארקה יהיה אף הוא מנחושת בחתך מינימלי של פס הארקה יותקן אף הוא ל

50X10  4/1חורים " 4בכל עמודה וכן  4/3חורים " 6ממ"ר. גם בפס זה יהיו לפחות.  

  פס אפס ופס הארקה יותקנו בדרוג שלא תיווצר הפרעה להגיע עם כלי עבודה אל הפסים הנ"ל.

 
 ם:ייציאות ואביזרים מודולרי 03.15

 
 ..U.Kו תוצרת פניקס דגם כל המהדקים יהי

מהדקי שדות שונים, מהדקים עם מתחים שונים, מהדקים של מגעים יבשים וכד' יופרדו 
  מהמהדקים האחרים ע"י חוצצים.

  ים המותקנים על פס דין יותקנו סטופרים משני צידיהם למנוע תזוזה.ילרולקבוצת אביזרים מוד

 
 חיווט כח: 03.16

 
או פסי נחושת גמישים  PVCידי חוטים מבודדים  כל היציאות מהפסים למפסקים יעשו על

  בשיטת היצרן.

או פסי נחושת גמישים מבודדים.  PVCהירידות מהמפסקים למהדקים יעשו בחוטים מבודדים 
כל החוטים והפסים והחוטים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק בהתחשב 

  בטמפרטורת הסביבה ובכל התקנים

 .1982פרסום  - 1954אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל של החוטים  דהבידוצבעי 
אזור הפסים בלוח כאמור יכלול פס אפס, פס הארקה, מהדקי יציאה, מהדקי פקוד וכן פרופיל 

  כבלים. קלחיזוברזל מחורץ 
  כל מהדקי הפיקוד יותקנו על מסילה נפרדת ממהדקי הכח.

  מעלות לאנך. 30כל המהדקים יותקנו בזוית של 

 .UKתוצרת פניקס דגם המהדקים יהיו 
 

 הארקה: 03.17
 

  בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים. יוארקוכל חלקי הלוח והדלתות 

 
 ווט ותעלות חווט:יח 03.18

 
ממ"ר כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו חוטים  1.5כל חווט הפקוד יעשה על ידי חוטים גמישים 

  מעלות צלסיוס. 70 לטמפרטורה של PVC כל החוטים יהיו חוטים מבודדים ממ"ר. 2.5גמישים 
  כל החווט בתוך תא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.

 .לפחות בנפח 50%עם רזרבה של כל התעלות יסופקו על ידי היצרן 
בתחתית הלוח  מעבר החווט מתא לתא יעשה דרך פתח עם מעטה גומי כדי למנוע פגיעה בחוטים.

ת מחורצת עם מכסה מתפרק. התעלה תותקן לאורך מלפנים בתוך הסוקול תותקן תעלה פלסטי
  כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאים.

 
 צבעי חוטים: 03.19

 
 ..IEC - בהתאם להנחיות התקן הישראלי ו

 
 :230Vהזנות  .א

  חום   -  פאזה 
  כחול בהיר   -                 " 0"

  צהוב/ירוק   -  הארקה 
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  24V.AC -24V.DCמתח  .ב
 
A.C  D.C  צבע  

  אדום  +   (~) 

((N   -   שחור  
  
  

  כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה.      .ג
כל חווט הפיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור      

על ידי צנור  ףתיעטגמישים אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה אחידה. הצמה  P.V.Cעל ידי חוטי 
  .לבן מפותל גמיש

  יש לדאוג לעודף באורך החוטים והצמה על מנת שלא תוגבל פתיחת הדלת.                  

 
  כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים. .ד

 .LEGRANDסימוניות יהיו מתוצרת 
 

 כיסויים: 03.20
 

החבור, פסי הצבירה,  ם למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת ו/או פנל וכן פסייכל המקומות הגלוי
בתוך הלוח וכן נקודות החבור על הדלתות יכוסו בכסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים. על 

  כל כסוי כזה יופיע שלט אזהרה.
  

  מ"מ שיותקן לאורך כל הלוח. 1.5כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולוון בעובי   
  שניתן יהיה לפרק כלכל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים כך 

  אביזר ללא צורך בגישה לאום.
  

  כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם.
  

  כל נתיכי הפקוד והמאמת"ים יותקנו על פלטות ומסילות שיחוזקו בצידי הלוח.
  

 ם.כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאי
  צבע בגוון המתאים לצבע הלוח. יתיקונלאחר פתיחת פתחים עבור מכשירי המדידה יבוצעו 

  
  על הדלת בצידה הפנימי יתקין היצרן כיסוי פרספקס להגנה בפני נגיעה מקרית לציוד.

 
  בכל דלת יהיה תא עבור תוכניות חשמליות של כל תא.  

  
  

 ::CASE MOULDEDמפסק זרם מסוג  03.21
 

 כללי: .א
 

. CASE MOULDEDיהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים (ללא שליפה) מסוג  מפסקי הזרם
  המפסקים יותקנו בתאים ויהיו מיועדים להגן על היציאות.

 
 נתונים טכניים: .ב

 
  כמוכתב בכתב הכמויות  זרם נומינלי 

  וולט 400  מתח נומינלי 

  הרץ 50  תדר 

 P2)ק"א ( 50  מטרי יזרם קצר ס קניתוכושר 
  מעלות צלסיוס 40  ה טמפרטורת סביב
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 40%  לחות יחסית 
  

 
 נתונים חשמליים ומכניים: 03.22

 
 תרמיתהמפסקים יהיו מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים עם הגנה מגנטית והגנה 

  מתכוונת.
  להלן פרוט ההגנות:

  

 IN 1.5 - 0.8     תרמיתהגנה  -
 IN 10  - 5  הגנה מגנטית  -
 

  .המפסק יהיה עם ידית ומצמד להתקנה על הדלת

 
 .220V, 50HZ -סליל הפסקה יהיה ל

 
 .5A 220V, 50HZ - כל אחד ל 1NC + 1NOמגעי עזר יהיו 

 
  כל מגעי העזר והסלילים הנדרשים על פי התוכנית יהיו כלולים במחיר המפסק.

  
  בור:יצורת ח

 
 ..CONNECTION (FRONTבור תהיה מלפנים בלבד (יצורת הח

  בצדו התחתון. פסק הן בצדו העליון והןבור יעשה על ידי פסי חיבור שיצאו מהמיהח
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  עבודות טיח - 09פרק 
  .כללי    09.01

 
 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק   א. 

  :להלן  
  

 כל עבודות הטיח בבנין לרבות טיח מיוחד כגון בגר ואלמנטים נלווים כמו הגנת   
  פינות.  

  
  האזורים שבהם ידרש שימוש בטיח או בכל מקום אחר שיורה המפקח יכלול:    ב.     

 קירות. – , מבואות , מעברים ושטחי אחסנה מדריך ,משרדחדרי מגורים  

 ע"ג קירות ותקרות במקומות שידרש. באגר / או טיח – מחסנים  

 טיח אוטם ומיישר, טיח תקרה.  -  מקלחות וחד שירותים  

  תעמוד בדרישות אחר שבהם רמת הבטונים החשופים לא בכל אזור
 האדריכל ו/או המפקח.  

   קירות ותקרות.אלמנטי בטון חיצוניים       

  
  .הכנת השטחים    09.02

  במקומות בהם מבוצע טיח באזורים שבהם רצפה מוחלקת או מקום שידרש יש להניח
  ח.על הרצפות יריעות פוליאטילן כהגנה לפני ביצוע עבודות הטי  

  במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה
ס"מ לפחות. גודל החור  15ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה   
  מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט  12יהיה   

 ויכוסו לפני השטח במקומות  1:3 חסחריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט בי
 10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב  15ב החריץ עולה על שרוח  
  ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון.  

  עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד. ישום דגש על
  הרטבת קירות האיטונג לפני ביצוע הטיח.  

  
  .פינות וחריצי הפרדה    09.03

 ן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו הפינות בין קיר לקיר וכ
  חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.  

  הנדרש.מ"מ, לפי  5-10מ"מ וברוחב  10בין קירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  

  בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בית שטחים מטוייחים מאלמנטים שונים (כמו
  מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5), יש לבצע חריץ בעובי ןאו תקרות בטותקרות רביץ   

 תיקון עבודות הטיח שבוצעו אחרי בעלי המקצוע השונים (כגון: נגרות, -תיקונים
מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר), יבוצעו ע"י הקבלן. כל תיקון כזה   
סדקים וכד', כך שלא יובחן  ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור, התנפחויות,  
 מקום התיקון.  

מחירי תיקון אחרי בעלי המקצוע השונים כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגינם 
  תוספת מחיר משום סוג.
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  וכול חיפוי קרמיקה אריחי החיפוי גרניט פורצלן ו/או תיקוני טיח מעל פנלים ומעל
 יהיו במישור הטיח ללא העגלות.אחר 

  כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגינם תוספת מחיר משום סוג.התיקונים הנ"ל 
  

  .דוגמאות    09.04

 מ"ר לפחות מכל סוג  5.0 -על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ
טיח לאישור האדריכל והמפקח, את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או   
  להרוס עד גמר הבנין וקבלתו.  

  
  .טיח פנים רגיל  09.05

  במפרט הכללי בעובי 090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף ,
  גמר לבד. -מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  15  

  ימים רק אח"כ ליישם את השכבה השניה. את  2יש לאשפר את השכבה התחתונה
מים לפחות, יש לראות דרישה זו י 3הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך   
כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות.   
עבודות הטיח יכללו בין היתר עבודות בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח,   
 וכן עיבוד השטחים המעוגלים.  

 
  כמצע להדבקת אריחים. יוחדפנים צמנט מטיח    09.06

  
ם צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחים קרמיים, במקומות שיקבעו על ידי פניטיח   

  המפקח.
ו/או ש"ע בהתאם להנחיות המתכנן  107הביצוע כולל תוספת ערב אטימות מסוג סיקה טופ   

  ובכמויות הנדרשות.
כולל את הביצוע של טיח מיישר ואוטם כתשתית להדבקת  10מחיר עבודות החיפוי בפרק   

  לא תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין הביצוע הנ"ל.האריחים ו
    

  טיח בגר בממ"מ .  09.07
  

  של "כרמית" או שוו"ע. 770טיח בגר (המאושר ע"י הג"א) יהיה כדוגמת   

  ליטר מים. 7.2ק"ג מעורבב עם  40תכולת שק   

  יש לבצע נקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר.  

מ"מ, להטביע בשכבה הטרייה רשת שריון,  6-" בעובי כ770יש ליישם שכבת "טיח לממד"ים   

מ"מ  4" בעובי 770לפי הנחיות מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שניה של "טיח ממד"ים 

  לקבלת פני שטח חלקים. 2ולאחר עיבוד ראשוני יש לשפשף עזרת שפשפת מס' 

  
  מ.מערכת טיח תרמי בממ"  09.08

  
 ים, יהיה מתוצרת "כרמית"מקירות החיצוניים בממ"טיח תרמי יבוצע ע"ע הצד הפנימי של ה  

  .או שוו"ע
  יש לשטוף את קירות הבטון ולנקותם מלכלוך, אבק ושומנים.  
מ"מ, תערובת  5 -כמתוצרת "כרמית" בעובי  770יש לבצע שכבת יסוד כדוגמת טיח ממ"דים   

מים ולערבב  ליטר 10 -ק"ג לכ 40מוכנה לשימוש, יש להוסיף שק במשקל  770הטיח לממ"דים 
  היטב. היישום במריחה.

" ע"ג שכבת היסוד התחתונה בעודה רטובה, עובי שכבת 760ביצוע טיח טרמי "תרמופיקס   
  ליטר מים, עד קבלת תערובת הומוגנית. 12מ"מ. יש לערבב את החומר עם  30 -הטיח כ

כבה דקה היישום של שכבת הטיח התרמי יבוצע על שכבת היסוד בעבודה רטובה. יש למרוח ש  
" בעזרת מאלג', תוך הידוק לקיר ומיד לבצע מריחה נוספת עד קבלת העובי 760של "תרמופיקס 

  הרצוי. היישור בעזרת סרגל אלומיניום.
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מ"מ,  10 -בתוך שכבת הטיח הטריה, בחלקה החיצוני, יש להטביע רשת שריון בגודל עין כ  
  ק"ג/מ"ר (המאושרת ע"י פיקוד העורף). 40במשקל 

שעות לאחר הטבעת רשת השריון בשכבות הטיח התרמי, עובי השכבה  24גמר תבוצע שכבת ה  
מ"מ, לאחר התייבשות ראשונית, יש להחליק את הטיח עם שפשפת לקבלת גמר  6העליונה 

  חלק.
  

  .פינות מתכת    09.09

 יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים לטיח פנים וחוץ פינות מתכת ,
של המפרט הכללי. גובה הפנות מעל הפנלים  09.061הכל כמפורט בסעיף יה, תוצרת גרמנ

 בהתאם לנדרש והנחיות המזמין.

 
  הכנות לטיח חוץ:  

  
כל עבודות הסגירה וההכנות בטיח חוץ כולל שליכט שחור שיהווה בסיס לעבודות צבע   

  חוץ.
    
  :תיקונים  

  
המקצוע השונים (כגון: עבודות כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי   

גבס, נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר), יבוצעו ע"י הקבלן 
במסגרת עבודות הטיח ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום 

על שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלים ומ
  חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.

  
  .טיח חוץ רגיל   09.10

  במפרט הכללי, לרבות שכבת  090244טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף
הרבצה של טיח מלט כולל ערבין נגד רטיבות כגון "בי.ג'י. בונד" או "אהידרול" של   
גם עבודות בשטחי קטנים בכל מקום לפי  כרמית או שווה ערך באשור המפקח. כולל   
  דרישת המפקח.  

 .הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים  
  

  .טיח חוץ דקורטיבימערכת   09.11
  

  .מ"מ)  1( 5שכבת בסיס:  "הרבצה צמנטית" בעובי 
במפרט הכללי, לרבות שכבת  09.02.33טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף 

  . הרבצה צמנטית כמתואר
  
   .הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים  

  
  שכבת גמר: מערכת דקורטיבית אקרילית דקורטיבית וגמישה.

  או שו"ע.  -  2SFהכמות בהתאם למפורט במפרט היצרן לצורית   -ציפוי אקרילי
יש להקפיד ששכבת הגמר על כל מרכיביה (כולל ציפוי מרקם צבע וכדומה) תעמוד בדרישות 

  .1חלק  1414י  שבתקן הישראלי ת"
  

  .תכנון המערכת  א.
  יש להתחשב בעובייה הכולל של המערכת בעת תכנון פרטי חלונות ודלתות.

  אדנים, ספים וכדומה.
  גימור פני שכבת הגמר ייקבע על פי דרישת האדריכל לדוגמה: גימור חלק, גימור מחוספס.

  
  

  .הכנות לפני ביצוע  ב.
כרכובים  ביב הפתחים, תפרי התפשטות,עבודת הטיח כוללת סרגלי מתכת בפינות וס

שיפועי כרכובים ופרטים סביב חלונות ודלתות, חיבור אל קורות יסוד או מסדים. מפגש 
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, אפי מים, פרטי גמר פחשל המערכת עם חומרים או רכיבים אחרים כגון: מגע עם חיפוי 
דוגמאות שבמגע עם פני קרקע סופיים, פרטים של חגורות גג או גגון ומפגש ביניהם. (

  )לפרטים אלה ניתן לקבל בתרמוקיר 
  

  .ביצוע  ג.
הרכבת כל פרטי הרכיבים ופרטי הגמר כגון: מסגרות וספי חלונות. תושלם לפני השמת 
  המערכת, יבוצעו כל הכנות להרכבת אביזרים חיצוניים שיורכבו לאחר השמת המערכת.

  
  .הכנת הרקע  ד.

  ום גמר עבודות היציקה והבנייה.עבודות הטיח לא יותחלו לפני תום שבועיים מי
  השטחים המיועדים לטיוח יהיו מישוריים.

  לפני תחילת העבודה יוכן הרקע כלהלן:
יוסרו שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים. יקוצצו חוטי קשירה. השטחים ינוקו משמן 

מאבק וממלחים. זיון הנראה לעין במישור קיר יוגן בחומר צמנטי לפני השמת שכבת 
ה. חורים ומרווחים במישקים (פוגות) שבין בלוקים ייסתמו בתערובת ההרבצה ההרבצ

  הצמנטית.
  

  .פיגומים  ה.
ובדרישות  1988יעמדו בכל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 

. יש להבטיח שבנקודות החיבור והמגע בין הפיגום לקיר יושלמו 1139התקן הישראלי ת"י 
, בדומה להשמה על כל דקורטיביומים כל פרטי ההשמה של מערכת טיח בעת פירוק הפיג

  הקיר, תוך הבטחת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת.
  

  .מלאכות  ו.
  שעות לפחות לאחר הכנת הרקע. 24תושם   -שכבת ההרבצה 

  .1חלק  1920הרכב שכבת ההרבצה יתאים לדרישות התקן הישראלי  
שעות מתום השמת שכבת ההרבצה,  24בתום  דקורטיבי האם לא מיישמים את הטיח 

  תאושפר שכבת ההרבצה משך היום השני .
  

  .סרגלים   ז.
יש להתקין סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים. כאשר המרחק בין הסרגלים גדול 

מטר יש למתוח חוט פלסטיק ("חוט דייג") בין הסרגלים כאמצעי עזר לקביעת העובי.  5 -מ
  לים קובעים לאחר השמת שכבת ההרבצה.את הסרג

. את בפועלסרגלי מתכת: צורת הסרגלים ומידותיהם נקבעים לפי מיקומם ולפי עובי הטיח 
ס"מ זה מזה.  100ס"מ עד   75הסרגלים קובעים לקיר באמצעות ברגי דפיקה  במרחקים  

קיר. לאחר מכן יכוסו  הברגים ב"הרבצה צמנטית" כדי לאטום את מקום חיבורם אל ה
  מידת הסרגל נקבעת לפי עובי שכבת הטיח + שכבת ההגנה והגמר.

  
  .קביעת עובי הטיח התרמי  ח.

  עובי הטיח התרמי נקבע ע"י קביעת גובה הסרגלים ממישור הקיר.
  כדי לקבל מישוריות אחידה של הקיר, יש להיעזר בשיטת המאייקים. או בשיטת החוט.

  
  .שיטת המאייקים   ט.

סרגלים יש להתקין בפינות הבניין. מותחים חוט דייגים לאורך מישור את הפרופילים או ה
  הקיר מסרגל לסרגל.

  
  

  .שיטת החוט   י.
מותחים חוט דייגים לאורך מישור הקיר מסרגל לסרגל. לפי קו מישור החוט מישמים את 

  הטיח התרמי ומיישרים במישור זה בעזרת סרגל היישור.
  

  .שכבת הטיח התרמי  יא.
  המלט לשכבת הטיח  ייעשו מכנית בערבול מנתי או בערבל רציף. ערבוב וערבול

בעת ערבול המלט לשכבת הטיח יש להגן עליו מפני פיזור האגרגטים הקלים על ידי הרוח. 
  משתמשים בשקים שלמים בלבד.

  
  .ההשמה  יב.

  .הטיח המיישרשעות לפחות לאחר השלמת שכבת  24תושם   הדקורטיבישכבת הטיח 
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  .ה המכניתשיטת ההתז  יג.
  או פוצמייסטר או שו"ע. TECH .Mעל הקבלן לדאוג למכונת טיח המתאימה מסוג 

שופכים את כל תכולת השק למכונת ההתזה ומכוונים את מד המים בהתאם לנדרש וסוג 
  המכונה.

  לאחר התזת השכבה בעובי הרצוי, מיישרים ומחליקים בהתאם לנאמר לעיל.
  

  אשפרה  יד.
ת גמר הטיוח ולהרטיב את השכבה במים במשך שלושה ימים יש להתחיל באשפרה למחר

  ברציפות.
  מקומות בהם יש התייבשות מהירה של הטיח יש להרטיב עוד באותו יום.

  
  .שכבת הגמר/ שכבת מגן  .טו

  .הדקורטיבישעות לפחות מגמר השמת שכבת הטיח  72ההשמה לאחר 
אריזה של המלט שיטת ההשמה של שכבת הגמר ואשפרת ובהתאם למפורט על גבי ה

לשכבת הגמר. או שכבת המגן. בכל מקרה תושם שכבת הגמר על פני חזית שלמה באותו 
  יום או לחילופין בין תפרי התפשטות או פסי הפרדה, באופן שלא ייראו סימני חיבור.

  
  .טיפול והגנה  טז.

משטחי קירות שהושמה עליהם אחת משכבות המערכת או המערכת כולה יוגנו מפני 
מכניות העלולות להיגרם בעת ביצוע עבודות בנייה אחרות ויוגנו מפני זיהומים,  פגיעות

  כגון: צמנט, טיח, צבעים, שמנים ואדמה (בעיקר חמרה).
  

  .תיקונים וגימור  יז.
יש לתקן מידית כל פגם מכני הנוצר כתוצאה מפעולה כלשהי בשכבות הטיח בעת ההשמה 

אטימות ושאר התכונות הנדרשות או בעת הבדיקות בתום ההשמה, תוך שמירת ה
  מהמערכת.

  
  .סיום העבודה  יח.

עם סיום עבודות הטיח המפורטות לעיל, לרבות תיקונים וגימור יש לנקות את  השטח 
  מפסולת, סרגלים המשמשים "אף מים" ינוקו משיירי טיח.

  
  .בדיקת הרקע  יט.

  הרקע. לפני שימת שכבת ההרבצה בודקים שהרקע טופל לפי המפורט בפרק הכנת
  

  .שכבת ההרבצה  כ.
מיד בתום השמת שכבת ההרבצה יש לבדוק ששכבת ההרבצה מכסה היטב את כל הרקע, 

  .2חלק 1920בדיקת  עובי שכבת ההרבצה בעודה רטובה. כמפורט בתקן הישראלי ת"י  
  

  הערה:   .אכ
נציג החברה המספקת את הטיח חייב ללוות את ביצוע העבודה ולהוציא אישור בכתב 

  ן בכל שלב ושלב שהביצוע בהתאם לתקנים.למזמי
  פעולה זו לא תמדד בנפרד ותהיה כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

  
  אזהרה:  . בכ
  צ'. 50-צ' או נמוכות  מ 350 -אין לטייח בימים בהם הטמפרטורות גבוהות מ  *
באלקלי  מקום המפגש בין חומרים כגון: בטון ובניה יכוסה ברשת פיברגלס עמידה  *

מ"מ  9/10בחלקה החיצוני. מידות הרשת עין בגודל  הדקורטיביבתוך שכבת הטיח 
  ג"ר/מ"ר. 140ומשקל הרשת 

  אין לטייח בנשוב רוחות חזקות  *
  אין לטייח כאשר יורד גשם  *
  .יש להשתמש בשכבת גמר העומדת בדרישות תקן ישראלי  *
  
  

  .ההרבצה הצמנטיתפרוט   09.12
  

מ"ש של  1. תצרוכת של תערובת יבשה הדרושה ל 2חלק  1920ם לת"י מתאי -הרבצה צמנטית 
  ק"ג. 8 -מ"מ כ  5טיח בעובי 
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הביצוע בעזרת התקנת סרגלי מתכת קבועים על הקיר ועבודה ע"י מתיחת חוט פלסטיק בין 
  הסרגלים.

  הביצוע בהתאם להנחיות היצרן.
  

  הערה
  יפוי ולא ימדד בנפרד.טיח צמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי הח

  
  

  .לעבודות טיח אופני מדידה  09.13
  

  בנוסף לאמור במפרטים (כללי ומיוחד), מחירי טיח כוללים גם:  
  

  לרבות ברצועות והם לא ימדדו בנפרד.ס"מ  10ברוחב עד .    טיוח במשטחים צרים 1  
  

  הטיח על קירות ועמודים כל גובה שיידרש כמפורט בתכניות..    2  
  

מ"מ על  5חירי טיח חוץ מכל סוג שהוא כוללים הרבצה תחתונה בטיט צמנט בעובי .   מ3
עם דבק מיוחד המתאים לקירות איטונג ו/או קירות מבלוק  כל השטח  (בניה + בטון)

  .שחור ומסופק ע"י חברת "כרמית" ו/או ש"ע
  

  .   טיוח בשטחים מעוגלים ומתעגלים.4  
  
מתחת לחיפויי  – וכולל ערב אטימות נהשכבות טיח ליישור ,לרבות הרבצה תחתו .5

ימדדו והינן כלולות  וכו' לא ו/או בחיפוי פחים מכל סוג  אבן קירות בקרמיקה ,
 .במחירי אלמנט  החיפוי

 
  :מחירי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במפרט הכלל

  
  טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש.

עות וטיח בשטחים קטנים, בכל גובה ובכל טיוח במשטחים צרים ו/או עגולים לרבות ברצו

  מקום שידרש.

  הכנת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.

 אחר צביעת שכבה ראשונה על השטחיםתיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים ל

  המטוייחים.

  דבקים ומוספים.

  השלמות באזורי טיח קיים והתחברות לקיים.

  הגנה על שטחים גמורים.

  סרגלי פינה.
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  עבודות ריצוף וחיפוי - 10 פרק
  .כללי  10.01

  
  

  .יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות    10.01.1

החדש והמעודכן ביותר ליום הביצוע, למניעת החלקה ובכל התקנים  2279כל הריצופים יעמדו בת"י   
סטיה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, 

  מסומנים בתו התקן.

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או   
  התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

    

תאריך סדרה אחידה של היצור (תהיה זהה. יש להקפיד על  /אריחיםמרצפותמידת כל ה    10.01.2
גוון ) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד גל ייצור

. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה /אריחיםאחיד לכל המרצפות
  גודל, גוון או פגם. בשל 

  

  לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  - צורת הנחת האריחים     10.01.3

  

  יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.      10.01.4

  

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה     10.01.5
  מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  ומיניוםו/או אל אחרת, בזויתן פליז

  

  הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:     10.01.6

עד  מדה מתפלסת ו/או שפכטל , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.   א.
    לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.

מוסף להגדלת העבידות. תכולת ס"מ, נטול סיד עם  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב   ב.
  ק"ג למ"ק.  200 -הצמנט בתערובת 

מוחלק עם מוסף לאטימה  30- בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים (אזורים נמוכים)  .ג
  (הכלול במחיר היחידה). במפרט הכללי 1008בהתאם לסעיף 

  י היחידה.תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחיר  

  

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל לפי   10.01.7
  התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 

  

  על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.   10.01.8
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ר יכלול אריחים ושיפולים מכל על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אש  10.01.9  
  סוג שהוא. 

  האישור יכלול את:   

  סוג האריחים.   א.

  אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע העבודה.   ב.

מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק מהעבודה המיועדת  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח   
  לביצוע. 

  
 

  ל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן.כ           10.01.10

  השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט
  אם צויין אחרת בתכניות.    

 פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים   
והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של מילוי חול, החול יהיה מעורב   
  ). מילוי מיוצב  בצמנט (    

  התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי
מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, ייעשה החיתוך במשור   

  פות או האריחים ילוטשו.וקצות המרצ

  מ"ר לפחות  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של
מכל סוג. את הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבנין   
  וקבלתו.  

  שקעים ופתחים בתוך ריצוף במרצפות יעובדו בחיתוך במכונה לפי צורת הפתח
חומר יצוק במקום ומותאם לגוון הריצוף שבסביבה. לפי הצורך יבוצע ולחילופין ב  
כות). את התערובת מומלץ  בבוץ וסתעלות ניקוז העיבוד בשיפועים (ליד מחסומי רצפה,   
לרכוש אצל יצרן המרצפות. לא תורשה הכנת התערובת היבשה באתר. התערובת   
  ני רטיבות עד לשימוש. היבשה תובא לאתר ארוזה בשקים ותאוחסן במקום מוגן מפ  

  כל עבודות הריצוף והחיפוי יכללו בין היתר משטחי שיש, חיפוי מדרגות, אלמנטים
 נילווים (סרגלי סף, פינות הגנה וכו'). כלולות בעבודה.  

  
  גנה על אביזרים בעת העבודותה  10.02

  לצורך עבודות חיפוי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן כל עבודה אחרת המתבצעת בחדרי
וכל מוצר אחר קיים שרותים, מטבחים וכו', יש להגן ולשמור על הכלים הסניטריים 

 מכל נזק. בשטח 

 
   .סיבולת 10.03

  

סטיה (מ"מ) מהניצב 
ומהצירים בקירות לאורך 

  מטר 3

סטיה 
במ"מ 
במפלס 
  המתוכנן

הפרש 
הגובה 
(במ"מ) 

  בין

סטיה 
(מ"מ) 
במישור

יות 

תאור 
  העבודה
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 3לאורך   אריחים
  מטר

2.5  0.4  3 +  3  
מרצפות 
  (ריצוף)

2 +  0.25  2 +  2  
אריחים 
  קרמים
  (ריצוף)

  2  באנך 0  0.5  + 2

קרמיקה 
  חרסינה

  ושיש לחיפוי
  

 
  

  והחיפוי. אזורים שבהם יונחו הריצופיםמה לחלק להלן תאור כללי 10.04

 ,מעבדות  עבודות ריצוף של שטחי כינוס,מבואות, מעברים,כיתות לימוד,חדרי מנהלה
, או גרניט פורצלן באישור הקבלן x 30' tu 20 x 20 30טראצו מבית איטונג  ועוד  בארחי

 והמזמין.

  ו/או אחר  30/30עבודות ריצוף מרפסות פתוחות בחזיתות המבנה באריחי גרניט פורצלן
 המזמין.לתקן בהתאם לדרישות 

  מתוצרת נגב קרמיקה ו/או 40/10חיפוי קירות שירותים  בארחי גרניט פורצלן במידות 
  זהבי עצמון ו/או ש"ע.

   אספקה והתקנה של מערכת מדרגות  בחדרי מדרגות רום שלח מטיפוס חדרי מדרגות
"פלטרצו" של שחם אריחא ו/או ש"ע  העומדת בדרישות התקן לבניני ציבור. רום 

ס"מ.   4ס"מ. שלח המדרגה מאבן מלוטשת בעובי  3המדרגה אבן מלוטשת בעובי 
 הנגישות. לתקןוהכול בהתאם  3.1חלק  1918ת"י המדרגה כולל פס אזהרה ע"פ 

  ס"מ וכולל שילוב של משטחי  3ריצוף משטחי ביניים בלוחות אבן מלוטשת  בעובי של
הבטיחות והנגישות במבנה והכל  לתקןהתראה מישושי במרקם מחוספס ובהתאם 

 בהתאם לתוכניות.

 
  .ורות הספקת החומרקמ 10.05

 וחיפוי לפי דרישת המזמין והאדריכל. הקבלן מתחייב לבצע עבודות ריצוף  

 ישמשו "מחירי לשנות את דיגמי הריצוף והחיפוי לסוג אחר  הזמין ירצהמבמקרה ו
בכתב הכמויות המפורטים וד מפורט בחוזה המישפטי) ס( הגדרת מחיר הי היסוד"   
  ות מול הקבלן נכבסיס להתחשב  

 ף/חיפוי בבנין לא ישפיע על סוג ו/או מידות האריח וכמותו היחסי בסך כל כמות הריצו
 שנקבע בחוזה. היחידהמחיר     

  העובדה שהמזמין הוא שקבע את מקור ההספקה לא משחררת את הקבלן מאחריות
  .מקצועית לטיב העבודה לרבות מאחריות הבדק  

  
 .ספים  10.06

  בפרוזדורים לכיתות, משרדים,מעבדות וחדרי שירותים ואחרסף המעבר בין סוגי ריצוף 
מ"מ במידה שנדרש  40/6 -פס אלומיניום בחתך שלא יקטן מו/או  פ"י פס פליזיבוצע ע

  במפורש בתוכנית.  חומר אחר הוא מצוין 
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 .מיקום הספים יהיה כך שהם לא יראו במצב בו הדלת סגורה  

  .דגמי הספים יוגשו לאישור האדריכל ויותקנו לאחר קבלת אישור האדריכלים  
  

  .ריצוף בטרצו   10.07

 מעבדות  ף של שטחי כינוס,מבואות, מעברים,כיתות לימוד,חדרי מנהלה,עבודות ריצו
 מלוטש  35-0189, קולקציית קולורי מס' דגם 30X30ועוד  בארחי טראצו מבית איטונג 

 ס"מ, כמצויין  10שיפולי הטרצו יהיו מסוג המרצפות, ובגובה של - שיפולים טרומיים
 5ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו  בתוכנית. השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו בקו  

  ("גרונג"). 45-מ"מ מפני הטיח, בפינות יבוצע חיתוך ב  
  

  .ריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן 10.08

 30/30בארחי גרניט פורצלן במידות  ,שירותים,בודות ריצוף של מבואות ומעבריםע 
 מתוצרת נגב ו/או זהבי עצמון ו/או ש"ע.

 או במידה  30/15ות במבנה בארחי גרניט פורצלן במידות חיפוי קירות מעברים ומבוא
 אחרת מתוצרת נגב קרמיקה ו/או זהבי עצמון ו/או ש"ע.

  ו/או אחר  30/30עבודות ריצוף מרפסות פתוחות בחזיתות המבנה באריחי גרניט פורצלן
 בהתאם לדרישות המזמין.

  נגב קרמיקה ו/או  מתוצרת 40/10חיפוי קירות שירותים  בארחי גרניט פורצלן במידות
 זהבי עצמון ו/או ש"ע.

  
  

  הנחיות לריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן .א

  ע"פ בחירת האדריכל " גרניט פורצלן ו/ או קרמיקה "הריצוף והחיפוי יהיה מסוג
  ובגדלים ובמידות שונות.  

  דוגמה וסידור הנחת הקרמיקה ייעשה לפי תכ' ריצוף של האדריכל שתמסר לקבלן
  מ"מ או לפי הנחיות האדריכל. 3ודה. המרווח בין האריחים יהיה במהלך העב  

  גוון הקרמיקה. ברובה אקרילית למניעת מעבר מים סתימת המישקים (רובה) תעשה עם
  או בגון אחר שיבחר על ידי האדריכל.

  מ"מ מפני  5שיפולים לנ"ל יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפת ויבלטו
רה כפי שיורה על כך האדריכל והמפקח, הכל בהתאם לתכ' סידור הטיח או בכל צו  
  הריצוף של האדריכל.  

 הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות ריצוף לאישור האדריכל לפני תחילת בצוע העבודה . 

  
 ריצוף על גבי מילוי מיוצב .ב

  מילוי זה 1:5הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור .
יונח ישירות על גבי רצפת הבטון. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי מידת   
ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תיעשה בערימה מחוץ לשטח שבו יש לפזר   
המילוי. כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר כך שמתקבלת תערובת   
וי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם יבשה יחסית (לחה). מיד לאחר פיזור המיל  
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הרכב הטיט  יהיה על פי הנחיות ספק חומר ריצוף ובאישור המפקח לרבות   הטיט. 
  למניעת חדירת רטיבות.  תוספת ערב 

 .גובה המילוי יהיה בהתאם למסומן בתכניות  

 מקרים מיוחדים במבנה המצע לריצוף קרמיקה יהיה שכבת מדה (בטון חצי יבש), ב
בתוספת ערב מסוג בי.ג'י.בונד או שווה ערך. המצע  1+3חול צמנט ביחס  מורכב ממלט

בשרותים, במרפסות וכד', יבוצע בשיפועים קלים לכוון נקזי הרצפה. פני המדה יהיו 
  להדבקת אריחי קרמיקה.  מוחלקים ומוכנים 

 .מדה מוחלק ישמש כמצע לריצוף במרפסות ובכל מקום אחר שיבחר ע"י המפקח  

  

  .(רובה) מילוי משקים .ג

  מ"מ  3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים
לפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי 

עד שתיפגש עם הדבק שחדר  -או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה"  "MAPEI" תוצרת
  .מ"מ 6למישק ולפחות 

 מרוח שטח מרצוף/מחופה ב"רובה" הדליל כך  שימלאו לאחר גמר הנחת/הדבקה יש ל
את כל המרווחים בצורה טובה. גוון הרובה לבחירת האדריכל. לאחר התייבשות   
-10%החומר יש לנקות את האריחים ב"קאוסטיק סודה" או בחומצת מלח מדוללת   
 עד לניקוי. בכל מקרה הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לחומר ניקוי.  15%  

 השתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן, בגוון המוזמן. אין נדרש ל
  .לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח

  מ"מ 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק.  

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.  

  ניות האדריכלות, יש לבצע מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכ 6.0/6.0בשטחים גדולים של
מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש  10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כ

על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור 
  האדריכל והמפקח.

  אקרילית מתוצרת "רובה הרובה יהיה מסוגmepay או ש"ע, גוון לפי בחירת "
הרובה תמלא את החריצים לכל אורכם. לאחר מריחתו ינוקה עודף הרובה  אדריכל.ה

וחלקים וללא  היטב עד שלא ישאר כל עודף על פני האריח. פני המשיקים יהיו רצופים
  בליטות. גוון הרובה יותאם לגוון האריח ובאישור האדריכל.

  
  .יפוי באריחי קרמיקה/גרניט פורצלןח .ד

 של "כרמית" ו/או "ריצופית 181וצב יהיה מסוג "סופר טיט הטיט להדבקה ע"ג חול מי "
מכמות הצמנט)  15%( 460) +לטקס 1:2סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (
 של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.

o  של 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש "
מכמות הצמנט) של  "נגב  15%( 460) +לטקס 1:2מחול:צמנט ( "תרמוקיר" ו/או טיט

 טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.

  אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יונחו על קירות בטון מטוייחים (טיח שחור מיושר), או
על קירות גבס, ולאחר מכן בהדבקה. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשני   
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נית פרישת קירות של האדריכל, החרסינה ו/או הקרמיקה תהיה הכוונים ו/או לפי תוכ  
  מסוג מעולה ביותר. המרווח בין האריחים לפי הנחיות האדריכל.  

  בזמן הנחת חרסינה וקרמיקה, יש לדאוג למילוי שכבת דבק מלט הצמנטי מתחת
לחרסינה והקרמיקה כך שלא ישאר מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה   
בכל הקטע לפי דרישת המפקח  האריחים צאו ריקים יפורקו המרצפותובמקומות שימ  
  ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן.  

  בגמר פינות  יותקן פרופיל אלומיניום לפי החלטת המפקח.ובשורה האחרונה בחיפוי  

  לחיפוי באריחים בהדבקה. -מצע מטיח עשיר צמנט  

 תמש ב"גלגל טייחים" על מנת להגיש לרמת היישור הנדרשת, בשום אופן אין להש
מ' לפחות וכן להשתמש בספייסרים  1.80ליישור הטיח אלא במשור טייחים באורך   
  מרווחנים ושבלונות לקבלת טיח בעובבי אחיד וישר.  

  שכבת המצע חייבת להיות ישרה, מוחלקת ומישורת (הסטיה המותרת למשל בתקן
רוש להדבקת פסיפס הוא של המישור) המינימום הד L/ 360אמריקאי אינה עולה על ה  
  מ"מ אורך בכל כיוון. 3 - סטייה של לא יותר מ  

 .על שכבת המצע להיות נקייה משמנים, לכלוך ואבק לפני הדבקת הפסיפס  

 ."אין להרשות הדבקת אריחים על טיח סדוק רופף או "חלול 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות:  

. יש לרצף בשיפוע לכיוון לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק   
מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר 
למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות 

 האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

 
  שיש לחדרי שירותים.משטחי    10.09

  

 מאבן קיסר  ו/או ש"ע מאושר. הביצוע ), יהיו עשויים חדרי שירותיםשטחי הכיורים (מ
 כחלק מהכנת המשטח. כולל הכנה ועיבוד פתח לכיורים, סבוניות וברזים 

  ס"מ וכל ההכנות הנדרשות להתקנת ברז פרח ו/או סבוניה  2בעובי המשטח יהיה
 סמוייה ובמידות שונות בהתאם למדידה.             

  בשלוש ס"מ  10כולל כל העיבודים הנדרשים. סינר עולה בגובה היצוק שיש המשטח
 "מ. ס 22בגמר מעוגל ברוחב של  בחזית  ויורדצדדים 

  תכנון התליות יבוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י המתכנן. התליות יהיו סמויות ומפרופיל
  .הכול בהתאם לפרטים ולרשימות מגולוון בגודל לפי הנחיות המתכנן.

  בהתאם המשטח גם יכלול הגבהות אחוריות וצידיות עליונות (לכיוון הקירות) בגובה
  כל החיבורים בין המשטח לקנטים יהיו מעוגלים.לתוכניות. 

  (ללא הדבקות) עם פתחים מעובדים באם יהיה אפשרי המשטח יבוצע מיחידה אחת
 .ואביזרים אחרים ומותאמים לברזים

  
 

  .דידהתכולת העבודה ואופני מ  10.10
  

  בקרמיקה או גרניט פורצלןוחיפוי  בטרצו וגרניט פורצלן  עבודות ריצוף -
לפי השטח המרוצף או ו במ"ר עפ"י סוגי החומרים השונים ימדדו נטו
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המיוחד  פרט הכללי ובמפרטב בנוסף למתואר בתכניות ולאמור המחופה
  בין היתר גם:ומחירי היחידה כוללים העבודות 

 ן, אחסנה ואספקה מול ספקי  הריצוף.טיפול, התקשרות, מימו  

 כשרת השטחים לשם ריצופם או חיפויים כגון ניקויי, יישור, הסרת ה
  בליטות, החלקה וכד'.  

 כיו"ב.ו , בגבהיםיצוף בשטחים קטנים ברצועות צרותר  

 יצוע עבודות ריצוף וחיפוי המשלבים מספר סוגי ריצוף שונים וגוונים שונים ב
 י.במשטחי ריצוף ו/או חיפו  

  גם או גרניט פורצלן יכללו בנוסף למפורט  החיפוי  בקרמיקהמחיר עבודות
  בטרם עבודות החיפוי.את השכבת הטיח המיישר     

  במחיר העבודה יכלול את הפילוס,  מצע מיוצבבמקרה של ביצוע ריצוף על
  הדבקה בחומרים המאושרים ע"י יועץ דבקים ו  

   ,מילוי וסתימת התפרים לפי הנחיות ביצוע מילוי התפרים (סוג חומרי הגיבוי
המפקח) ב"רובה" בגוון שיבחר ע"י האדריכל והברקה לפני מסירת הבניין, 

  עיבוד פינות ומפגשים.   

 /בצורת שונות לרבות חיתוך עיגולים, טרצו / גרניט חיתוך אריחי קרמיקה ,
האדריכל   לרבות חיתוך ע"י מסור מתאים במפעל או באתר וכל שיידרש לפי תכ'   

  והוראות המפקח.

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף וחיפוי לפי דרישת האדריכל .  

  פנלים וציפויים בשטחים ישרים מתעגלים ואלכסוניים לרבות ביצוע כל
החיתוכים והחיבורים הנדרשים לרבות  בפינות ובמפגשים בין האריחים 

 בכל מקום שידרש על ידי המפקח.  

  

 
  .מדרגות  ופודסטים 

עץ שיונחו  לוחות, ת, או במקרה של פודסטים במ"ר,פאנלים ימדדו במ"א ימדדו ביחידו
המהלך הביצוע ועד למסירתם הסופית למזמין יהיו כהגנה על המדרגות והפודסטים 

 .כללוים במחיר היחידה 
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  עבודות צביעה - 11פרק 
  

  .כללי  11.01
 

לעבודות צביעה אם לא צויין  11פרק  -י כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכלל             .א

ם ך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומניאחרת במפרט. עבודות הצביעה תבוצענה א

ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות   

יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה,   

המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן (חברת ובמקומות שיורה   

 "טמבור" או שווה ערך מאושר על ידי המפקח).  

  
 סוגי הצבע לפי מיקום: .ב

  

  גמר "סופרקריל"  (ע"ג בטון חשוף) –קירות, עמודים ומעקות 

 סיד סינטטי. כנייםט חדרים ותקרות,,קירותמחסנים,קירות,תקרות 

  יל.גמר סופרקר –מגבס ותקרות מנמכות קירות 

  ילגמר סופרקר –תקרות,קירות חדרים שונים 

  גמר סופרקריל  –מעברים, שטחי התכנסות ולוביים קומתיים 

 יל גמר סופרקר – ממ"מים בקומות 

 ילגמר סופרקר –קירות בחדרי מדרגות.  

  
  .הכנת שטחים לצביעה  11.02

  היטב מגרגירי חול, זנבות, עבודות טיח, יש לנקות את השטחים  - 09בנוסף לאמור בפרק
מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, ולנקות את   

  השטחים מכל חומר רופף,  הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.
  

  .דוגמאות     11.03

  על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבדוה לאישור, שבועיים לפני
ישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן הדוגמאות ולהחליף תחילת הי  
הפריטים לפי הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר/בידי המפקח, עד לגמר   
  העבודות.  

  
  .הנחיות לבצוע  11.04

  
  .גימור וגוון .א

  שות לדרי הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל. הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה
  האדריכל.
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  באופן   הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר
  קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה.

  האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע
יוכל  הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור דוגמא מחדש

 הקבלן להמשיך בצביעה.
  .ספר השכבותמ .ב

  הוא מספר מינימלי נדרש של 11מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק ,
. בכל מקרה תהיה או אחר בהתאם לרשום בהנחיות , לפחות שתי שכבותשכבות צבע

צבעו הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד, יי
על ידי הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון אחיד. מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח 

קובעת. כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון  לענין זה
  הקבלן.

  
  .סיוד קירות ותקרות (מטויח ו/או גלוי)  11.05

 פחות, הכל בהתאם להוראות סיוד קירות ותקרות יעשה בפוליסיד בשלוש שכבות ל 
  היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא, וקבלת גוון אחיד.

  
  .צביעת קירות   11.06

  צביעת קירות מטוייחים או גבס ייעשו בסופרקריל בשלוש שכבות, הכל בהתאם
  להוראות היצרן ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.  

  
  .בגלילה (פנים) 2000ציפוי קירות בטמבורטקס   711.0

 אם יידרש במפורש בכתב הכמויות ו/או בהתאם להנחיות המזמין לבצע ציפוי בגלילה ב
כדוגמת תוצרת חב' טמבור או שווה ערך בגלילה בכמות  2000טמבורטקס הציפוי יהיה 

ק"ג/מ"ר בגוון וטקסטורה לפי בחירת האדריכל לרבות צביעה בסופרקריל  2.5- של כ
 .לפני ביצוע הציפוי

 או שווה ערך מאושר. "טמבור"יצרן הצבע  הכל בהתאם להוראות 

  .צביעת משטחי טיח (קירות ותקרה) 11.08

 מודגש בזאת הצורך להכין את  .1103צביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעיף ה
פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיון פני הטיח, סתימה ותיקון של כל החורים   
  הקיימים באמצעות מרק.  

  אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה אולם הצביעה צביעת התקרה תבוצע
עצמה תהיה בהתאם לאמור כאשר מודגש הצורך לשפשף את פני התקרה בנייר לטש   
  לפני יישור שכבות הצבע השונות.  

  הצביעה תהיה באמצעות צבעים סינטטיים ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד, עליו
התאם לצורך ולהחליקן. על שכבות המרק יש לבצע יש לבצע שכבות דקות של מרק ב  
  שכבת ביניים ומעליה שכבת גמר עמום (מט או משי לפי דרישות האדריכל).  

  הצביעה תהיה באמצעות צבעי תחליב (אמולסיה) ואז יש לדאוג להכנת פני הקיר
דלעיל. ולאחר מכן יש לבצע מריחה בצבע יסוד, לצבוע בצבע תחליב  1בהתאם לסעיף   

  שכבות, הכל לפי הוראות היצרן. 3 - 2בע אקרילי בין או צ

  .ביעת משטחי בטון (קירות ותקרה)צ  11.09

  כאשר הסתימה תהיה בטיט צמנט עם  11.02יש לבצע הכנה בהתאם למצויין בסעיף
  ערב להדבקה. יש לדאוג לסתימה וכיסוי של ברזלים גלויים.
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 שעות יש להמשיך בביצוע  24 לאחר מכן יש לשטוף את פני קיר הבטון ורק לאחר עבור
  11.06עבודות הצביעה כמצויין בסעיף   

  מודגש הצורך ללטש באמצעות דיסק ולהוריד "גרדים" מבטון בחיבור בין התבניות
   לפני ביצוע שלב א' דלעיל.

  

  .והנמכות למינהם) תקרה, צביעת משטחי גבס (קירות  11.10

  (הנחת סרטים, שפכטל) והתזה גמר עבודות ההכנה גבס צביעת הקירות תבוצע לאחר
  או מריחה סופרקריל בהתאם להוראות היצרן.

  
  .גנה על הקייםה  11.11

 ודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות,מ 
יש לדאוג  –ציפויים, התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים  המסגרות,  
בות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה לציפוי העבודות הגמורות לר  

של צבע על פני העבודות המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת 
  סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו.

  בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל נזק שיגרם
עבודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות החלפת  למוצרים הגמורים עקב  
 המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של המפקח.  

  
  לעבודות צביעה ופני מדידהא 11.12

 
בין  תמדד במ"ר נטו בניכוי פתחים ותכלול העבודהבנוסף למתואר במפרטים ובתכניות כוללת   
  היתר:  

  
 תכת .הגנה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי ומ  

 מ"ר כ"א  5 כ  גוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  

 .צביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד לדרוש לקבלת גוון  

 .צביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפי הוראות המפקח  

  מ 3וגבוהים מעל  צביעת שטחים מעוגלים.' 
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  אלומניוםעבודות  – 12פרק 

  
"רל  

  

  

  

  

  

  ספים, מזוזות וקופינג עליון 14פרק 
  

  .כללי    14.01
  

ומזוזות בפתחי בניה  פרק זה מתייחס לביצוע עבודות של אספקה והתקנת ספי חלונות  . 1
בהתאם לתאור בכתב המשולבים עם אלמנטי אלומניום וקופיניג עליון ע"ג קורות ומעקות ו

  הכמויות.
  

עבודות אבן במהדורתו  – 14פרט הכללי, פרק מפרט זה היינו השלמה לדרישות המ   
  המעודכנת 

  והתוכניות לרבות הפרטים השונים.   
  

  
  .לספים,מזוזות וקופינגאבן    14.02

  
  . מקורות האבן.1  
      

על הקבלן להציג בפני המזמין ו/או בא כוחו, לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק 
ודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו כל האבן הדרושה לביצוע העבודות, על מנת לו

הקבלן יוכל לעמוד במועדי האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות  ע"י
  טיב וגוון האבן העונים על דרישות המפרט. האבן,

  
  על מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן ע"י הקבלן על הקבלן להשלים את כל 

  דוגמאות גוון האבן, דוגמאות סיתות, תעודות מעבדה וכיו"ב. דרישות המפקח, להמציא לו
  

  המפקח יהיה ראשי בתאום עם האדריכל לפסול את הספק המוצע, אם איכות האבן, מועדי 
  אספקה או כל נתון אחר בהתקשרות המוצעת לא מתאימים לדרישות הפרוייקט.

  
  מתוך רשימת ספקים במקרה זה יהיה ראשי המפקח להורות לקבלן לבחור את ספק האבן 

  שתוצג ע"י המפקח. כל זאת ללא תוספת כספית כל שהיא למחיר שנקבע בחוזה בגין עבודות
  האבן.

  
הספקת האבן תעשה בסדירות שיבטיחו את ההתאמה המרבית בגוון האבן. המפקח ראשי   

לפסול את ספק האבן, אם לדעתו סוג, טיב, גוון ו/או כל תכונה כל שהיא של אבן שכבר 
  עונים לנדרש. קה לא סופ

  
  כמו כן ראשי המפקח לפסול מאותן הסיבות סידרת אבנים ו/או אבנים בודדות שכבר סופקו 

  והובאו לאתר.
  

  במקרים כאלה יהיה על הקבלן לסלק את האבנים הפסולות מן האתר על חשבונו הוא וללא 
  תוספת תשלום נוסף מעבר לנקבע בחוזה.
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    .סוג וגוון האבן .2  

  
ס"מ חברונית ו/או אחר  5תיהיה אבן גושנית מלאה אחידה בעובי תחתון  י חלונותאבן לספ

     כולל גמר חזית מעוגלת וניסור של אף מים תחתון.
  

ס"מ חברונית ו/או אחר  5תיהיה אבן גושנית מלאה אחידה בעובי עליונים  אבן לספי חלונות
  גמר בהתאם להנחיות המזמין.כולל 

  
גמר ס"מ חברונית ו/או אחר כולל  5ת מלאה אחידה בעובי תיהיה אבן גושניהמזוזות 

  בהתאם להנחיות המזמין.
  

 3תיהיה אבן גושנית מלאה אחידה בעובי  לקופיניג עליון ע"ג מעקות וקורות בדלות אבן 
  משני צדדים ובהתאם לאישור המזמין.חזית מעוגלת ס"מ חברונית ו/או אחר כולל 

  
גב האבן במריחת איטום, התקנה מושלמת בסמוך  ההתקנה תיהיה מושלמת ,כולל מריחת

  למשקוף מתכת/משקוף עיוור ו/או ע"ג הגג כולל עוגני עיגון והכול בשלמות בהתאם לתאור.
  
  טיב האבן .3  

  
 2750האבן תהיה נקיה מפגעים וגידים; האבן תהיה בעלת התכונות הבאות: משקל מרחבי 

, ושחיקה ע"פ מבחן תקן 1%ספיגות עד  ק"ג לסמ"ר 1.2חוזק ללחיצה במצב רטוב ק"ג/מ"ק,
  מ"מ. 1של 

  
  .טיב העבודה  14.03

  
על רמת הביצוע והעיגון של האבן, ההתקנה המושלמת והמגע עם המשקוף תהיה הקפדה 

  העיוור.
. תהיה הקפדה חמורה פקחעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של המתהאבן  התקנת סף 

  ביותר על הנושאים דלהלן:
  

 או מוטבההסיתות האחיד תלטיש ו, יכות ודיוק החיתוךא, איכות האבן/  
 אי שימוש באבן פגומה  
 .העיגון והקשירה של כל אבן ואבן  
  כיחול וכו'. –הגימור  
 .ניקיון האבן  

    
  .אחריות בלעדית של הקבלן  14.04

  
מודגש בזה כי אישור המפקח כמותנה וכנדרש במסמכי החוזה אינו מסיר אחריות כלשהי מן   

  .עבודותההאחראי היחידי לאיכות ולקיים של  הקבלן והוא
פני הרכבה, חיבור, עיגון וההוראות של המפרט הכללי ושל המפרט המיוחד והמתייחסות לא

, כמות העוגנים בכל התחתון שכבת האיטום האבן וכל יתר עבודות העזר והלוואי הדרושות (
  לוח בהתאם לגודלו וכיו"ב) הן מינימליות ומנחות בלבד. 

לקחת בחשבון בהצעתו עבודות עזר נוספות באם לדעתו ו/או לדעת מומחים לעבודות  בלןעל הק
אבן יהיה צורך לבצען לשם הבטחת טיב העבודה, קיים החיפוי למניעת תזוזה, סדיקה ו/או 

  קילוף/נפילה של לוחות האבן מכל סיבה שהיא לרבות בגלל תנאים אקלימיים, רעידות וכיו"ב.
  

  .אופני המדידה  14.05
  

  הכל בהתאם לכתב הכמויות ולנדרש בתקן  ובהתאם להנחיות המפקח.  
  

המחיר כולל, אספקה,עיבוד התקנה,את שכבת המריחה התחתונה, התקנה בשילוב המשקוף 
  העיוור, עבודות איטום של משקוף וסף האבן  ולא ישולם בגין הדרישה הנ"ל תוספת מחיר.   

   
ב הכמויות בגין אספקה והתקנה של אבנים לא תשולם תוספת מחיר מעבר למתואר בכת

  "מיוחדות"  ו/או כל דרישה אחרת.
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  .אלמנטים מתועשים בבניין – 22פרק 
  

  של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 22כל העבודות כפופות לתנאי פרק 
  

  :כללי  22.01
  

ים בבניין. קירות אלמנטים מתועש 22פרק  –כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי   
יבוצעו לפי מפרט המיוחד המפורט להלן "ספר גבס" של משרד השיכון ותקרות גבס גבס 

  ובינוי והנחיות יצרן הגבס. כל העבודות תבוצענה לפי הנחיות האדריכל ויועץ האקוסטיקה.
  

  :מחיצות בבניה  22.1.00
  

  .כללי  22.1.01
  

כחלק מכלל המערכת  מערכת המחיצות במסגרת פרק זה להלן, יש לראותה  
מחיצות/תקרות רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של 

המחיצות עפ"י פרק זה לכלל המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי  מעברי רעש 
  ,איטום ,חוזק וכד' כפי שהם מפורטים ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה.

  
יצות, את גימורן, ואת התאמתן לפריטים של פרק זה כולל את הספקת והתקנת המח  

מסגרות ונגרות (כגון דלתות וחלונות) המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה 
  ואת אלמנטי החיבור בין המחיצות לבין המבנה או לבין תקרות הביניים, או לבין הריצוף.

  
  :תאור המחיצות  22.1.02

  
ל מכרז / חוזה זה משלד פרופילי פלדה מגולוונים כללית, עשויות המחיצות עפ"י פרק זה ש  

בתוכניות, לוחות   כמצויןקרומי של לוחות גבס ובעובי כולל -קרומי, ודו-עם חיפוי חד
  הגבס יהיו לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוא עוביים.

  
ן בי בגבהים שוניםמערכת המחיצות המתוארת לעיל תהיה מורכבת בין רצפות לבין גגות   

ל לפי והכ  -סיום חופשי של המחיצה   – תחילת המחיצה (רצפה) לבין סיום המחיצה
  המקרה.

  
באופן כללי תהיינה המחיצות רציפות, כלומר עם איטום הומוגני כדוגמת המשטח, איטום   

זה יחול על כל התפרים בין הלוחות לבין עצמם, בין הלוחות לבין אלמנטי מסגרות ונגרות 
מתוכננים רק במחיצות שאינן מגיעות לתקרה   ……ן המבנה. פרופילי גמרובין הלוחות לבי

  ובמחיצות בעלות סיום חופשי שאיננו משקוף, דלת או חלון.
  

  :גמישות התקנה  22.1.03
  

אין המחיצות המתוארות לעיל מהוות מחיצות פריקות להעברה כפנלים שלמים. לעומת   
חללים במבנה על ידי מחיצות כפי זאת מובא לידיעת הקבלן כי מערכת החלוקה של ה

שהיא מופיעה במכרז/חוזה זה היא אינפורמטיבית בלבד והרשות המלאה בידי המפקח 
למסור לקבלן בכל אזור ואזור בטרם ההרכבה הסופית, את התכניות על פיהן יהיה עליו 

 לבצע את המחיצות (תכניות חלוקה סופיות לאותו חלל) והקבלן מסכים כי שינוי כזה, באם
יינתן לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו חלל, לא ישמש בידיו עילה לכל תביעה שהיא אף 

באם תשתנה כמות המחיצות הכוללות באותו חלל ו/או מספר המפגשים ו/או מספר 
  אלא בזויות אחרות.  90˙הקצוות החופשיים ו/או מספר הפינות, אף אם אינן בזוית  

  
    :יצה) של המח הכולל החוזק (  22.1.04
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המחיצות המורכבות לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להלן,   
  כאשר רואים את המחיצה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרישות המפורטות ובכולן גם יחד.

  
כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה כאשר המדפים   א.  

ס"מ ויבואו זה מעל זה בכל גובה המחיצה מצד  30ב של עד או האצטבאות יהיו ברוח
ק"ג למ"א  50אחד או משני הצדדים, כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה בשיעור של 

(בקצה המרוחק של המדף מהמחיצה) למניעת ספק וכאמור כל עומס המדפים מועבר 
  פה.ישירות למחיצה או ללוחות הגבס של המחיצה וללא כל השענות עזר על הרצ

  
פקית של המחיצה תהיה לא השקיעה האלסטית האופקית המותרת עקב עמיסה או  ב.

מגובה המחיצה. צורת בדיקת השקיעה האלסטית של המחיצה עקב  1:360 -יותר מ
בתקן או ASTM –E-72 עמיסה אופקית תהיה כפי המתואר בתקן האמריקאי 

  .E – 18183 DINהאירופאי 
  

  הבלעדי של המפקח. ישורואהנ"ל, תהיה לפי קביעת התקן לבדיקה מהמתקנים   
  
בבדיקת המחיצות נגד נגיפה, לא ייגרם נזק או עיוות בלתי חוזר הבדיקה תהיה כפי   ג.

  . ASTM –E-92שמתואר בתקן האמריקאי 
  

המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלת והעברת באמצעות פרופילי המסילה העליונים   ד.
האלו שיפגעו במישור החיבור העליון או  והתחתונים של כוחות אופקיים. הכוחות

  ק"ג למ"א עומס שימוש אופקי בכ"א מהם. 80התחתון יהיה בשיעור של 
  

  :מבנה הקונסטרוקציה  22.1.05
  

הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילים מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת   
מ"מ. אין באמור  0.7 - מהעונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת 

הנזכר  יהמינימאללעיל לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל 
להלן באם הדבר מתחייב ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטים, 

  המחיצה, התקנים וכד'.
  

  מ"מ. 50בהעדר הוראה אחרת לא יפחת רוחב הפרופיל (בכוון הניצב לקיר)   
  

הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי   
דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל, תעלה כנ"ל. החוזק הכללי של המחיצה, על 
הדרישות לעמידותה בפני אש, על הגמישות למעבר צינורות מערכות לסוגיהן זאת בנוסף 

להבטיח חיבור מספיק קשיח בין הפרופילים לדרישות הספציפיות הנ"ל. כמו כן יש 
לסוגיהם כך שתימנע כל אפשרות של רעד עצמי בין הפרופילים כתוצאה מתנודות או 

רעידות בבניין או בחלק ממנו. כל הברגים, המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור 
  הפרופילים השונים יהיו מהסוגים המומלצים על ידי יצרן המחיצה.

  
  :חיצותחיפוי מ  22.1.06

  
ל וקשיח הכ-קרומי עם או בלי מילוי צמר סלעים חצי-קרומי ודו-חיפוי המחיצות יהיה חד  

לפי הדרישות מאותה המחיצה, או בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לאמור במפרט זה 
  להלן.

  
ל בהתאם להנחיות המפקח. חיפוי המחיצות ויש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכ  

שלמים. הלוחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד גמר  םורטיקאלייס ייעשה בלוחות גב
  המחיצה וישענו בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים.

  
חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים המומלצים על ידי יצרן   

ובכפוף לטיפוס  U.S.G של העדכני   HAND BOOK –המחיצה. או לפי הוראות ה 
  המחיצה מבחינת דרישות החוזק והעמידות הנדרשת ממנה בנושאים אחרים.

  
סגירת המחיצה מהצד השני תיעשה רק לאחר מילוי צמר הסלע במקומות בהם הוא נדרש   

  וחיזוקו ולאחר השתלת כל הצינורות בבניין ורק לאחר אישור המפקח לביצוע הסגירה. 
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השלים ולבצע את כל ההכנות, החורים והמעברים לכל הצינורות בכל פעולת החיפוי יש ל
  והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.

הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרת בטון, אלא ינותק בחלל קטן, מותאם   
כאשר חלל זה ימולא וייסתם בחומר מינרלי עם  U.S.Gלהוראות היצרן או להוראות 

ואורדינציה שיאפשר התפשטות  והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של ק
  המחיצה מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.

כל המחיצות תכלולנה הספקה והתקנה של דיבלים מיוחדים להתקנת אצטבאות,   
ק"ג לכל  50פחות פרופילים לתליית מפוח וכו', מיוחדים לדבר והמותאמים לנשיאה של ל

  דיבל.
המיקום הסופי של הרכבת הדיבלים ועיתוי הרכבתם ייקבע בכל מקרה על ידי המפקח בכל   

  עת שיראה לו ולפי שיקולו הבלעדי.
  

  :גימור המחיצות  22.1.07
  

בגימור המחיצות המטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות   
מלא בין המחיצה לבין המלבנים, המשקופים,  בתפרים והחיבורים ולהביא לאיטום

הקורות, הקשיחים, בין מחיצה למחיצה לתקרה ו/או הרצפה. עקרונית יבוצע הגימור 
בשלושה שלבים, כשהשלב הראשון יכלול את איטום התפרים ואת איטום החורים 

במקומות שיקוע הברגים.לרבות תפרים בין הלוחות והאביזרים, בין הלוחות לקירות או 
אלמנטי בנין קשיחים, בין הלוחות לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין עצמם במרק 

 U.Sבסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה ותפקודה על ידי היצרן או על ידי  
G. HAND BOOK  ל לפי קביעת המפקח.ואו שווה ערך להם, הכ  

  
איטום כל התפרים לסוגיהם בטייפ  בשלב השני, לאחר האיטום הבסיסי הנ"ל, יבצע הקבלן  

ל כאמור לעייל בשלב ווכו' הכ  HAND BOOKמיוחד המומלץ על ידי היצרן או על ידי 
הראשון בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין 

בשלב השלישי והאחרון,  U.S.Gפינת טיח עם מקצוע ממתכת דוגמת זה המיוצר על ידי 
ל כנ"ל, והכ  -  U.S.Gבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת על ידי יצרן המחיצה או על ידי י

כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה שייעשה בכלים המיועדים לכך עפ"י הוראות היצרן או 
U.S.G   ,ייתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים לקבלת צבע פלסטי במברשת או רולר

  לת קרמיקה בהדבקה.ו/או לקבלת טמבורטקס ו/או לקב
  

  :פרופיל סיום למחיצות חופשיות  22.1.08
  

במקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי, באופן חופשי בעוביה הוא יסופק   
מגולוונים, כאשר פרטי   R.H.Sויותקן פרופיל מפח אלומיניום מגולוון ו/או מפרופילי 

נסטרוקציה של המבנה, יהיו בהתאם החיבור למחיצה ובין הפרופילים במפגש ו/או לקו
  לדרישות המפקח.

  
  :עמודים למחיצות חופשיות  22.1.09

  
במחיצות המסתיימות לפני קו התקרה, יספק הקבלן ויתקן שלד נוסף לחלק הפתוח של   

המחיצה המורכב מפרופילי פלדה אופקיים מגולוונים וסמויים בחוזק הנדרש ועמודים 

בחוזק המתאים למחיצה בכללותה,  R.H.Sמלבניים  מטר מפרופילים 1.20אנכיים כל 
מ"מ לפחות  1.5כשהם מגולוונים מצופים בקטעים הגלויים בפח אלומיניום מאולגן בעובי 

  המולבש עליהם בצורת שרוול.
  

  :צמר סלעים  22.1.10
  

  ק"ג/מ"ק, 80בצפיפות  2בתוך המחיצות במידה ויידרש יונחו לוחות צמר סלעים בעובי "  
  ם להנחיות האדריכל ויועץ האקוסטיקה.הכל בהתא  

  מחירי המחיצות כוללים את האספקה וההתקנה המושלמת של צמר הסלעים.
  

  :תותבות (אקוסטיות) תקרות  22.2
  

לפני ביצוע התקרה הקבלן יגיש למפקח לאשור תכנית יצרן מפורטת עם חתכים, פרטי   22.2.01
גמר ליד הקירות, פרט גמר ליד  חיזוק מערכת נושאת לקונסטרוקציות של המבנה, פרטי
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גופי התאורה, פירוט מדויק ותכניות ביצוע של תעלות לגופי תאורה וכן ימציא דוגמאות 
בגוון הנדרש. הקבלן יתחיל בביצוע התקרות והמוצרים האחרים רק לאחר קבלת אישור 

  בכתב על תכניות ועל הדוגמא.
  

  ס"מ. 50 -סים יהיה לא יותר מבין הפטות המחזיקות את הפ המכסימליהמרחק   22.2.02
  

כל החיתוכים, ההתאמות, החיזוקים, החיתוכים לגופי התאורה ולתעלות התאורה,   22.2.03
  יהיו מגולוונים ו/או צבועים בתנור בגוון לפי  בחירת האדריכל. Z+Lפרופילי הסיומת 

  
רגה מסוג הילטי לא יורשה חיבור מערכת תליות לגג/תיקרה בטון ביריעות אלא בברגי הב  22.2.04

  ו/או שווה ערך.
  

  בתקרות טרומיות יש להרכיב את מוט ההברגה בתוך המישקים, לפני ביצוע הטופינג.  
  

התקרות כשהן מושלמות, תהיינה ישרות  ומפולסות ללא עיוותים, גלים עקומות וכד',   22.2.05
  הגוון יהיה אחיד ולפי דרישות האדריכל.

  
  

  :תקרה אקוסטית ממגשי פח    22.3
  

  
תקרה מגשי פח אקוסטית במסדרונות ולוביים קומתיים על הקבלן לספק ולהתקין   .1

מחורר בחירור מיקרו  RALהמורכבת ממגשי פח מגולוון וצבוע בצבע קלוי בתנור בגוון 
  מ"מ מודבקת בצד הפנימי.  0.2אי זוגי לרבות ממברנה אקוסטית בעובי 

  מ"מ. 0.6כניות ולתקן. עובי הפח מ"מ ובאורך הנדרש בהתאם לתו 300רוחב המגשים 
    

התקרה האקוסטית תונמך מתקרת המבנה באמצעות קונסטרוקציה מתאימה   .2
  המורכבת ממערכת ברגים מתכוונים וסרטי מתכת מגולוונת.

  
  מערך המגשים והסרגלים בתקרה יהיה לפי תכנית האדריכל.  .3

    
ה באמצעות פרופיל גמר הגימור בחיבור של מגשי הפח לקירות ולגופי תאורה יהי  .4

התקנה מושלמת של ו/או עם  ולגן או צבוע לפי תכניות האדריכלמא מאלומיניום
, צבוע לבן בתנור 30/15/125מ"מ במידות של כ  0.8אמבטיית תאורה מפח בעובי 

  ומשולב בתקרה אקוסטית כולל תליה מושלמת בהתאם לתקן. 
  
    .N.R.C=  0.75מקדם בליעת הראש של התקרה האקוסטית יהי   .5
  
אמבטיית תאורה מפח בעובי בתקרה ישולבו גופי תאורה באמבטיות שקועות במידות   .7

  ., צבוע לבן בתנור30/15/125מ"מ במידות של כ  0.8
  
  חיבור הפטות למוטות העיגון ישיר (לא באמצעות בנדים).  .8
  
  

  :תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים  22.4
  

מינרליים חצי שקועים דגם " אטוונטג " תוצרת מלוחות התקרה אקוסטית תהיה   .1
ECOFON  מונחים בשיטת מ"מ ו/או ש"ע    19בעובי  61/61ו/או ש"ע בגודל לוח אופיני

LAY IN PANEL   לתוך קונסטרוקציה של פרופילי פח מגולבן וצבוע בצבע אפוי
ס"מ הגוון לבחירת  61/61או ש"ע, מידות הלוחות יהיו  DONNבתנור מתוצרת 

    .N.R.C=   0.9מקדם בליעת הראש של התקרה האקוסטית יהי  ריכל.האד
  
  התקרה תורחק מהקירות עפ"י תכניות האדריכלות בעזרת פרופילי פח צבוע בצבע אפוי   .2

  בתנור, כל מפגשי הפרופילים הניצבים ייעשו בגרונג.    
  
  
  ס"מ לערך. 61/61בתקרה ישולבו גופי תאורה במידות   .3
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ת התקרות האקוסטיות תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם עבודות הקבלן יבצע א  .4

בתקרה כגון: אינסטלציה חשמלית, תקשורת מגלאי עשן, מיזוג אויר   אחרות
  ואלמנטים אחרים

  אשר יורכבו בתקרה.    
    

  :תקרות תותב מגבס וסינורי גבס  22.5

  
ואנכיות כולל מגיני מ"מ לסגירות אופקיות  12.5תקרות תותב מלוחות גבס חד קרומי בעובי  

ל לביצוע מושלם ומ"מ במפגש עם קירות. גמר שפכטל, הכCorner Bead (VSG) 15/15פינות וזויתנים  
 50עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון. הקונסטרוקציה תהיה ממסלולים וזקפים מפח מגולוון מינימום 

 מ"מ עפ"י הצורך. 
 

אויר, -לתאורה, מיזוג ככל הנדרש (תקרות תותב תכלולנה פתחים, חורים ואלמנטים אחרים 
 ).  כיבוי אש, תקשורת וכו'

 

  :תקרות גבס  22.6

מ"מ, הכל מגולוון. מרחק בין מסילות  0.6מ"מ ובעובי מתכת מינימלי   50מסילות בגודל   -תליה 

 ס"מ בין אחד לשני.  40  -לא יותר מ

 לא יותרו סרטי תליה. 

 מ"מ.  12.7לוחות גבס יהיו בעובי מינימלי של  

מ"מ לתוך מיתד שיוחדר לתקרת הבטון  50הבורג המחבר יהיה מוכנס לפחות   -עיגון לתקרה 

  מ'.  1.0מ"מ ובמרחקים שלא יעלו על   60לפחות  

  

  הנחיות: קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס  22.7

  
או \תלייתה ו ןואופמהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת  ייתכנן ע" הקבלן

התקרה על כל  לטיבחיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי 

  מרכיביה. 

  
, כולל הבטחת התליה בעזרת באתרימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח  המתלים

מס נוסף על בהם תלויים אביזרים שונים או עו במקומות" ( מתלה מחורר לכוונון ), נוניוסמתלי "

  התקרה.

  
. היסוד קונסטרוקצית\תקרת על עצמאית תלויים יהיו אחרות מערכות או תאורה גופי התקנת

 את לקבוע אפשר אי אם.  כפיפים פח סרטי או דקים פלדה חוטי באמצעות תליה תותר לא

 יש, אחרים מכשולים בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצים במרווחים המתלים

 תזוזה למנוע מנת על היטב שיתמוך, נאותים גישור ביצועי בעל משני נושא בשלד משלהשת

  .צידית

  
 התותב תקרות את הנושאת המערכת לחיבור הקבלן י"ע תינתן מיוחדת לב תשומת

 וכן התותב תקרות את הנושאות המערכות בין החיבור אמצעי. הבניין של לקונסטרוקציה

 חייבים בבניין הקונסטרוקטיביים האלמנטים לבין מהעצ הנושאת המערכת שבין החיבורים

, למטרתם המתאימים ובצורה באורך"), פיליפס" כדוגמת( עוגן של מבנה בעלי ממתכת להיות
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 40 לפחות) בלוק או בטון( הקשה לבניה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאים נשיאה כושר בעלי

  . מ"מ

  
  .היצרן בהוראות כמפורט החיבוריםו התליות, מתכנן התקרות באישור יעשה ל"הנ כל

 י"ע באתר שמורכבות השונות המערכות לפי יותאמו התליה שנקודות בחשבון לקחת הקבלן על

  .אחרים

 תחילת לפני מפקח לאישור וחיזוקיו הנושא השלד של עקרונית תוכנית להציג הקבלן על

  .הפרופילים בין טייםסטנדר לא חיבורים ומניעת התקרה יציבות את יבטיח זה תכנון. העבודות

 בהתאם יהיו הבניין של לקונסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופן הנושאת המערכת פרטי

  מטעם הקבלן. המהנדסנון של לתכ

 הלוחות וכיוון חיבור הלוחות. מספרבין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח,  המרחק

 וראותה .ממ" 100לא יעלה על נים אך יהיה  בהתאם לאמור בתקהמתלה הראשון מהקיר  מרחק

   הנחיות היצרן בלבד. יהתקנה עפ"

  מערכות תקרה שונות.  22.8
  

בכתב הכמויות ,בתוכניות הביצוע ובחוברת פרטי הביצוע של מערכות התקרה ישנם אזורים שהביצוע 

יהיה לפי מערכות תקרה מושלמת המשלבת סוגים שונים של תקרות ומערכת סינרים לסגירות 

  תאמות.וה

  

מערכות התקרה המצויינות בתוכניות ובכתב הכמויות ובאזורים השונים כוללים ביצוע מושלם של 

תכנון, אישור וביצוע משלם בהתאם לתוכניות כמערכת מושלמת עד למסירה סופית למזמין וללא 

  תוספות מחיר משום סוג.

  
ם וחוברת מערכות התקרה של את הביצוע יש לבצע מתוך כתב כמויות, תוכניות והחתכים הרלוונטי

  המתכנן.

 הביצוע בבממק"ים יהיה בהתאם להנחיות פקע"ר וכולל את כול הנדרש לביצוע מושלם.

  

  לתקרות ומחיצות . - אופני מדידה מיוחדים   22.9
  

כולל את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קונסטרוקצית חיזוק  מחיר התקרות השונות .1

לרבות פרופיל , פרופילי גמר ליה הדרושה לתקרת הבטוןלרבות קונסטרוקצית הת ותימוך

וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות ניתוק מגבס 

כולל תכנון התליה ע"י מהנדס רשוי מטעם ,לאלמנטי תאורה, מיזוג אויר,רמקולים וכד'.

 וע"ח הקבלן.

  
שונים הקבועים בתוך תקרות מונמכות  פרופילי פח לחיזוק ולעיגון, סרגלים ואלמנטי תליה .2

 יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד.

  
כן, נכללים במחיר התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות -כמו .3

  המהנדס הרשוי מטעם הקבלן.
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במחיר התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות  .4

 שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.במקרה 

  
 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים. .5

  
עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר הסעיפים    .6

  ., אלא אם מצוין אחרתהכמויות- השונים שבכתב

  
על כל  ידים מינימום 3 צוע שפכטלכל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר בי .7

 קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע. -כהכנה לצביעה, כהגדרתו השטח 

  
מ"ר כ"א ומחירם כולל את כל  0.5ל מחיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מע   .8

 החיזוקים הנדרשים.

  
ופי מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לג   .9

כן, את עיבוד שולי -ידרש, וכמויאויר ולכל פתח ש-תאורה לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג

 הפתח.

  
מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים לרצפה,    .10

המחיר לתקרה, וכיו"ב בהתאם לפרטים בתכניות ו/או כפי שיידרש בהתאם להורות היצרן. 

מ"מ או שווה ערך ואטימה במסטיק  5ות "קומפריבנד" תוצרת "פלציף" בעובי רצוע כולל גם

אקרילי כאיטום אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה 

או  6והרצפות וכן איטום סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים בגודל עד קוטר "

נורות, שקעי חשמל, וכיו"ב, י, סולמות, צס"מ כגון מסביב לפתחים עבור תעלות 15/15עד 

הנ"ל מחייב גם במקרה של לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות. 

 . בפתח חדירה משותףכל אחד, מקובצים  8עד קוטר " קבוצת צנורות

  
כנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש לרבות ה   .11

ים מסביב לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן, כמו כן הכנת חורים דרושים כל החיזוק

כלולים  -חורים לכל עמוד בגדלים מתאימים  STUDS ( - 5למעבר צנרת בעמודי השלד (

 במחיר המחיצות ואינם נמדדים בנפרד.

  
  .מחירי המחיצות השונות כוללות את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב לפתחים   .12

 לשלד המבנה.צות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרוש לתליה מחירי המחי   .13

 מדידת מחיצות וציפויים, כוללת גם שטחי סינרים מעל ומתחת לפתחים.   .14

כל הפינות החיצוניות בקירות/מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיים חיצוניים    .15

 מרשת מתכת.

 יחידה של הקירות/מחיצות.מגינים אלה אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי ה .16

 מ"ר כ"א. 0.2תקרות יימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל  .17
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 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.   .18

  

  את מפרטי וחוברות פרטי "אורבונד"הקבלן חייב להחזיק באתר באופן קבוע : הערה
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  והתאמה הריסהעבודות פירוק,  24פרק 
  

  הערות כלליות.  24.01
  

  
לבצע יש  הסמוכים למבנים קיימים, מבני הכיתות ומבני הגניםהשיפוץ של כחלק מעבודות   א.

  של חלקים במבנה ולהתאים לתוכניות ולתכנון הנדרש.הריסה מבוקרת עבודות פירוק ו
  
יש לנקוט באמצעי הגנה וכיסוי חלקי בנין קיימים וכן  לפני התחלת הפירוק וההריסה,  ב.

לאטום, לפני התחלת העבודות, את כל הפתחים המובילים לבנין. כל זאת באמצעים 
שיאושרו על ידי המפקח, בכדי להבטיח את מניעת חדירת הלכלוך והאבק לשטחי הבניין 

  הקיימים.
  

שלא עובדים באזור והסדרת  כמו כן יש לבצע שילוט מקדים למניעת כניסה של אנשים    
  ניגשות למבנה להמשך פעילות שוטפת במבנה.

  
עבודות הפירוק, הריסה והתאמה לא תחל לפני קבלת אישור בכתב מהמזמין ו/או בא כוחו     

, נגישות לאזורים םכי הושלמו כל עבודות ההכנה, שילוט ותמרור באזורים הרלוונטיי
  מהקבלן המבצע. שאחרים וכל שיידר

  
בודות ההריסה במבנה יבוצעו לאחר אישור המתכנן ו/או המפקח. עבודות ההריסה כל ע  

  יבוצעו בצורה מקצועית ולאחר אישור תוכניות ההריסה.
    

  הקבלן יודע שיש לבצע את עבודות ההריסה והתאמה בצורה מקצועית וללא  ב.
רויקט ו/או גרימת נזק מיותר למבנה הקיים וללא גרימת הוצאות מיותרות מעבר לנדרש בפ    

  באזורים מסומנים בפרויקט.
  
את תחומי ביצוע ההריסה, והקבלן יקפיד לא  מטעם הקבלן  במידת הצורך יקבע המהנדס     

לחרוג מהם. במידה ויחרוג הקבלן מהתחומים הנ"ל, יתקן את עודפי ההריסות על חשבונו, 
  לשביעות רצונו של המפקח.

  
אותם הורסים, יקבל את אישור המפקח לפני אופן תמוך האלמנטים הסמוכים לחלקים ש  ג.

   תחילת ההריסה.
  

כל העבודות ההריסה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן ,בהתאם לתקן הישראלי ובהתאם     
להנחיות משרד העבודה. לא תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין תוספת של רגלי תמיכה, 

  הגנות ו/או שילוטים מכל סוג. 
  

ה והפינוי יתבצעו בשלביות בהתאם לתוכניות ואישור המתכנן. עבודות התמיכה, הריס    
תוכנית ההריסה שתימסר לקבלן היא תוכנית של שלביות הביצוע ואזורי ההריסה ויש 

  ר.להציג את תכנון הביצוע המושלם למתכנן לקבלת האישו
  

  
וכן  עבודות פירוק והריסה למיניהן, כוללות את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה,  24.02

הרחקת כול  הפסולת הנוצרת למקום שפך מותר ומאושר ע"י הרשות המקומית וללא 
  הגבלת מרחק וכולל הצגת אישורי שפיכה מקוריים.

  
למבנה ולקבל את אישור באחריות הקבלן לנתק את כול ההזנות של התשתיות הקיימות 

  המזמין על הניתוקים הנ"ל.
  

ניקוז, צנרת ניקוז מכל סוג, טיפול בבריכות מים התשתיות הרלוונטיות: מים, חשמל, ביוב ו
  וניקוז, ארונות חשמל ותקשורת וכו'.

  
בגין הטיפול, הפירוק והעתקה הקבלן לא יהיה ראשי לתוספת מחיר והמחיר כלול במחירי 

  היחידה של הצעה זו. 
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ינם בכל עבודות התחברות למבנה קיים, הקבלן ישמור על שלמות המבנים והמתקנים שא  24.03
  נוגעים ישירות להתחברות.

  
כל נזק שיגרם למבנים או למתקנים סמוכים למקום העבודה, יתוקן על ידי הקבלן לשביעות   

  רצונו של המפקח וללא תשלום.
  
במקומות שלא מצוין בתוכניות עבודות ההתחברות למבנים קיימים ו/או למתקנים סמוכים   

שן השענה, קידוח והחדרת קוצי זיון עם  העבודות כוללות את החציבה הזהירה, סיתות של
ו/או ש"ע, ניתוק של כל המערכות הקיימות וחיבורם מחדש  HILTIבטון כימי מתוצרת 

  בהתאם לנדרש, תמיכות זמניות וכל הנדרש בהתאם לתוכניות ועבודות השיפוץ.
    

ח בכדי למנוע פגיעה במהלך התקין של הפעילות הקיימת בקרבת המבנה, רשאי המפק  24.04
לדרוש ביצוע עבודות הפירוק וההריסה בתקופות שונות במהלך יום העבודה, כולל ביצוע 

  עבודות אלו מחוץ למסגרת שעות העבודה הרגילות.
  

בהתאם לתוכנית חזיתות והבניה ועבודות פירוק והריסות יבצעו בהתאם לתוכניות ההריסה   24.05
  ו/או כול תוכנית אחרת רלוונטית לביצוע.

  
ודות פירוק והריסות יבצעו בהתאם להנחיות המתכנן/שלבי ביצוע של מתכנן עבבנוסף   

  תוכנית קונסטרטציה מנחה. -הקונסטרוקציה 
  

    
מחירי עבודות פירוק והריסה, כפי שנקבעו בכתב הכמויות, יכללו את כל הנאמר לעיל וכן   24.06

גדרו בנאמר לעיל את כל עבודות האיתור והגילוי של חלקי המבנה הקיים, כפי שנדרשו והו
  ובהתאם לכתבי הכמויות והתוכניות המצורפות.

  
בגין הדרישות הנ"ל ואילוצי המקום  הקבלן לא יהיה ראשי לקבלת תוספת מחיר משום   

  סוג.
בגין הדרישות הנ"ל והנחיות נוספות שימסרו בטרם ובמהלך הביצוע לא תשולם תוספת 

  מחיר משום סוג.
  
  

  .גג עליון במבנהשל וניקוי פינוי ,  עבודות פירוק  24.07
  

רביץ קיימת במבואה וניתוק עדין ומושכל  של תקרת  כוללת של גג עליון במבנה  פירוקהעבודות 
  הניתוק של התקרה הקיימת מהקירות ההקפיים. , ובחדרי חניכים

  
  תקניים.תמיכת התקרה במקומות הנדרשים כולל רגלי תמיכה ומגדלי אקרו בנוסף יש לבצע 

  
את ניקיון חלל התקרה ופינוי כול הפסולת כת התקרה,ניתוק ופירוק התקרה יש לבצע בגמר תמי

  הקיימת וכול כול פסולת אחרת שנוצרה במשך השנים. 
  

החלפה, תיקון וסיכוך ברעפים בנוסף ובמקומות הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין יש לבצע 
  חדשים במקומות הנדרשים הגג.     

             
  .20ה של החלפה ותיקון הגג  נמדדת ומשולמת בפרק תכולת העבוד

  
  המדידה של שטח תקרה פנימי בהיטל אופקי

  
  פירוק  וקילוף אריחי קרמיקה מבואה ראשית.עבודות   24.08

  
של אריחי קרמיקה ו/או חרסינה ו/או גרניט פורצלן עדין ומושכל יתבצעו באופן עבודות פירוק,קילוף 

  ר מבואה ראשית מבנה מגורים.                                  קיימים על גבי הקירות פרוזדו
  הביצוע כולל את פירוק חגורת ההגבהה התחתונה לאורך קירות החזית.   בנוסף 
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תיקוני טיח שחור והכנת המבואה לביצוע עבודות גמר  שלביצוע עבודות הפירוק כוללות את 
  .חלונות ודלתות מכול סוג שלהתקנות ולעבודות של 

  פירוק  של דלתות כניסה לחדרים.עבודות   24.08
  

לחדרי החניכים.                                      קיימות מושלם של דלתות כניסהזהיר ועבודות פירוק 

, התאמת הפתח למידות הנדרשות הביצוע כולל פירוק המשקוף הקיים ובשלמות בהתאם לתוכניות

  התאם לתוכניות.ו/או לסגירה עתידית וכול הנדרש ב

ובשלמות וללא תוספת  עבודות הפירוק כללות את כול ההכנות הנדרשות להמשך עבודות השיפוץ

  .מחיר

  
  פירוק  של קירות ומחיצות מכול סוג.עבודות   24.09

  
כחלק מתהליך השיפוץ של המבנה יש לבצע חלוקה פנימית  מחדש של מגורי החניכים והתאמות 

  למבנה.

  עבודות פירוק מושלמות של קירות/מחיצות פנים מכל חומר. ישנן  כחלק מהעבודות הנ"ל

העבודה כוללת את ניתוק המחיצות וכולל פירוק כל החגורות אנכיות ואופקיות מבטון מזויין וכל 

  הנדרש להמשך עבודות השיפוץ. 

המחיר כולל את הפירוק של כל הדלתות, ארונות וכל הקיים והנדרש להמשך עבודות השיפוץ. 

  יר כולל את כל תיקוני הטיח וכל ההכנות הנדרשות לעבודות גמר עתידיות.       המח

המחיר כולל פינוי מושלם של כל המחיצות, קורות, בטון מזויין וכל פסולת אחרת לאתר שפיכה 

  מאושר ע"י הרשויות.

  
  פירוק  חגורות בטון קיימות.עבודות   24.10

  
פירוק מושלם כולל פינוי כול הפסולת הנוצרת.  דים,גני הילעבודות פירוק והריסת מדרגה קיימת 

  העבודה כוללת את התיקונים הנדרשים והשלמות בטון באם ידרשו לאורך תוואי הפירוק.

  
  התאמת פתחים.עבודות   24.11

  
כהכנה  לפי תכנית העבודההתאמת פתחים הביצוע ועבודות השיפוץ יש לבצע  עבודותכחלק מ

  להרכבת משקוף כניסה. 
  סגירת הפתח והתאמתו לעבודות הרכבת המשקוף.   ,הרחבת הפתח הנוצר  כולל את הביצוע

  במכשיר חשמלי.    עדין וזהיר הרחבת הפתח הקיים בהתאם לתוכניות בניסור ו/או בסיטוט 
 20לאינדקציה בלבד. רוחב הפתיחה יהיה בתוספת של כ הוא תוכניות לעובי הקיר בהתאם לקיים ו

  המשקוף ותוספת זיון אורכי. ס"מ לפחות לטובת ביטון
  

סגירת הפתח/איטומו והתאמתו להתקנת משקוף חדש ובהתאם לתוכניות הבניה. איטום מושלם של 
פתחים בקירות פנים בתוך המבנה במערכת של בלוק שחור ו/או איטונוג כולל קידוח והחדרת קוצי 

  .זיון ליציקת חגורות
כוללת את התאמת הפתח,הרחבה ו/או סגירה וההתאמה תיהיה בשלמות בהתאם לנדרש בתוכניות 

  בהתאם לתוכניות.
  

  
  סגירה ואיטום פתחים.עבודות   24.12

  
של פתח קיים לאחר פירוק המשקוף ובהתאם לתוכניות , איכותית, מיקצועית סגירת מושלמת

  הבניה. 
  

בקירות פנים בתוך המבנה במערכת של בלוק שחור  הפתחמושלם של האיטום הביצוע כולל את ה
  ו/או איטונוג כולל קידוח והחדרת קוצי זיון ליציקת חגורות בטון מזויין בהתאם לתוכניות. 
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שתי שכבות וגמר בשליכט לבן ,שכבה מיישרת ושל טיח פנים המושלם  ביצועת את ההעבודה כולל
  מוכן לעבודות צבע. הכל בשלמות בהתאם להנחיות המזמין.

  
כוללת את פירוק החלון,כנף   בחזיתות המבנהקיים  פתח חלון של  / איטום מושלם הסגיר

  ותריס בשלמות/ מערכת החלון הקיימת. 

  סף האבן וכול הנדרש לביצוע מושלם ואטום של הפתחמושלם וזהיר של פירוק 

ותיקוני טיח פנים כהכנה  וץ כהכנה לטיח צבעוני מחוץ למבנהתיקוני טיח חהביצוע כולל את 

  לעבודות צבע פנים והכול בשלמות.

  

  חה,פריצה ועיצוב פתחי מעבר בחדרים בהתאם לדרישות התכנון.פתיעבודות   24.13
  

 מקוריים ין חדרי חניכיםכחלק מתהליך התאמת המבנה וחלוקתו מחדש יש לבצע פתיחת פתחים ב

  לפחות וכולל עיבוד פני הפתח להתקנת משקוף הגנה.  95/210במידות של כ 

  משקוף ההגנה יותקן וישולם בנפרד.

  ס"מ לכול צד בכדי לאפשר את התקנת המשקוף וביטונו בשלמות. 20יפתח במידות של כ הפתח 

  בשלמות כולל תיקוני הטיח במקום וכול ההכנות הנדרשות לעבודות גמר. תתבצע  העבודה

  הביצוע יהיה או בניסור ו/או בסיטוט בכלי חשמלי ועיבוד והסדרת הפתח בהתאם לנדרש.
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  וגילוי אש כיבוי אש 34פרק 

 
  

  ל"ר  34.0
  
  
  
  
  
  

  עבודות פיתוח במבנה.  40פרק 
  

  בהתאם למפרט הכללי הבן משרדי .
  

  כללי  40.1
העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים במפרט 

הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות  המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים
  פרק זה.

  
  עבודות הכנה  40.2

לא תבוצע כל עבודת כריתת ו/או עקירת עצים ו/או עקירת גדמי עצים או כל פגיעה בעצים   40.2.01
  קיימים ללא אישור מפורש מהמתכנן והוראה מפורשת של המפקח גם אם צוין כך בתכניות.

  
קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות הוראות על הקבלן להימנע מריסוס   40.2.02

יישום חומרי הדברת העשבים. הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט 
  בחומרי ההדברה.

  
יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני תחילת   40.2.03

  העבודה.
  

בודות הפירוק תבוצענה בזהירות מרבית תוך שמירה על שלמות החומרים, החלקים כל ע  40.2.04
והאביזרים ו/או המתקנים הקיימים. על הקבלן לקבל אישורו של המפקח, ומראש, לאופן הפירוק 

  המוצע על ידו.
  

כל העבודות בפרק זה כוללות הכנה והידוק שתית ותשתית. בהיעדר סעיף נפרד בכתב   40.2.05
  , כלולים מחיר השתית והתשתית במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד. העבודה כוללת:הכמויות

הכנת השתית לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתוכניות ובהפחתת שכבות   א.
תשתית, חול וחומרי הריצוף/הבניה שצוינו. השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 

  ס"מ. 30ית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד מטר מכל צד. הכנת השת 1.00
מודיפייד א.אש.או. הידוק מילוי  96%הידוק השתית תוך הרטבה אופטימלית לצפיפות של   ב.

  ס"מ מקסימום. 15לשתית יהא בשכבות של 
מודיפייד  100%ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית לצפיפות של  20שכבת תשתית שעובייה עד   ג.

ו. סוג התשתית הינו מצע סוג א' ו/או כורכר. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות א.אש.א
  ס"מ מכל צד. 50הריצוף/הבניה בתוספת של 

  
עבודות פיתוח וסלילה על שטחי מילוי יבוצעו רק כשהמילוי בוצע על פי דרישות המפרטים   40.2.06

ורו של המפקח לנ"ל לפני תחילת והתכניות ונבדק שהידוקן עומד בצפיפות הנדרשת. יש לקבל את איש
  ביצוע כל עבודה.

הקבלן יפרק ויסלק על חשבונו כל עבודת פיתוח וסלילה שתבוצע ללא אישור מוקדם של המפקח לטיב 
  המילוי.

  
  ריצופים מדרכות ומדרגות  40.3

 5כל עבודות הריצוף בפרק זה כוללות שכבת חול נקי או שווה ערך באישור המפקח בעובי   40.3.01
  מ לפחות.ס"
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של כל פינה. הטפסות תהיינה  1.5/1.5כל היציקות כוללות קיטום פינות בסרגלי פלסטיק   40.3.02

(עבודות בטון יצוק  02הכל לפי הנחיות סעיף "בטון חשוף" בפרק  -מלוחות עץ חדשים מרוחים בשמן 
  באתר) של המפרט המיוחד.

  
צרו ע"י היצרן וניסור מותר רק במידות על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות וחצאים שיו  40.3.03

  שונות מהנ"ל. חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה".
בריצוף שטחים בעלי שוליים מעוגלים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן באופן שיתאפשר ניסור במקום 

ל שצוין בתכניות או של קו השוליים המתוכנן. הסטייה המרבית המותרת מהקו הישר או העיגו
מ"מ. מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה על  5במפרטים תהא 

  ידי הקבלן ועל חשבונו.
  

בהיעדר סעיף נפרד בכתב הכמויות תיכלל חגורת בטון סמויה, בעבודת הריצוף ללא מדידה   40.3.04

וברזל  8ברזלי אורך בקוטר  2כולל  20 -בטון בס"מ ויהא מ 20X10ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 
  כלפי חוץ. 10%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -. פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב6@20קושר 

  
במידה שלא צוין בתכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס לקו/קווים   40.3.05

 3 - ות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מלהתחלת דוגמת הריצוף. כמו כן על הקבלן לקבל הנחי
ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש 

שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת 
  הריצוף, או במרצפות מנוסרות.

  
מ"א ובאורך  1.00בצע דוגמת ריצוף לפי התכניות/הפרטים ברוחב מזערי של על הקבלן ל  40.3.06

מ"א לפי הדוגמא שצוינה בתכניות/בפרטים ולקבל אישור המפקח ולפני המשך העבודה.  3.0מזערי של 
במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות 

  קבלת אישור המפקח. נוספות, על חשבונו, עד
  

לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו על פני המרצפות במטאטא, עד שיתמלאו כל   40.3.07
המרווחים בין המרצפות, על פעולה זו יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס 

  יותר חול בין המרצפות.
  

במהלך ויבראציוני (צפרדע) שגודל שטח  משטח/מדרכה של מרצפות משתלבות יהודק  40.3.08
  מ"מ ו/או לפי הנחיות המפקח. 0.1 - 0.062המהדק שלו היינו 

  
כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצוין כוללות הנחת   40.3.09

ן שרוולים לצנרת השקיה, מים, כבלי חשמל ותקשורת אך לא את מחיר חומר השרוולים. על הקבל
לסמן בדופן המשטח/המדרכה בצבע, בהטבעה או בסימון מוסכם אחר לפי הוראות המפקח, את 

  מיקום השרוולים.
  

פני כל העבודות בבטון הגלוי יותקנו בכף בנאים כולל חגורות בטון סמויות, מדרגות (רומים,   40.3.10
  שלחים, ודפנות גרמי מדרגות), פרט לשטחים שנדרש בהם גימור אחר כלשהו.

  
בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך   40.3.11

תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי 
  שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.

  
אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים (קטעים) לעצים מבטון טרומי מכל סוג שצוין,   40.3.12

והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה  150 -יונחו על גבי מסד בטון ב
  ותשלום נפרד.

  
מתחתית האלמנטים. ס"מ לפחות  10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן היינו   40.3.13

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב תחתית מסד הבטן יהא על פי החתך  10רוחב גב הבטון יהא 
ס"מ לאבן גן  30 -ס"מ, לאבן שפה טרומית ולא פחות מ 40 -בפרט, אך אם לא צוין אחרת לא פחות מ

  טרומית.
  

ות השלמת אדמת גן מאושרת כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כולל  40.3.15
ס"מ מתחת לפני  1בכל שטחי הגינון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה אדמת הגן יהא 
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ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכים. רוחב  1הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא 
שאישר המפקח תבוצע רק לאחר  -ס"מ. השלמת אדמת הגן  1.0הפס להשלמת אדמת הגן יהא 

  שסולקו כל שאריות חומרי הבנייה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן.
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  מערכות חוץ  57פרק 
  

 עבודות עפר.א.     
   

  .כללי      
   

  של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 
  

ם הדרושים, חפירה לתאים, יישור העבודה כוללת : חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועי
  תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

  
בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא 

  ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים או בידיים.
  

לפי המפורט בתכניות. בצינורות בהם לא מצוין עומק הנחת הצינורות עומק הצינורות יהיה 
(בדרך כלל צינורות מים) יונחו הצינורות בעומק כזה שהכיסוי המינימלי במקומות שאין בהם 

  מ'. 1.20מ' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי המינימלי יהיה  0.80גישה לרכב יהיה 
      

טיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והב
ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי להבטיח הן את 

  העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.
  

קרקעיים כגון : כבלי טלפון, צינורות מים, - כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
כו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על תקשורת, ביוב ו

  מיקום המכשולים או שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.
  

  .שקיעות
      

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות 
עקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנתיים מיום מתן ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם ב

  תעודת ההשלמה.
  

  מצעים.
  

ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי ללא  20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 
  חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

  
  מילוי מבוקר של תעלות.

  
בישים או עד פני הקרקע הסופיים המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכ

בשטחים פתוחים, יהיה חול דיונות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים אורגנים ויונח 
  ס"מ תוך הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים. 20בשכבות של 
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הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במילוי או במצע, שתתהוונה לאחר מסירת 
רות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות העבודה, מעל לצינו

  המפקח.
  

מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו המונח. (גם 
  אם יש חפירה מדורגת עקב עומק הקו)

  
  עטיפות בטון.

  
מויות או בקטעים עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת כתבי כ

המתאים  -20שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין. היציקות תהינה מבטון ב
  .466 - ו 188לתקן הישראלי מס' 

  באישור המפקח.  יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא
     

  תיקון ציפוי אספלטי.
  

עשה בשני שלבים עם כיסוי הצינור כמפורט לעיל יושלם המצע עד ציפוי חציית כביש אספלט י
ס"מ מעל פני האספלט הקיימים. מצב זה ישאר כחודש כדי לאפשר הידוק  7עד  5לגובה 

  החפירה מעל הצינור ע"י רכב שעובר.
      

ס"מ, ואספלט  8.0 - לאחר חודש יגולח המצע עד תחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא פחות מ
,  MCOמעל החפירה. תיקון שכבת האספלט תעשה כלהלן: המצע ירוסס בשכבת  חדש יבוצע

  ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים. 1.0
  

החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם הידוקו 
ות. לפי ביצוע הסופי של חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרג

  שכבות האספלט, שפת הכביש הקיים תיושר באמצעות מסור דיסק. 
  

התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל 
  וקבלת משטח אספלט מושלם ללא שקיעות. אחריות הקבלן למעבר כביש למשך שנה שלמה.

  
  .קווי מים וביובב. 

      
  .כללי

   
ביצוע הנחת קווי המים והביוב, סוג החומרים והאביזרים, פרטים טכניים וכו', יתואמו מראש 
עם הרשות המקומית ומינהלת האתר. הרשות והמינהלת יהיו רשאית לדרוש שימוש אביזרים 
  וחומרים ע"פ שיקול דעתם. הנחיות הרשות והמנהלת קודמות לכל הנחיות רלבנטיות אחרות. 

  
  .קווי מים  1ב.

  
  כללי: 

  
  תוצרת "פקסגול"  או ש.ע.  .U.Vמ"מ מוגן  160-110בקוטר  10צינורות פוליאטילן מצולב  דרג 

  
  הנחת הצינורות. 2ב.  

  
  כללי.

  
הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל. 

יום עבודה לאחר הנחת  כאמור לא תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל
  הצינור 

  
תכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ואספלט כמפורט. כמו כן לא יורשה 

  שעות מאספקת מים סדירה. 6 -ניתוק צרכן יותר מ 
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עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסולת וכל הכרוך בשיטת העבודה   
עים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת צינורות המוכתבת לעיל ונקיטת כל האמצ

  על פני השטח 
  לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

  
אכסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת צינורות לאורך   

ם במשך הלילה או פרישת הצינורות  לכל אורך מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארת
  התוואי וביצוע העבודה בחלקים.

לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של הקו. אם הקבלן       
  לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על חפירה של הקו וביצועו מחדש.

  
ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרותי שהשדה של היצרנים כמפורט עם גמר העבודה   

  בהמשך.
  
  

  צינורות פוליאטילן מצולב.  2ב.  
  

  הצינורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק.  
  
  הוראות יצרן הצינורות  57.07הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק   
  .1083ות"י   

  
להגיש   ם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן יש לתא  

למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של  המפעל על הצנרת 
  והאביזרים. (בדיקת הלחץ תהיה בהתאם להנחיות היצרן). 

ישה לתיקון וכו' האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דר
  שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

  
כל הספחים (בכל הקוטרים) , יהיו עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסאון" ויחוברו   בריתוך 

  פיוזן" - חשמלי בשיטת ה"אלקטרו 
  
  המגופים.ג.
  
ומטה (לא כולל) יהיו כדוריים תוצרת "שגיב" או ש.ע. מתאימים לת.י.,  2המגופים בקוטר "  

  הרלבנטיים.
  
עם  T -  2000ומעלה (כולל) יהיו מגופים קבורים מתוצרת "רפאל" דגם  2המגופים בקוטר "  

ואום נעילת ציר עליון חוץ או ש.ע.   EPDMציפוי אמאיל פנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 
  אטמ' העומדים בת"י הרלבנטים לציוד מסוג זה.  16ללחץ עבודה 

  
  עם מכסה יצקת, עם סמל המועצה וכיתוב מתאים "מים"המגופים יהיו בתוך תאים 

  
של המפרט. האביזרים הגלויים ייצבעו כמפורט  57047כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף   

 308במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי  11בפרק 
  מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט.

  
  בדיקת לחץ.ד.
  
של המפרט הבינמשרדי. כל קטע של הקו המוכן  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף   

ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי לפי הוראות שרות השדה של 
היצרן. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ 

  י הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות.בביהח"ר וכ
  
בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר   

  אישור המפקח תכוסה החפירה.
  
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה   

  להפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את שיעמדו בלחץ הבדיקה  מבלי 
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פרטי העיגון לאישור. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת 

  כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 
  

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה   
ידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הה

הלחץ ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי 
  היחידה השונים.

  
  שטיפת וחיטוי הקוים.ה.
  
מים ופתיחת נקודות עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת   

ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם 
  צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן.

  
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזירם כגון" מגופים, צינורות,   

  של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור 
  

  
  ברזי שריפה (הידרנטים).ו.
  
  כמפורט להלן: 449 - ו  448ברזי שריפה יבוצעו בהתאם תקני ישראל   

  
יהיו מתוצרת "הכוכב", "דורות" או ש.ע  מאוגן עם  תושבת מנירוסטה  3ברזי שריפה בקוטר "  

עם ציפוי  4יה זקף מאוגן בקוטר "או מפליז בלבד, (מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף  יה
מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט בפרט הסטנדרטי. צינור 

הפלדה התת קרקעי (המחבר בין המסעף לזקף) יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית כפולה. 
  הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

    
  תקן מתקן שבירה.בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יו  

  
המתאים לתקן  3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "  

  כבאות.
, מחבר "שטורץ", מתקן שבירה  וכל שאר 3כל האביזרים לצורך בניית הידרנט: ברז "  

  האביזרים, חומרים, חומרי עזר וכו'.
  

  
  צינורות הביוב .ז. 

   
    .    הנחת הצינורות  1ז.
   
, במפרט הכללי. אין להתחיל הנחת  הקוים לפני 5703הנחת הצינורות תבוצע כמפורט בפרק  

  שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.
  
  .   סוג הצינורות  2ז.
   

,  הצינורות 884מ"מ ע"פ ת.י.  200 - 160הצינורות יהיו עשויים פי.וי.סי. עבה  לביוב בקוטר   
  מחבר מיוחד לשוחות בטון  תוצרת יצרן הצינורות.יחוברו לקירות השוחה עם 

  
הנחת הצינורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י תקני ישראל  ועפ"י הוראות בית החרושת 

והקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת  צינורות, הורדתם לתעלה והטיפול בהם למניעת 
  שבירתם ופגיעה בהם.

  
  .        בדיקת הצינורותח. 

   
  .     ידראוליתבדיקה ה 1ח.
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, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים  שיעמדו 57058תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה  24בתוך הצינורות 

  המים בשתי שוחות לפחות.
  

  חלחול. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי ה
  

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ של קוטר פנימי. 
אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית,  לאתר את מקומות 
הדליפה ולתקנם. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות 

  ונו של המהנדס.את רצ
  

  
          בדיקה סופית  2ח.
  

  לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות      
  הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המהנדס על הקבלן יהיה לתקן את      

  כל  התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המהנדס.  
  

       רה על הנקיון.שמי 3ח.  
   

  הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור.     
  כל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה        
   כדי למנוע חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של     
  הפסקת  עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי פעם את הצינורות      
  ושוחות הבקרה מכל לכלוך פסולת בניין וכדומה.     

  
  לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  שטיפה      
  אשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של כללית בכמות גדולה של מים לכל הקוים  הר     
  המפקח.    

  
  שוחות לביוב . 4ח.
  
  שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות בקרה עשויות חוליות טרומיות  שתבנינה לפי    
  במפרט הכללי. חלקי הבטון  בשוחה והרצפה יבוצעו    57082הפרטים הסטנדרטיים ופרק  
  בוצעו מפלים חיצוניים על הקו הראשי או ; בכניסת . בחלק משוחות הבקרה י-20מבטון ב  

  קו משני לשוחה. ניתן להבחין בשני סוגי מפלים;
  
  ס"מ. 40. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 1 

  
  . מפל חיצוני 2

בשטח פתוח. ו/או   IIבמדרכה או שטח מרוצף ומטיפוס  Iתקרות השוחות תהיינה מטיפוס 
  בכביש.

  
  לן:מכסי השוחות יהיו כדלה

  

   .בשבילים, במדרכות ובשטחים בהם אין גישה אקראית לכלי רכב   דגם ב.ב. לפי ת.י
  טון. 12.5המתאימים לעומס מרוכז של  103.2מטיפוס  489

  

  ,בכבישים או במקומות המצויינים בתכנית יותקנו מכסים כנ"ל אבל ב.ב. מטיפוס כבד
  טון. 40.0העומדים בעומס מרוכז  של  103.1

  
 80ס"מ  לתאים  בקוטר  60ס"מ  וקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  50סים יהיו: קוטר המכ

  ס"מ כולל ומעלה.המכסים יהיו עשויים יצקת עם כיתוב מתאים ביוב".
       

  חיבור הצינורות לקיר השוחה יעשה באמצעות מחבר "איטוביב" תוצרת יצרן     -    
  השוחות.        

  
  הפרט הסטנדרטי.שלבי ירידה יבוצעו עפ"י     -    
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  חיבור חוליות התא יש לבצע מחבר איטופלסט ע"פ יצרן התאים.      -
  

פני השוחות והמכסים יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן ולשיפוע המתוכנן של פני האספלט 
  או הריצוף במדרכה או שביל.  בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית 

  ס"מ. - 20תך אך לא פחות מ יובלטו המכסים מפני הקרקע הסופית כמסומן בח
  

  .תכניות לאחר ביצוע ו.
   

על הקבלן להכין על חשבונו על גבי גבי דיסקטים והעתקות (השרטוט יהיה ממוחשב), 
קבלת העבודה על  ידו והן תוכנה  לפניתכניות  "לאחר ביצוע". תכניות אלו יסופקו למפקח 

ת העבודה ע"י המפקח. לאחר השלמת הביצוע. הגשת תכניות אלה הינה תנאי  לקבל
התכניות תראנה את הנתונים המדודים  לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח. כמו כן תכלולנה 

  התכניות:
  

  * תנוחת קווי הביוב ביחס לכבישים, מבנים או עצמים אחרים.
  

  * אורך הקטעים בין תאי הביקורת.
  

  ים וכו'.רום מכסה, רום כניסה, יציאה, מפלים חיצוני-* איזון תאי הביקורת
  

         * תנוחת קווי מים, עומק הצינורות, מיקום אביזרים, סוג  הצינורות וכו',כולל מרחק   
  הצינורות מעצמים קיימים בשטח לאיתור מדוייק של תוואי הצינור.  
  

  * כל מידע אחר רלבנטי שידרש ע"י המפקח.
  

  שבון הקבלן ולא ישולם עבורן  בנפרדהמדידה, הכנת התכניות וכו' יהיו  על  ח - כל העבודות בסעיף זה 


