
1 

 

 

 רשות הטבע והגנים

 

 

 

 גן לאומי חאן שער הגיא

 

 

 20180041מכרז מספר 

 ביצוע עבודות בינוי, שימור ופיתוח 

 חאן שער הגיא



2 

 

 20180041רשימת מסמכים למכרז מס' 

 

 שם המסך מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 מסמך א' הצעת הקבלן 

החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י 

  3210מדף  –קבלן 

  דוגמת חוזה

 מסמך ב'

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית 

)האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיים ומפרטים 

מוקדמות בהוצאתם  – 00כלליים אחרים לרבות פרק 

העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים 

 לפרקים אלה.

תילי גננות ונוי, * הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לש

 בהוצאת משרד החקלאות.

מפרט הטכני ואופני מדידה 

 מיוחדים

 

 מסמך ג'

 

 

 מסמך ד' כתב כמויות

 מסמך ה' רשימת תוכניות 

אישור על ניהול פנקסי  

חשבונות ורשומות לפי חוק 

עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976 –תשל"ו 

 

תצהיר לפי חוק עסקאות 

 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

1976 

 (1מסמך ו' )

 

 

 

 

 (2מסמך ו' )

תצהיר בנושא עובדים זרים  

והתחייבות בדבר עמידה 

 בחוקי עבודה

 מסמך ז'

 נספח ביטוח  

לעבודות בהיקף של מעל 

 ₪  300,000לסכום  של 

 

 אישור עריכת ביטוחי קבלן

 מסמך ח'

 

 

 

 (1מסמך ח')

 נספח ביטוח  

 לעבודות בהיקף של עד 

 ₪  300,000לסכום של 

 

 מסמך ט'
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 אישור עריכת ביטוחי קבלן

 

 (1מסמך ט')

טבלת סכומי ביטוח וגבולות  

אחריות למילוי באישורי 

 עריכת ביטוחי קבלן

 מסמך י'

המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד 

 הבינוי והשיכון.

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

 הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה, וכי קראם והבין את תכנם, 

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

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

 הערה:

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה 

לאור של משרד הביטחון. מפרט לביצוע עבודות בגן הנוי והגדרת סטנדרטים לשתילים ניתנים לרכישה 

 במשרד החקלאות.
ניתנים להורדה  הקבלן של ברשותו ואינם למכרז צורפו שלא לעיל והמצוינים יםהכללי המפרטים

 www.online.mod.gov.ilמאתר משרד הבטחון: 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 הקבלן וחותמת חתימת

 
 תאריך

http://www.online.mod.gov.il/
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 מפרט הטכני ואופני מדידה מיוחדים - '1ג מסמך
 

 תנאים כלליים מיוחדים:
 

 תיאור העבודה 00.01
 חאן שער הגיא .  –בתחום פארק לאומי עבודות בנייה ופיתוח זה מתייחס למכרז/חוזה 

 בתחום הפרויקט שלושה מבנים:

 

בשטח כולל  קומתייםמבננים חד  2-בנייה חדשה של מבנה המחולק ל – "מבנה שירותי דרך"

 מ"ר בהתאם להנחיות התב"ע המאושרת. ייעודם העיקרי של המבננים :  175-של כ

 מ"ר 70-יבוריים בשטח כולל שלאגפי שירותים צ .א

 מ"ר. 105מבנה קיוסק/ חנות רט"ג בשטח כולל של  .ב

תחום העבודה כולל גם את עבודות הפיתוח בסביבת המבנה שהם תוצר לוואי של תהליך 

 הבנייה  או נדרשות לשם הנגשתו, 

לצורכי הקמת מסעדה בתחומו  מבנה היסטורי קיים והתאמתו שימור – "מבנה מסעדה"

לצורכי שירותים  מ"ר 200 -כמ"ר וכן תוספת בנייה חדשה בשטח כולל של  322לל של בשטח כו

תחום העבודה כולל גם את עבודות הפיתוח  בהתאם להנחיות התב"ע המאושרת. ומטבח

בסביבת המבנה שהם תוצר לוואי של המבנה או נדרשות לשם הנגשתו, לרבות הכשרת דרך 

 גישה כנדרש.

 

בנה לשימור לצורכי הקמת מבנה מורשת בתחומו בשטח כולל של התאמת מ – "מבנה מורשת"

מ"ר בהתאם  92בשטח כולל של  חלק מהמבנהמ"ר , פירוק זהיר והקמה מחדש של  316

לצורך הנגשת המבנה  מ"ר 6וכן תוספת בניה בשטח כולל של  להנחיות התב"ע המאושרת.

 .ובאישור הרשות המקומית לחריגה

ודות הפיתוח בסביבת המבנה שהם תוצר לוואי של המבנה או תחום העבודה כולל גם את עב

 נדרשות לשם הנגשתו.

 

 עבודות הפיתוח כוללות:

 הסדרת חניון לכלי רכב.  -

 הסדרת דרך שירות בתחומי הפארק לכניסת רכבי ספקים. -

 רחבת הכניסה המרכזית למתחם. -

 מערכת שבילים נגישים בין המבנים ברחבי הפארק. -

 .)אופציונאלי( וק על גגות מבנה שירותי דרךהקמת גג יר -

 )אופציונאלי(מערת המידע. -תיקון והשלמות לגג ירוק מעל מבנה קיים  - 

 פטיו מרכזי ברחבת הכניסה למבנה מסעדה. -

 רחבת כניסה הכוללת מדרגות ורמפה בכניסה למבנה מורשת. -

 שיקום והתחברות אל החורשה הקיימת.  -

 שמל למערכות הארציותחיבורי מערכת מים וח -

 חיבור מערכת ביוב מהמבנים אל המט"ש והשמשת המט"ש בשטח עד להפעלתו -
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 :נשוא פרק זה כוללתרשימת העבודות  00.02
 עבודות הכנה. •

 עבודות שלד ובכלל זה שיקום חלקי מבנה קיימים המיועדים לשימור •

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה. •

 עבודות טיח. •

 וי.עבודות ריצוף וחיפ •

 עבודות צביעה. •

 עבודות אלומיניום וזכוכית. •

 עבודות אבן. •

 רכיבים מתועשים בבניין. •

 הריסות ופירוקים. •

 סידורי נגישות לנכים •

 ריהוט וציוד מורכב בבניין. •

 מתקני תברואה, חשמל ומיזוג אוויר •

 ה מורשתנמעלית במב •

 עבודות פיתוח נופי. •

 

 

 אתר העבודה 00.03
חאן שער הגיא בו מתקיימת עבודה שוטפת של  –י העבודה מבוצעת בתוך תחומי גן לאומ .א

 משרדי רשות הטבע והגנים .

חלק מהעבודות כרוכות בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות 

לפיכך באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות 

 ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'.

ת האתר רגישה במיוחד שכן בתחומה מבנים ושרידי מורשת אחרים )בורות מים, סביב .ב

מערות, חלקי מבנים, קירות טרסה, מזרקה ועוד( אותם נדרש לשמר. כל עוד לא צויין 

במפורש שנדרש להרוס את האלמנט הקיים בשטח כחלק מביצוע הפרויקט, האלמנטים 

לן כאלמנטים עליהם הוא נדרש להגן כולם מיועדים לשימור וככאלה ייחשבו בעיני הקב

 ולוודא את שלמותם במשך כל זמן ביצוע העבודות.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה  .ג

אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. כמו כן הקבלן 

די למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כ

 במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

 מהותי והקבלן לנזק יחשב באתר מעבודתו לאלמנט לשימור כתוצאה שייגרם נזק כל .ד

  ומייד  בכתב  לדווח הקבלן באחריות הנזק.  בתיקון הכרוכות בהוצאות לשאת יידרש

 וישירות אישי באופן תימסר זו בעת הביצוע בשטח, הודעה  שהתגלתה  נזק  כל  על

 .למפקח

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק  .ה

את את דרכי הגישה אל המבנים בשטח, הגישה אליו, דרכי באופן יסודי את צורתו, את 
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ת כלים וציוד, את מקום צינורות הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנ

 המים,  החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות.

כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים  .ו

ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה.  המחירים שיציע הקבלן בכתב 

את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן  ייחשבו ככוללים הכמויות

 שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.

 

 תיאום עם המפקח 00.04

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. אין  ▪

הקבלן יידע את  להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

האספקה הצפויים לכל ביצוע כל עבודה ומועדי קח בכתב בדבר מועדי המפ

 החומרים הנדרשים לביצוע העבודה. 

  

 העבודהבמחיר עבודות הכלולות  00.05
העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר 

 החוזה מבלי היותן מפורטות.

, וקבלת כל האישורים והתאגידים , המתכננים, הרשויותתיאום עם כל הגורמים .א

 .טרם ביצוע העבודות ולאחריהן הדרושים

ונקיטת כל אמצעי והפיתוח הכנת דרכי גישה, שילוט האתר, גידור שטחי הבנייה  .ב

הבטיחות המשתמעים מביצוע באתר, בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות 

 .הרשויות/היזם/המפקח

 טח.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בש .ג

 מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים. .ד

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון. .ה

 הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות. .ו

 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם. .ז

 אספקת מים, חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות והאחזקה. .ח

 

 מוצר "שווה ערך" 00.06
המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד,  בכל מקום במסמכי

 מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 
יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ואין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" 

י. מוצר במפרט הכלל 00והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 
שווה ערך שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת 

 הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח.
 

חתימתו של הקבלן על מסמכי מכרז/חוזה זה מהווה הצהרה שהקבלן בדק היטב  00.07
את רשימת העבודות הנדרשות, הוא מכיר אותם, ערך את הבירורים הראשוניים 

אספקת החומרים הנדרשים ומחיריהם, ויש באפשרותו לספקם. על לגבי מקורות 
 לפני כל ביצוע הזמנה. בכתב הקבלן לקבל אישור המפקח 

 
 חובת מדידת הכמויות 00.08

חובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות חלה על הקבלן. הכמויות שצוינו 
ובר במבנים ישנים ך ועדיין מכיוון שמדמבהזמנת העבודה נעשו ע"פ מדידה של מודד מוס

לשימור בהם הרבה חלקים שהתעוותו עם הזמן או שמלכתחילה הגיאומטריה שלהם 
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פחות מדויקת וסימטרית על הקבלן לבצע המדידות על חשבונו עבור כל עבודה באופן 
 פרטני. 

בהמשך לאמור לעיל יודגש כי ייתכן ויידרשו שינויים בכמויות שינבעו ממגבלות האתר או 
ביצועיים אחרים. עבור שינויים אלה, באם יורה המפקח  עליהם,  –וניים שיקולים תכנ

 לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי למחירי היחידות. 
 

 דוגמאות 00.09
על הקבלן להכין, על חשבונו, דגמים או דוגמאות מחומרים או מלאכות הנדרשות, כגון: 

 ריצוף, קירות, מעקות, יציקות בטון וכו'.
 את חומרי הגמר לאישור האדריכל והמפקח לפני בניית הדוגמא. נדגיש כי נדרש להביא

, תישאר באתר עד לגמר ביצוע והמתכנן דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח
 העבודות. בסיום העבודות על הקבלן לפרק הדוגמות והחומרים ולהרחיקם מהשטח.

 

 סילוק פסולת   00.10
ה באתרי שפיכה מורשים מטעם אגרת שפיכהובלה ופינוי הפסולת מהאתר והתשלום בגין 

. הקבלן חייב לנקות את וכלולים במחירי היחידה העירייה יהיו על הקבלן ועל חשבונו
האתר כל הזמן. הניקיון יעשה גם לפסולת שתיווצר מעבודות קבלנים אחרים, וכל זאת 

ללא תשלום נוסף. הקבלן חייב לפנות פסולת לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה.  
י תחילת העבודה יגיש הקבלן למפקח את פרטי אתר הפסולת המורשה, אליו הוא לפנ

 יפנה את הפסולת, בצירוף הסכם התקשרות. 
הקבלן יגיש למפקח את כל עותקי תעודות הקבלה של הפסולת באתר  הפסולת. הקבלן 

 לא יורשה להגיש חשבונות החלקים וחשבון סופי, אלא בצרוף התעודות כנ"ל.
 

 (AS MADEת )תכניות עדו 00.11
 , בסיום כל מבנה העבודהכל שלב בתהליך על הקבלן להכין ולהגיש למפקח, מיד עם גמר 

( בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות AS MADEתכניות עדות )ועל פי דרישת המפקח, 
, של , בשלושה ציריםמהמתוכנן )הן המותרות לפי החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(

 ( לא ישולם בנפרד. AS MADEבור תכניות עדות )כל העבודות. ע
תכניות העדות בסיום כל שלב בתהליך העבודה יוגשו למפקח ולמתכננים הרלוונטים 

 לאישורם טרם המשך לביצוע שלב העבודה הבא.
תכניות עדות ידרשו, בין היתר, בתום שלבי ביצוע: יסודות, קורות יסוד ורצפה ראשונה, 

ות תת קרקעיות טרם כיסויין, וכן בכל חשבון חלקי או סופי קירות, תקרה, הנחת תשתי
, וכן על פי דרישת המפקח בכתב בשלבים נוספים הכולל פיתוח ומערכות פיתוח או מבנה

 .שיוגדרו על ידו
 

על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור  00.12
בכתב כמויות. כמו כן כתב הכמויות המפרטים האחרים או הסעיפים המפורטים 

והמפרטים מהווים השלמה לתכניות, ואין הכרח כי כל עבודות המתוארת בתכניות 
תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים, או את ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף 
 אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן

 דומים ליתרם. תיאורים
 

 םינבמומדידת שטח  00.13
ימים לא  14באחריות הקבלן לבצע מדידת שטח ומבנים בתחילת העבודה, אם תוך 

קיבל המפקח את התייחסותו ואת הערותיו של הקבלן על סתירה בין המדידה 
 יחשב כקיבל את נכונות המדידה. –למדידת של התכנון 

 
 

 
 ןהודעה מראש על עבודות הטעונות פיקוח עליו 00.14

שעות לפחות, למפקח על ביצוע עבודות  48באחריות הקבלן להודיע מראש, הודעה של 
 בשטח הדורשות פיקוח עליון של מתכננים
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 שעות עבודה 00.15

 XXXXXיהיו:שעות העבודה המותרות בגן הלאומי 

 XXXXXימי העבודה המותרים בגן הלאומי יהיו 
 

 עבודות שימור 00.16

 תאור העבודה .א

זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר עבודת השימור נשוא חוזה  .1
, הן המורשתייצוב, שמור ושחזור של מבנה המסעדה ומבנה מסמכי החוזה, 

מההיבט של יציבות המבנה והן מההיבט של חזות המבנה , מצידו הפנימי 
 והחיצוני.   

פי תוכניות -בניגוד לבניה קונבנציונלית חדשה, בה מתבצעות העבודות על .2
לשימור קיימת השפעה הדדית של העבודות עצמן על התוכניות  ים, במבנהעבודה

היום. תוכניות  העיןולהפך. במהלך העבודות תיתכן חשיפת מידע הנסתר מ
זה מכילות את כל הפתרונות הטכניים הנובעים מהידע  לחוזההעבודה המצורפות 
 שהצטבר עד היום.

על ידי המזמין, המתכנן בע קי יםאופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנ .3
תוצאה לאחר ביצוע ניסיונות ובדיקות בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת הוהמפקח 
בדרישות לאופן ביצוע העבודה מאלו המתוארות במפרט,  יתכנו שינויים הרצויה. 

   בהתאם לקיים בשטח.

על הקבלן  לקחת בחשבון את האופי של עבודת השימור במתן הצעתו, ללמוד   .4
ר את כל הפרטים הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על ולהכי

 . עבודתו

 במבנה המיועד לשימור. שינויים הדורשים עקב שימוש חדשכן תכלול העבודה  .5
 

 מיומנות  עובדי הקבלן  .ב
, מיומן בבצוע על הקבלן  להעסיק לצורך ביצוע עבודות השימור, משמר  מוכר ומאושר

אשר ביצע שימור  מוכחניסיון  חיזוקים הנדסיים, בעל בניה, טיח, ור, שיקום, שימעבודות 
 מלא )הן עבודות פנים והן עבודות חוץ(. 

 
על הקבלן  להעסיק לצורך ביצוע עבודות השימור, מבצעים מנוסים בעבודות שימור 

 .בתחום בו הם נדרשים לבצע עבודה
 

 .יםורשות הטבע והגנ בדים טעונים אישור המפקחוהמשמר והע
 

על הקבלן להעסיק את המשמר  לרבות העובדים שאושרו על ידי המפקח בביצוע 
והעובדים שאושרו יהווה  העבודות בפועל. אי ביצוע העבודות באמצעות המשמר

 הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן, על כל המשתמע מכך.  
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 סדר פעולות שימור .ג

 עבודות מקדימות: .1

לשם  המבניםלאחסנת כל הפרטים המוסרים מננעלת מכולת אחסון  הצבת -
  טיפול ושחזור.

 תמיכת אלמנטים רעועים אשר יש חשש להתמוטטותם -

חיזוק והגנה לכל זמן העבודות במבנה לכל האלמנטים שלא סומנו תמיכה  -
 וזאת מבלי לפגוע באלמנטים הללו.לפירוק ונשארים במבנה 

ינו מעוגן למבנה אלא המקיף את חזיתות המבנה ואשר אתמיכות הקמת פיגום  -
בבד גאוטכני עם מערכת טפטפות מעל  דרך פתחים קיימים בלבד, כולל כיסוי

 לשם יצירת סביבה לחה לטיח. 

 פי תכניות פירוק-סימון אלמנטים לפירוק ופינוי, וסימון אלמנטים לשחזור על -
  תיקונו.כדי לאפשר החזרתו למקומו לאחר  והנחיות המפקח בשטח,

 .ובדיקות מדגמיותחקירות ירוקי גישוש פחפירות וביצוע  -

 לפני תחילת עבודות פירוק במבנה.  באמצעים בלתי מזיקיםסימון סדקים  -

 עבודות פירוק : .2

אלמנטים וחלקי מבנה  מקוריים שסומנו ככאלו בתוכנית השיפוץ לא יפורקו, אלא 
 אם ניתן לכך אישור בכתב מהמפקח.

ישור מראש ובכתב  מהמפקח לכל כל עבודות הפירוק תבוצענה רק לאחר קבלת א
 פריט ופריט.

 עבודות הכנה ע"ג הקירות  .3

 הסרת תגמירים צמנטיים (א)

 .בהנחיית המפקח בהתזת מים בלחצים משתנים ובלחץ אויר ניקוי הקירות (ב)

 .טיפול בסדקים שונים במבנה  (ג)

 פי תכניות בנייה.-על בקירות ומחיצותשינוי פתחים  (ד)
 

 עבודות גמר  .4

 משוחזרים מסגרות ופחחות  של פרטי נגרות,שיחזור  (א)

 צבע וכנדרש  וטיח  עבודות  (ב)

 תיקון גגונים וגג רעפישיחזור גג קל (ג)
 
 

 פיגום .ד

. הפיגום והתקנים בישראל הפיגום יהיה תקני ובטוח ויעמוד בדרישות משרד העבודה
הפיגום לא יעוגן לקירות המבנה המהנדס מטעם הקבלן .  יהיו בהתאם לתוכניות 

פנימיים או למזוזות הקיימות בלבד,  לחלקי מבנה תחים בשום אופן אלא דרך הפ
מנת להימנע מתיקונים בקירות החוץ של המבנה, ומפגיעה באלמנטים -וזאת על

דקורטיביים. הפיגום יכיל בכל קומה חיבור למים, חשמל ולחץ אוויר לפי מיקום 
 שיפורט בתוכנית הפיגומים. לוח פיקוד לחשמל, מים ולחץ אוויר ימוקם בקומת

 הקרקע.

היריעות בד גאוטכני עם טפטפות מים וחיבור מים.  הפיגום יכוסה לכל גובהו ביריעות 
 חומרי הבניהלחצי המים, האוויר ושרידי רוח, יעוגנו לפיגום כך שיוכלו לעמוד בפני 

מרחק עבודה סביר בין הפיגום על הקבלן  להבטיח הניתזים מבלי לסכן את העובדים. 
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המלאכה לעבוד בצורה שיטתית ורציפה ללא הפרעות.  ילקיר אשר יאפשר לבעל
הפיגום ואישורו  במקומות בהם קיימות בליטות יושאר מרווח דומה.  עם תום הקמת

הפיגום לאישור המפקח. רק לאחר אישור אישור ע"י המהנדס מטעם הקבלן  יובא 
  יהיה רשאי הקבלן  להתחיל בעבודות. –המפקח בכתב 

 

 אחריות .ה

 יםהוראה בחוזה מובהר כי הקבלן  יהיה אחראי לשלמות המבנ מבלי לגרוע מכל
שנמסרו  לו לשימור. הקבלן  אחראי להתריע בפני המפקח על כל חשש לפגיעה ו/או 
התמוטטות של חלק מחלקי המבנים. כל פגיעה ו/או הריסה ו/או התמוטטות של 

הקבלן   על פי מבנה ו/או חלק ממנו מסיבה כל שהיא תתוקן באופן מלא ומיידי על ידי 
 הוראות מפורטות של המפקח. 

 

 הסדרי תנועה זמניים 00.17
 העבודה. על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע  .א
הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית  על .ב

לרבות ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרור ואזהרה מסביב לאתר העבודה  
 .המוסמכותי דרישת הרשויות כמפורט ולפ

מהגורמים הזמניים הסדרי התנועה לקבלת אישורים כחוק לטפל בעל הקבלן  .ג
 'רשות מקומית וכונתיבי ישראל, השונים כגון משטרה, 

ובמהלך העבודה שלבי הביצוע ושיטת הביצוע ייקבעו לקראת תחילת העבודה  .ד
דרש בתוכניות ה בין הנשל אי התאמ מקרהבכל  .והמשטרה המפקחבתיאום עם 

 .יש לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו שתתקבלנה מאוחר יותר,לבין ההנחיות 
מובא בזאת לידיעת הקבלן כי במהלך העבודה אפשר ויידרשו ע"י העירייה או  .ה

ננו ויבוצעו  כהמשטרה שינויים של הסדרי התנועה. שינויים אלו אם ידרשו יתו
שינוי בהסדרי התנועה ושינויים  ע"י הקבלן, לרבות טיפול בקבלת האישורים.

בגין השלבים לא יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה 
 להארכת תקופת הביצוע.

או רישיונות   או עירייה,, חור קבלת אישורי משטרהיעיכובים בעבודה בשל א .ו
 וכד' לא יהוו עילה לקבלת תביעה על בטלה ועיכובים בביצוע.

אביזרי השילוט והתמרור ואביזרי הבטיחות השונים כנדרש כל הקבלן יספק את  .ז
על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע 

 .חזקם לכל אורך תקופת הביצועיתבם בשטח ויציביום ובלילה,  -העבודות 
נוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת ב .ח

 לפחות אחד מכל סוג.  -בשימוש שם התמרורי
 יעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה. ילשעות הלילה,  .ט
מפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה ה .י

 תנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל.בנעשית 
על הנחיות הבטיחות הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה זמניים, וכן  .יא

 ןרישיושיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י 
העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו 

 המזמין.באמצעות המפקח מטעם 
סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית  .יב

לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה  תמשרדי-הביןל ידי הועדה המאושרת ע
 בדרך, עפ"י העדכון האחרון של הועדה.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד  .יג
והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים 

מפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות ה
ליום עבור כל פריט שאינו ₪  500ייקנס הקבלן ב כנדרש, מעקה מיני גארד פגום( 

 תקין. 
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תנועה העל הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי  .יד
זמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם ה

ע במקומו, במקרה של העלמות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן לתכנית ומופי
 להשלימו.

אינו פוטר את הקבלן והעירייה ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י  המשטרה  .טו
בשל מעשה ו/או מחדל מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש 

 של הקבלן.  
 ושמירה על הסדר. הקבלן יעסיק במידת הצורך שוטרים/סדרנים לצורך הכוונה .טז
ספקת והצבת שילוט ותמרור זמני,  וכל הסדרי אלמען הסר ספק יובהר כי  .יז

וביצוע   תהתנועה הזמניים כנדרש לעיל לרבות תיאומים, טיפול בקבלת רישיונו
שינויים בתוכניות, לרבות תאורה לעבודות לילה וביצוע האמור לעיל ייחשב   

לא ישולם בנפרד והקבלן לא יהיה זכאי ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ו
 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 שילוט 00.18
 שלט ראשי: .א

שני שלטים צבעוניים יספק, יציב ויתחזק על חשבונו הקבלן  -שילוט  .1
ע"ג קונסטרוקציה פלדה )צינורות(  מושימוקמודולריים באתר העבודה 

, ע"פ מ' מעל לקרקע 1.5 -ובה של כמ' לפחות בג 3.502.00במידות 
סקיצה שתועבר לו ע"י המפקח. הקבלן יאשר אצל המפקח את פורמט 
השלט טרם הכנתו, בנוסף יתקין הקבלן שילוט בדרך הגישה ככל 
שיידרש, השלטים יהיו מוארים בלילה. כמו כן יספק הקבלן ויתקין 

הכל בהתאם לחוקי שלטי אזהרה "כאן בונים" ושלטי בטיחות, 
 . הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה

ע"י הקבלן, בתיאום עם המפקח, מיד לאחר שלב  מוימוק יםהשלט .2
, יםההתארגנות לאחר שקיבל את אישור המזמין בכתב לנוסח השלט

שבועות מיום קבלת צו התחלת  2-לא יאוחר מ םועיצוב הם, חלקיםגודל
 העבודה.

 שלטים אחרים: .ב
שלטי בטיחות ושלטי הכוונה הקבלן יספק, יציב ויתחזק מערכת  .1

וכפי שיידרש לצורכי  והתמצאות כנדרש בחוק ובתקנות משרד העבודה
העבודה ע"י המפקח, השלטים יהיו מוארים בהתאם לצורכי הבטיחות 

  ו/או עפ"י הנחיות המפקח.
הקבלן יספק יתקין ויתחזק שילוט והכוונה לאורך כל הדרך מהכניסה  .2

דרי תנועה זמניים כגון מחסומים לדרך הגישה עד לאתר העבודה והס
 וגדרות המוארים בחושך, ככל שידרש ע"י המפקח ובהתאם להנחיותיו.

 חל איסור על הצבת שילוט מסחרי. .3
 :העברת והסרת שילוט .ג

הקבלן יעביר או יסיר את השלט ממקום למקום בהתאם לשלבי העבודה  .1
 באישורו.בהוראתו או והכול לאחר תיאום מוקדם עם המפקח ו

 ם הזמניים יפורקו בגמר העבודה על ידי הקבלן.השלטי .2
 .הפרויקטעד להשלמת ביצוע  םאחזקתלוים  הקבלן אחראי ליציבות השלט .ד

 

 גורמים אחריםקבלנים ותאום עם  00.19
כל גורם  ,קבלנים אחריםעל הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם 

גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה  ועם כל ו ו/או מטעמ המזמיןשיועסק בשטח על ידי אחר 
 על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. אתוחייב בתאום 

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים עלולות לחול הגבלות על ביצוע 
 עבודות שונות כתוצאה מפעולות של גורמים אחרים.
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בתחילה, במהלך או  עבודות אשר לגביהן קיימות תקנות, דרישות וכו' של רשות מוסמכת
תבוצענה בהתאם לאותן דרישות והקבלן אחראי למילוי המדויק של כל  ,בגמר העבודה

 התנאים המפורטים בתקנות אלו. 
עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך 

 . תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות
 

 ספר מתקן 00.20
 גשהה .ה

 ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט  זה מפורטים להלן

תברואה .1

 חשמל .2

זוג אווירימ .3

מעלית .4

אלמנטים וחומרי גמר שמות המוצרים, ספקים )לרבות  .5
פרטי התקשרות(, גוונים, מספרים קטלוגים, סדרות, 

וכדומה(

 
 עותקים. 5-ספר מתקן יוגש ב

 
אינם מפורטים במפרט על הקבלן לתאם עם המפקח הגשת  פרטי ספר מתקן ש

 המיוחד ובהנחיות השונות ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר. 
 

 הדפסה .ו
ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם  , יועלה על דיסקתתבצע במעבד תמלילים

 עם המהנדס.
 

 כריכה .ז
הכריכה תהיה קשה. כל העמודים יונחו בתוך הכריכה בצורה שניתן יהיה 

פם או להוסיף עמודים נוספים. לכריכה יהיה צמוד להוציאם בקלות, להחלי
 נרתיק ניילון לתוכו יוכנס דף הכותרת בצבע המתאים. 

 
 צבע הכריכה .ח

צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן. צבעי כריכה של  
 יתואמו עם המפקח.  -מערכות שאינן מצוינות להלן 

 
צבע כריכהמערכת

 כחול תברואה 
 אדום קלריםספרינ
חוםחשמל

ירוקמיזוג אוויר

 כתום מעלית
 

העמוד הראשון במתכונת "ספר מתקן" המצ"ב  יהיה כאמור גם על חזית 
 הכריכה תחת מעטפת ניילון ובצבע המתאים.

 
בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן, שם הפרוייקט ושם המערכת אליה 

 המערכת. כל זאת על רקע צבע -משתייך ספר המתקן 
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 מועד הגשה .ט
ימים לפני סוף תקופת  30הקבלן יספק למפקח מהדורה ראשונה של ספר מתקן 

 הביצוע. 
 תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.

 
 השלמת נתונים .י

לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד 
ביר למפקח נתונים נוספים לכל לקבלתו הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויע

 סוגי השינויים שחלו במערכת לגבי המהדורה הראשונה.
הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה להכלילם 

 בחוברות שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים.
 

 גמר ותעודת אכלוס אישורי 00.21

בכל  שימוש עם 4 טופס) אכלוס אשורי קבלת לשם הדרוש כל את לבצע הקבלן על
 פ"ע הנדרשים האחרים וההיתרים האישורים, הרישיונותכל  (,המבנים ושטחי הפיתוח

 לידי ל"הנ הטופס את שיספק זה והוא למטרותיו ים והמתחםהמבנ הפעלת לשם דין כל
 לשם הנדרשים האישורים כל את חשבונו על ולהשיג לתאם  הקבלן על. המפקח

 התשלום) ותקשורת מים, ביוב, חשמל של תשתית למערכות הסופית ותההתחבר
 (. ןהמזמי י"ע ישולם אלה למערכות הסופי החיבור בגין השונות לרשויות

 

 בדיקת ודמי בדיקות: 00.22
ממעבדה מוסמכת   ,למפקחהקבלן ימציא  ימים ממועד צו התחלת העבודה, 7תוך  .א

להבטחת טיב פי כל דין על בדיקות הנדרשות   שתיבחר  ע"י המזמין, מערך
תקנים הישראליים או בדיקות הנדרשות לפי ה ובכלל זה   העבודה והחומרים

 והמיוחד. המפורטות במפרט הכללי בדיקות

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע על בדיקות נוספות לטיב החומרים, לחוזקם,  .ב

לה כות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם הבדיקה הנדרשת אינה כלואלטיב המל
 .במסגרת "מערך הבדיקות"

 
וישלם את שכרה.  התקשרות עם המעבדה עם מעבדה מוסמכת,  הקבלן יתקשר .ג

 מותנית באישור המזמין.
 
למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא  .ד

' )כתב יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף  במסמך ד
בין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא ו (הכמויות

 בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 תכולת המחירים 00.23

במחיר העבודה יהיה כלול  חדים לעיל ובתנאים הכללים המי כל האמור והמפורט .א
אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח למעט אם צוין מפורשות אחרת. 

העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת  הקבלן" ו/או "כל
 . בסעיף זההאמור כלליות מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מ

מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרטים ובתוכניות  .ב
צוין במפורש  לרבות כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם הדבר לא

במסמך ממסמכי החוזה, אך נדרש ע"י המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיר 
 .במחירי היחידה הצעתו

מחירים שונים רואים את המחיר הקובע על פי  בכל מקרה שמופיעים בסעיפים זהים .ג
 המחיר הזול ביותר שמופיע בסעיף הזהה.
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 (הכמויות כתב' )ד במסמךשונים וניתן  להפעיל סעיפים בכל מקרה מובהר כי במידה  .ד
 .ביותר מחיר הנמוךהסעיפים ב ישולם לקבלן לפי - לצורך בצוע אותה עבודה/פריט

 המפקח לבדו יקבע מהו הסעיף לפין תבוצע העבודה.
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 2מסמך ג' 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה

 המפרט המיוחד

 

 : עבודות הכנה 01פרק 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות: 01.01

 :תחומי האתר והמבניםעבודות כלליות בכל  .א

 ניקוי כללי של השטח והמבנים מהפסולת הקיימת. .1

 .בכל השטח המיועד לפיתוחחפירה כללית זהירה  .2

 חפירה כללית זהירה בסביבת המבנים. .3

פירוק זהיר של טרסות ומדרגות קיימות ושמירת האבנים המקוריות לצורך  .4

 .וזרשימוש ח

 לשימור עצים קיימים, לרבת גידור, שילוט וגיזום ע"פ הנחיות אגרונום.פעולות  .5

 עצים בוגרים בתחום האתר.העתקת  .6

 עצים על סקר עצים ובכפוף להנחיות האגרונום.כריתת  .7

 צמחייה וניקוי השטח.הסרת  .8

 השטח בחומרי הדברה באזור המיועד לריצוף. ריסוס  .9

 שפיכה מאושר, לרבות תשלום אגרות חפירה.פינוי פסולת ועודפי חפירה לאתר  .10

 עבודות ייחודיות למבנה שירותי דרך: .ב

 חפירה זהירה ליסודות המתוכננים של מבנה שירותי דרך תוך ליווי ארכיאולוגי.

 עבודות ייחודיות למבנה המסעדה: .ג

 .גג בור המים ומילוי בחול בגב מבנה מסעדהפירוק זהיר של  .1

תוספת הבנייה המתוכננת ובהתאם של  חפירה זהירה ליסודות המתוכננים .2

 תוך ליווי ארכיאולוגי. לתוואי דרך השירות המתוכנן

 עבודות ייחודיות למבנה מורשת: .ד

בהתאם לגבהים המתוכננים בפיתוח סביב המבנה וביחס לרחבת חפירה זהירה  .1

 תוך ליווי ארכיאולוגי. הכניסה למבנה והכניסה הנגישה )הרמפות(,

 ת ברחבת הכניסה למבנה.ושיקום באר קיימ רשימו .2

 

 

 שת הסכמי התקשרות:הג 01.02

הקבלן חייב לפנות פסולת לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה.  לפני תחילת  .א

העבודה יגיש הקבלן למפקח את פרטי אתר הפסולת המורשה, אליו הוא יפנה את 

הפסולת, בצירוף הסכם התקשרות. הקבלן יגיש למפקח את כל עותקי תעודות 

ל הפסולת באתר  הפסולת. הקבלן לא יורשה להגיש חשבונות החלקים הקבלה ש

 וחשבון סופי, אלא בצרוף התעודות כנ"ל.

הקבלן יתאם את מועדי החפירה אל מול רט"ג ורשות העתיקות ויוודא כי נציג  .ב

מטעמם ינכח בכל עת בזמן ביצוע עבודות החפירה בשטח. על הקבלן להגיש למפקח 

 הנציגים בכתב. את כל פרטי ההתקשרות עם
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 הנחיות כלליות לביצוע עבודות הכנה 01.03

על הקבלן לבקר באתר המיועד לביצוע העבודה לפני שינקוב את מחירי הצעתו למכרז  .א

זה, ויעמוד מקרוב על התנאים המיוחדים כולל דרכי גישה קיימות ואפשריות, טיב 

 .'כוו וסוג הקרקע והסלע

ין לא יכיר בשום תביעות הנובעות הינה באחריות הקבלן, המזמ הכרת סוג הקרקע .ב

מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן והסלע, ללא יוצא 

מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה. לפני הגשת 

 הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח..

קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה , מיד עם מיפוי מצב קיים .ג

על הקבלן לבצע  את המדידה לפני  .עדכנית מפורטת ע"י מודד מוסמך מטעמו

שיתחיל בסימון הבניה ובעבודות עפר הנלוות הנדרשות לשם כך. כל חפירה שתבוצע 

ואיננה מתאימה לתכנית הבנייה בשל אי דיוקים במדידה או בסימון הינם באחריות 

בלן והוא יהיה אחראי בלעדי לכל תיקון, השלמה, מילוי או חפירה נוספת הק

 שתידרש בעקבות זאת ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ללא תוספת תשלום.

במידה ויידרש, המילוי בשטח הפארק ובין הקירות התומכים יהיה  מילוי מוחזר .ד

ברור  מאדמה מובחרת שנחפרה במקום, בלבד שתהיה נקייה מפסולת, תעבור

ס"מ. מודגש כי מילוי מוחזר  20ותהודק לפי דרישות חומר נברר סוג ג' בשכבות של 

 חייב בבדיקות מעבדה לאישור טיבו ודרגת הצפיפות המתקבלת.

, כחלק מהכנת חוזר ששימור אבנים ממבנים, מדרגות וקירות קיימים לצורך שימו .ה

)מפורט בהרחבה  האתר הקבלן מתבקש לפרק באופן זהיר טרסות וקירות קיימים

בפרק פירוק והריסות( את האבנים המוצאות הקבלן נדרש להפריד מיתר הפסולת 

ולשמרן לצורך שימוש חוזר בהקמת טראסות וקירות ולצורך תיקונים באלמנטים 

לשימור. הפירוק יהיה זהיר והאבנים ישמרו במקום שיועד לכך ומוסכם מול 

זמין, שמירה על האבנים באתר המפקח. האבנים באתר כולם הינם רכוש של המ

 וניקויים באחריות הקבלן.

 

 ניקוי אתר הבנייה  01.04

כתב הכמויות כולל סעיף עבור ניקיון יסודי כללי של האתר ודרכי הגישה מפסולת של 

 אחרים ומצמחייה שמהווה מכשול וזאת בהתאם לתכנית הפיתוח. 

ל המבנים הקיימים בשטח סעיף נוסף יועד לכל מבנה ומהותו תשלום עבור ניקוי יסודי  ש

העבודה. טרם התחלת העבודות הקבלן יבצע ניקוי יסודי של המבנים המיועדים לשימור 

וחידוש, מבחוץ ומבפנים, לרבות ריקון המבנים מציוד שאולי מאוחסן שם, ניקוי הקירות 

 והרצפות מלכלוך שנוצר והצטבר במבנים במהלך השנים.

תר הבניין באופן שוטף ולקראת מסירת הפרויקט בסעיפים אלו יכלל גם תקצוב ניקוי א

ובתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח. בגמר כל העבודות הקבלן נדרש לפנות את 

האתר מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים, וימסור למזמין את אתר 

ת הפרויקט הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. לקראת מסיר

הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד 
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כל כתמי צבע ונוזלים אחרים, וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. 

הרצפות תישטפנה במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים אשר 

תום את בורות הסיד וכו'. עליו להשאיר את כל העבודות שייכים אליו בגמר העבודה ויס

 מושלמות, ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי.

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת 

ידי הרשויות -ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על

 כאמור לעיל.
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 עבודות בטון יצוק באתר –  02פרק  

 
 סוג הבטון 02.01

 . 30 –סוג הבטון בכל המבנה, אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב 

 סומך הבטון יהיה על פי המוגדר בתכניות ובדו"ח הקרקע.

סוג הבטון וסומך הבטון יבדקו על ידי מעבדה מוסמכת בכל יציקה, תוצאות הבדיקות 

 יועברו לפיקוח ולמהנדס.

 
 תנאי בקרה 02.02

 תנאי הבקרה יהיו טובים לכל סוגי הבטון. 

 
 הכנות ליציקה  02.03

בימי שרב וחום יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון. יש לנקוט באמצעים להגנת 
הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית. 

ישור  מוקדם של מע' צלזיוס, אלא בא 30לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 
 המפקח.

,  שרוולים, ברגים, מעברים וכו' יוכנסו לאלמנטי הבטון  לפני יציקת קוצים, אביזרי עיגון
 הבטון.  כנ"ל לגבי אביזרי ניקוז, מחסומי רצפה וכדומה. 

יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום 
 ובמפלס שנקבע בתוכניות. 

שעות  48להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו עם הודעה מוקדמת של  אין 
 לפחות. 

האחראי הכנה ליציקה תהיה לאחר בדיקת סידור הזיון ואישורו על ידי המפקח והמהנדס 

 בשטח. לא תותר יציקה ללא אישור סידור הזיון.לביצוע מטעם הקבלן 

תקיים "קטע ניסוי" בנוכחות הקבלן לפני יציקת כל אלמנט ראשון מסוגו במבנה, י

ומהנדס אחראי לביצוע מטעמו, המפקח, לאחר מכן יורשה הקבלן, על פי הנחיות שיקבל 

 השונים, להמשיך בביצוע יציקת האלמנטים הזהים. מפקחמ

על הקבלן להודיע למפקח לפחות שבוע מראש על הצורך בתיאום קטע ניסוי, סוג האלמנט 

 והגורמים הנדרשים להגיע.

 
 מעברים, שרוולים, חורים וכדומה  02.04

לפני יציקת הבטונים, על הקבלן לברר את כל הפרטים הקשורים להכנות הדרושות  .א
בבטונים בעבודה זו. באחריות הקבלן לקבל תכניות של כל המעברים, חריצים, 

פתחים, מגרעות, שרוולים, סרגלים, פרופילים ועוגנים / ברגים לביטון וכו', הכל על 
כל לעצבם ו/או להתקינם בטפסנות מראש. לא תורשה חציבה בבטון לאחר מנת שיו
 יציקתו.

מודגש במפורש כי אין זה מן ההכרח כי כל הפרטים הנ"ל יסומנו על גבי כל תכניות  .ב
העבודה שיקבל הקבלן, ועליו יהיה ללקט את כל הפרטים הדרושים מתכניות של 

הסברים ופרטים משלימים המתכננים והיועצים השונים בעבודה זו ואף לקבל 
 מהמפקח.

המפקח לכל הפרטים הנ"ל לפני המתכנן באמצעות על הקבלן לקבל את אישורו של  .ג
כי כל המידע הדרוש לו אומנם נמצא המתכנן היציקה. לא תורשה יציקה ללא אישור 

בידי הקבלן וכי הוא נקט בכל האמצעים הדרושים להוצאה לפועל של כל האמור 
 יסה או חיצוב של חלקי בטון יצוקים. לעיל ללא צורך בהר
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 הפסקות יציקה  02.05

 הפסקות יציקה תבוצענה במקומות המסומנים בתוכניות.  .א

הפסקות יציקה נוספות ו/או שינוי במיקום הפסקות היציקה שתידרשנה ע"י הקבלן  .ב
 טעונות אישור בכתב של  המפקח.

יציקה בהתאם לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו ולבצע את הפסקות ה .ג
להנחיותיו של המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן 
יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שיידרשו ע"י המפקח גם 

אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים 
 ור המשך היציקה.בבטון בפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיב

אם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי החוזה או התוכניות נדרש הקבלן להשתמש  .ד
באביזרים מוכנים המורכבים תבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל 

להמשך היציקה. בנוסף יטופל שטח ההתחברות כמפורט לגבי חיבור אלמנטי בטון 
קבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון להלן הזיון  באזור ההתחברות ינוקה עד ל

 ומי מלט.

כאמור במפרט, המשך יציקה לאחר הפסקת יציקה שנגרמה עקב אי רציפות בהספקת  .ה
הבטון תדרוש אישור המפקח והמהנדס. המשך היציקה יהיה תוך הקפדה יתרה על 
ויברציה לחיבור הבטון החדש והישן, בהתאם להנחיות המהנדס והמפקח. תיקון / 

סה/ שינוי הנגרמים עקב הפסקת יציקה לא מתוכננת יטופלו על חשבון הקבלן הרי
 ובאחריותו המלאה.

 

 דיוק בעבודה 02.06

 789דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה  לפי ת"י 
 (. 1)חלק 

הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט  לעיל 
 )פלוס מינוס(.

   
 חיבור אלמנטי בטון חדשים לישנים ובהפסקות יציקה 02.07

 חיבור אלמנטי בטון יעשה כדלקמן :

 . בטונים רופפים וכיסי חצץ יוסרו עד לקבלת בטון נקי.ינוקו פני הבטון  .א

 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של  .ב

 ישטפו להסרת אלמנטים זרים ואבק.פני הבטון  .ג

 מ"מ. 2בעובי    EC – 110מריחה של סיקה טופ  ע"ג הבטון  תיושם .ד

 ע"ג המריחה בעודה רטובה  תבוצע היציקה  החדשה. .ה

ס"מ  30מ"מ כל  12שורות קוצים קוטר  2במידה ולא מצוין אחרת בתכניות, יותקנו  .ו
ס"מ מפני הבטון הישן אשר יעוגנו לבטון הקיים  70מותקנים לסירוגין, שיבלטו 

 ס"מ. 15מינימום  בדבק אפוקסי. עומק ההדבקה
 

 תמיכות ופיגומים מיוחדים 02.08

בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים לתמיכת היציקות של רכיבי בטון למיניהם, אשר 
הקבלן ישתמש בהם באופן שוטף במהלך עבודתו, קיימות עבודות הדורשות תמיכות 

אך אינם ופיגומים מיוחדים, ובהם תמיכות ופיגומים לרכיבי שלד שכבר נוצקו והתחזקו, 
חזקים דיים לשאת את העומסים של רכיבי בטון אשר נוצקים מעליהם, או שאינם 
מסוגלים לשאת את עצמם, עד לאחר שיחוברו או ייתלו לחלקי מבנה אחרים, או לתמיכת 
אלמנטים המיועדים להריסה ולפינוי וכו'. כן קיימים אזורים שבהם הקומה גבוהה 

 מיכה מתאימים לגבהים חריגים. במיוחד, ויש לבצע תמיכה במכלולי ת
כל התמיכות והפיגומים הזמניים שהוזכרו לעיל או הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, כמו 
גם התמיכות והפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן 

 באמצעות מהנדס מוסמך, מומחה ומנוסה בעבודות מסוג זה.
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פיגומים בהתאם לעומסים הפועלים או שעלולים לפעול הקבלן יתכנן את התמיכות וה
עליהם בשלבים השונים של   ביצוע העבודה,  בהתייחס לגובה שלהם ועל פי כל כללי התקן 
וחוקי הבטיחות בעבודה. הקבלן יגיש למפקח תוכניות מפורטות של מערכת התמיכות בכל 

 מקום כנדרש.
ות והפיגומים הזמניים, גם אם האחריות הבלעדית לטיב, לחוזק וליציבות התמיכ

המערכת אושרה ע"י המפקח, וכן לשמירת שלמות רכיבי המבנה עליהם עומדים הפיגומים 
 והתמיכות, תחול על הקבלן בלבד.

 
כדי לתכנן את מערכת התמיכות, חייב הקבלן ללמוד ולהכיר את כל מרכיבי העבודה, 

משקל הרכיבים מיועדים  צורת הפתרון הסטטי  של המערכת הקונסטרוקטיבית  , את
לתמיכה, את העומסים העתידים לפעול על התמיכות  וכן כל מידע רלוונטי בנושא. על פי 
כל הנתונים הללו יידרש הקבלן לתכנן את מכלול הפיגומים ומערכת התמיכה לקבלת 
המשקלים והעומסים בכל שלבי הביניים של ביצוע העבודה. הקבלן יהיה אחראי  לחשב 

 מערכת התמיכות, באורח מקצועי  ועל פי כל  כללי התקן הרלוונטיים לנושא.ולתכנן את 
  

 

 

 קיטום פינות 02.09

 2אם לא נדרש אחרת הקבלן יבצע בכל אלמנטי הבטון קיטום פינות ע"י משולש ישר, בעל 
ס"מ או סרגל פינה קעור )לקבלת פינה עגולה( ע"י סרגלים אשר יוכנסו לטפסות  1.5צלעות 

כן יבוצע קיטום כנ"ל בכל  כמפורט בתוכניות  ובפרטי האדריכלות. לפני היציקה הכל
המקומות שמשקופי הדלתות מורכבים בקירות בטון )משני הצדדים( וכן בכל מקום 
שיידרש ע"י המפקח אף אם לא צוינו בתוכניות. בכל מקרה על הקבלן לברר טרם היציקה 

 ר המפקח.את הצורך בביצוע קיטום ואת סוג הקיטום ולקבל את אישו
 

 
 פלדת הזיון 02.10

 . מוטות פלדה עגולים יהיו לפי ת"י5+3חלק  4466מוטות זיון מצולעים יהיו לפי ת"י  .א
 4+5חלק  4466. הרשתות המרותכות תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י  2חלק  4466

ממוטות מפלדה בעלת כושר הידבקות משופר )פלדה מצולעת( וחוזק  גבוה, שכינויה 
 50משבצות או  3ות, אם לא נדרש בתוכניות אחרת, תהיה לפחות . חפיה בין רשת50

 ס"מ )הגדול מבין השניים(.
אם בגלל כל סיבה תידרש הארכת מוטות פלדת הזיון, ההארכה תבוצע כמפורט בת"י  .ב

ע"י חפייה תקנית, אולם אם לדעת המפקח עלולה החפייה התקנית לגרום  1חלק  466
רוש מהקבלן להשתמש באביזרי פלדה תקניים לצפיפות יתר בבטון, רשאי המפקח לד

להארכת מוטות. בין אם ההצעה להשתמש באביזרים אלו תהיה ביוזמת המפקח או 
ביוזמת הקבלן משיקולים שלו, יהיה על הקבלן להציג בפני המפקח תעודות 
ואישורים המוכיחים, שהאביזר המוצע מסוגל להעביר את כוחות המתיחה הפועלים 

 ד למשנהו עם מקדם הביטחון הנדרש. בברזל,  ממוט אח

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיבצע  ניסיון או ניסיונות העמסה שיוכיח/יוכיחו את  .ג
כושר האביזר לעמוד בפני קריעה או  היסדקות תחת כוחות המתיחה המופעלים 
עליו. ההחלטה הסופית בדבר שימוש באביזרי פלדה להארכת מוטות הזיון תהיה 

 בידי המפקח.

מקום שיידרשו ריתוכים אל מוטות הזיון, על הברזל להיות מסווג המתאים  בכל .ד
 לריתוך.

ס"מ עבור רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  5עובי כיסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה  .ה
 ס"מ עבור רכיבים אחרים, אם לא צויין אחרת בתכניות  3 -או עם    מים ו
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 אופני מדידה 02.11

כמויות יחשבו ככוללים גם הכל כמפורט במפרט מחירי היחידה המוצגים בכתב ה
 המיוחד.

 
 פירוק תבניות 02.12

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות   02.05.07בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 
הביצוע יכתיב דרישה לתמוך  בהסופית של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצ

וק, משקל התקרות וסכמות ברציפות שני תקרות או יותר: זאת, מותנה בזמני הפיר
ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי 
להוסיף ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע 
מחום הידרציה גבוה וכדומה רק באישור המהנדס. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה 

ת התקשות הבטון באישור המהנדס. לא תשולם תוספת מחיר על מתאימה כדי לזרז א
 כך.

 
 פירוק תבניות ככלל יעשה על פי דרישות התקנים והמפרט לעבודות בנייה.

 
 אשפרה 02.13

לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי הרטבה במים 
 בלבד.

 
 

 בדיקת בטונים טריים 02.14

רנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של תערובת הבטון לפרטיהן תאוש .א
 הבטונים.

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .ב
 

אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת לקיחת מדגמים מהבטון הטרי  .ג
שעות לפני מועד היציקה בפועל. תוצאות הבדיקות יועברו מיד  24בהודעה מראש של 

 ח.עם קבלתן לפיקו
 

אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת בדיקת סומך בטון ממדגמים של  .ד
 שעות לפני מועד היציקה. 24הבטון הטרי בהודעה מראש של 

 
באחריות הקבלן להביא ליציקות באתר בטון טרי העומד בתנאי ובהגבלות הזמן  .ה

 המותר על פי המפרטים והתקנים. בטון לא טרי לא יאושר ליציקה ולא תשולם
 תוספת כספית

 
תיקונים/מניעת יציקה והספקת בטון חדש עקב אי תקינות הבטון מסיבות אלו  .ו

 ואחרות יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
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 בצוע העבודה כולל  02.15

בצוע העבודה  כולל בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את  המפרט להלן 
דה שבסעיף זה לבין אופני המדידה )בכל מקרה של סתירה בין האמור באופני המדי

 שבמפרט הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן הקובעים(:
 
 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .א

 

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .ב
 

 חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש . .ג

 

שרוולים,  \בליטות , קיטומים, אפי מים, פתחים,חוריםיצירת חריצים, שקעים,  .ד
 הארקות, מערכות וכד'.

 

ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי  .ה
 הפיתוח.

 

הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים  .ו
קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים  ו/  תבוצע עפ"י תוכניות המתכנן . אי הוצאת

 או לישם כל פתרון  שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו.
 

ביטון מלבנים, משקופים, משקופים סמויים בכל הקירות מבטון    ומבלוקים גם אם  .ז
 המשקופים יסופקו ע"י אחרים, כולל  משקופי מעליות .

 

שופים בבנין,    לרבות קירות, יצירת פני בטון חלק מוכן לצבע בכל אלמנטי הבטון הח .ח
 קורות, עמודים ותקרות.לרבות פינות קטומות וכ"ו .

 

 עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים. .ט
 

יציקת תקרות רצפות, בשיפוע באם לא נרשם אחרת בסעיפים השונים שבכתב  .י
 הכמויות. 

 

לרבות ביצוע תפרי דמה וסתימתם  החלקות פני רצפות וגגות בעזרת הליקופטר .יא
 במסטיק סיקה פלקס והגנת פני הבטון.          

 

 שרותי מודד בסימונים ומדידות .יב
 

 שירותי מודד בהפקת תכנית עדות בתום כל שלב )ביסוס, קורות יסוד, וכדומה(. .יג
 

 תימוך תקרות ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. .יד
 

 המהנדס /המזמין וע"ח הקבלן . כל הבדיקות תוזמנה ע"י הקבלן/ המפקח/ .טו

 

 בטונים מיוחדים. .טז
 

 קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים . .יז
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 ויברציה לבטון לאחר יציקה, לפי התקנים והמפרט .יח
 

יציקה ושפיכת בטון באמצעים שיבטיחו שפיכה ויציקה על פי התקנים והמפרטים .  .יט
 במשאבה ובצינור תרמי ליציקה אנכית. הקפדה על שימוש –ביציקת כלונסאות 

 

 בדיקות סוניות בכלונסאות הביסוס, כנדרש בדו"ח הקרקע. .כ
 

יציקות בטון טרי העומד בתנאי ובהגבלות הזמן המותר על פי המפרטים והתקנים.  .כא
 בטון לא טרי לא יאושר ליציקה ולא תשולם תוספת כספית

 

נות הבטון מסיבות אלו תיקונים/מניעת יציקה והספקת בטון חדש עקב אי תקי .כב
 ואחרות יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
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 עבודות בנייה  - 04פרק 
 

כללי 04.01

, או כל 04 העבודה תבוצע כולה לפי הוראות "המפרט הכללי לעבודות בנין" פרק .א
 חלק רלוונטי אחר בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

 

מבטון ומפלדה בהתאם כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים  .ב
למצויין במפרט הכללי. יש להבטיח חיבורי הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה, 

 בזמן היציקה, של קוצים עבור  )שטרבות( בטון.

  .ג

חורים  4בעלי  כל הקירות ומחיצות הבנייה הפנימיים ייבנו מבלוקי בטון חלולים .ד
 ו/או מבלוקי איטונג.  

 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. .ה
 

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.  .ו
 

 הצבה וביטון משקופים 04.02
בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המלבן ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף 

 ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.
 

הצבת המשקופים תיעשה תוך הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך,  .א
מהאנך וממוקמים בתוך הקיר  כך שבין פני המשקוף לפני  תמוכים בפני סטייה

 מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית. 15הטיח ישאר רווח לפחות 
 

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט. בכל מקרה שמילוי  .ב
 המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

 

ו אישור המפקח, אולם לא תשולם כל תוספת למחיר כל הפסקות בבניה יחייב .ג
 עבודות הבנייה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש.

 

הבנייה מסביב לשכטים, לוחות חשמל, צינורות מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי  .ד
המערכות השונות. במקרה והצנרות יבוצעו לפני  תוכניותההתקדמות ותאום עם 

, תותאם הבנייה לצנרת או הדיקטים הקיימים תוך הקפדה על מילוי עבודות הבנייה
החריצים ובידוד מתאים. במקרה והצנרות ו/או הדיקטים יבוצעו אחרי עבודות 

 הבניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים 
 

 חגורות אנכיות 04.03
יין האנכיות מבטון מזו בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי הבנייה יכללו את החגורות

בטון )שטרבות(; החגורות האנכיות בקירות  הדרושות בחיבור עם קירות ו/או עמודי
ובמחיצות ארוכים ובגמר חופשי של הקירות יימדדו וישולמו בנפרד כמתואר בסעיפי 

 .02כתב הכמויות בפרק 
 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות. 04.05
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 עבודות איטום 05פרק 
 

 כללי 05.01
, כתב הכמויות, ןנכתמה לש םוטיאה ןדגוא -הז עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט 

התכניות המצורפות, תקנים ישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו 
העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות 

 י סמכותה הרשמית.מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומ
 

כל עבודות האיטום  יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים 
 . המפקחבאישורו המוקדם של 

 
 .המפקחיבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת 

 
על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות  ישמורהקבלן 

 או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.ו/
 

 :מחייבים מסמכים .א
 כדלקמן תקנים )ת"י( בנושא מערכות איטום כמפורט בת"י 

 

 התוספת השנייה, שיכונה "תקנות". 1970, -תקנות התכנון והבנייה תש"ל  .1

 

 .2חלק  1752 -ו 1430/3תקנים )ת"י( בנושא בידוד תרמי ומערכות איטום כמפורט בת"י  .2

 

 בדיקת אטימות קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים. - 1476/2ת"י  .3

 

 חומרים לאיטום מישקים וסדקים במבנים. - 1536ת"י  .4

 

 איטום. –תוכניות לביצוע לבניינים  - 1547/13ת"י  .5
 

 בידוד תרמי. -1045ת"י  .6

 
 

 תכולת המפרט .ב
 תסריטי ביצוע.מפרט מתייחס לכל נושא באופן פרטני, כולל 

 

 איטום תת קרקעי. .1

 איטום חדרים רטובים. .2

 גגות בטון אדריכלי. –גגות מגוננים  –איטום גגות  .3

 איטום קירות אבן וכוחלה. .4

 : הנחיות לקבלן ביצוע.5פרק  .5
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 :הצעות שינוי ואישור דוגמאות .ג
 

ראו אם תוך כדי עבודה, ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, י .1
 הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על ידו בכתב. 

 

לפני תחילת הביצוע, יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי איטום,  .2
 שברצונו להשתמש בהם לרבות אישורי איכות ותקן.

 

 :אחריות הקבלן .ד
 

של חלקי מבנה אשר צופו בשכבות אוטמות  הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים והאיטום
שנים מיום שהובטחה אטימותו המוחלטת לאחר  8בפני חדירת רטיבות לתקופה של לפחות 

 החורף הראשון. 
במידה והחברה המספקת את חומרי האיטום נותנת אחריות לתקופה ארוכה יותר, יאריך 

ת לתקופת האחריות הקבלן את תקופת האחריות האמורה בסעיף זה לתקופה הזהה לפחו
 שנותן היצרן. 

 
במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שנגרמו 

או בא  המזמיןמסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של 
 כוחו ובתאום עמו, לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך.

 
 

 :ות כלליותדריש .ה
 

 לקבלת הסברים והדרכה.לפנות למפקח לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן  .1

 

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר אטום, יש לראות כאילו  .2
 רשום לידו "או שווה ערך".

 

, תקנים רלוונטיים ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה .3
 הבנימשרדי. והמפרט

 

 איטום והגנה תעבודו .ו
  

 .האיטום יהיה קבלן רשום בעל סווג מתאים לעבודה שעליו לבצע, בעל ניסיון מוכח מבצע .1

 

הקבלן יגיש לאישור את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטות האיטום  .2
 ה טרם קבלת כל האישורים.ולא יתחיל בביצוע שום עבוד

 

במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע  רק  עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, .3
, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכבות האיטום יםלאחר ייבוש מוחלט של המצע

מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים חורים וחלקים , חייבת להיות יבשה לחלוטין
 רופפים.

 

חלקים וישרים ללא  נקיים, בות האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים,ביצוע שכ .4
 1ואזורי סגרגציה ינוקו ויסתמו בתערובת של   שקעים ובליטות. בליטות יסותתו, שקעים

מכמות המים( או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק  15%חול, מים ו"סיקה לטקס" ) 3צמנט, 
 לט צמנט כנ"ל.מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים יסתמו במ 15
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אטימותם של חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע האיטום ואחריהן באמצעות לחץ מים ע"פ  .5
 . המפקחהמפרט הכללי, או בדיקות אחרות שיקבעו ע"י 

 

במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת.  .6
 .מפקחההבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע 

 
 

תוך שבוע  -בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות  .7
 .ימים

 

בתכניות. כל  פירוט עבודות האיטום בא להשלים את האמור במפרט הכללי ואת הפרטים .8
 -ו/או הגבוהה יותר  מקרה של אי התאמה מסוג כלשהו תקבע תמיד הדרישה המחמירה

 הכרעת המפקח.ע"פ 
 

, בהתראה סבירה, בעת הכנת עבודות האיטום, בעת ביצוע המפקחהקבלן להזמין את על  .9
 עבודות האיטום ובעת ביצוע עבודות הגנת האיטום.

 
 

 אחריות הביצוע .ז
 

 . אחריות זו תכלול:תקופת כל האחריותהקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 
 

 תיקון האיטום באזור הנפגע. .1

 .גון: טיח, צבע וכו'תיקון האזור הנפגע  כ .2

 כיסוי כל הנזקים הנגרמים עקב כשל האיטום. .3

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות  .4
לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחייב לתקן את הליקויים מיד 

 האדם שבהם יעשה שימוש. חכוהן את לכשיתאפשר. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים ו
 

 לוח זמנים .ח
 

כח האדם הנדרש כלים וכו' הנדרשים להשלמת  הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים,
 עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. 

 
דגש מיוחד יושם לגבי חומרים מיובאים כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות 

עו באיטום. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ויביא ההגנה לאיטום המבוצע לא יפג
 לפני המזמין את כל הערותיו להבטחת דרישה זו.

 

 ביקורת  הביצוע .ט
 

 בגמר הביצוע תיבדק האטימות של האיטום המבוצע. 
 

ומשך זמן הבדיקה, הינה בחירה בלעדית של המזמין.  רותהאיטום הנבח דרך ביצוע הבדיקות
או רטיבות, לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן וום ימנע חדירת מים בכל המקרים האיט

חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור 
 מהמפקח על התחלת העבודה.
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 .1חלק  1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  - ביקורת האיטום ע"י הצפה .י
 

לתקן את הפגמים במקומות , חובה נתגלו סימני רטיבות הבדיקהכאשר במהלך או בגמר 
 עד קבלת איטום מושלם. הבדיקהלחזור על כשלים, שנתגלו 

 
 

 קרקעי.-מערכות איטום תת 05.02
    

  הבהרות:
 

 חובת יישום עצר מים בין יציקות הבטון בביצוע מערכות איטום. .1

 

הזיון כדי שלא יבקע  את עצר המים התופח יש למקם בצידה הפנימי של רשת -עצר מים כימי  .2
 את הבטון בזמן תפיחתו.

 

עד מעל קו גובה של  530בהיקף קומת קרקע יש ליישם טיח צמנטי אוטם, דוגמת: איטומט  .3
 ס"מ. 10.0

  
 חומר: עצר מים כימי המבוסס על גומי בוטילי + בנטונייט.

  

 .X 25 15מ"מ  ו  X 25 20מידות סטנדרטיות  של:  מידות: 
   

מים  הינו תפר כימי מתנפח המשמש לאיטום בין שתי יציקות כנגד  חדירת  מי עצר התכונות: 
 5"סופרסטופ" יש תכונות השהייה במים של כ  -תהום דרך קו התפר שבין שתי היציקות. לעצר ה 

 שעות על מנת לאפשר לבטון להתייבש לפני ההתנפחות האטם ולמנוע סגרגציה. 
 

 העצר מים משמש לאיטום הפסקות יציקה:

 

 רצפה.-חיבורי קיר .1

 

 קיר.-קיר .2

 

 ראשי כלונסאות. .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, אולם הרצועה כלואה בתוך הבטון בנפח נתון ולכן תהליך התנפחות 240%החומר מתנפח עד ל 

 העצר יוצר לחץ גבוה האוטם ומונע מעבר  מים מצד לצד.להבדיל מהתנפחות במצב חופשי.

 קרקעיים.-ירות התתפרטי איטום עצר מים ליישום מערכות איטום לק
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 קרקעי.-מערכת איטום תת
 
 

 CANLONמתוצרת  P 1.8 MM -MBPיריעת 

 תת קרקעינדבקת לבטון טרי לאיטום  HDPEיריעת 
  

 ר.תיאו

)נטו(,  מ"מ 1.5, בעובי HDPEמורכבות מיריעת  MM  P 1.8-MBPיריעות האיטום מסוג
מ"מ המגיב עם בטון טרי. היריעה מתאפיינת  0.3המצופה בציפוי נוסף מיוחד ודביק בעובי 

בהדבקה הייחודית הנוצרת אל הבטון הטרי הנוצק עליה. בכך נמנע מעבר מים בין אלמנט הבטון 
 ליריעה, תוך צמצום משמעותי של הסיכון לחדירת מים. 

 
ס"מ כל אחד, לצורך חיבור  15היריעה מסופקת עם שני פסי חפיפה חופשיים מדבק, ברוחב 

 לחמה בין יריעות סמוכות, כנדרש ע"י הרשויות.בה
 
 

 .יישומים

 ( במרתפים ומבנים תת קרקעיים אחרים.VOCאיטום מפני מים ובפני גזים מזהמים ) •
 

 היצמדות טובה לבטון המיושם על היריעה, לחסימת מעבר מים בין היריעה לבטון. •

 מיוחדים. קלות בטיפול ובהתקנה ללא חלקים פינתיים –קלות ביצוע, גמישות  •

ס"מ כל אחת, להלחמה באוויר חם  15מסופק עם שתי רצועות חפיפה ללא דבק ברוחב של  •
 על ידי מכשיר אוטומטי מיוחד המבטיח חפיפה אמינה בשני פסי הלחמה.

 יריעה עבה וחזקה, למניעת ניקוב. •

 מחסום מצוין בפני תרכובות גזים אורגניות נדיפות. •

 יום. 60לטרא סגול למשך עמידות בפני מזג אוויר וקרינת או •

 עמידות בפני חומצות,אלקלים, עובש. חומר ידידותי לסביבה. –עמידות כימית מצוינת  •

 מערכת איטום הכוללת סרט הדבקה ומסטיק יעודיים לסגירה סביב אלמנטים חודרים. •
 

 
 .מרכיבי המערכת

 

• MBP-P 1.8 MM ות.משמש לאיטום רצפות מרתפים. מציג עמידות מעולה בפני פגיע 
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• MBP TAPE -  מ"מ לחפיפות רוחביות או  80סרט הדבקה בוטילי ייעודי דו צדדי ברוחב
 בחיתוכים.

• MBP SEALANT  מסטיק פוליאוריטני ייעודי ליישום בסיומת של יריעותMBP-P 
 בראשי כלונסאות וחדירות של צנרת.

 
 .אחסון החומר המיושם

 

 יהיה באתר מקורה ומאובטח.  MBP-Pאחסון יריעות  •

 ין לערום משטחים של חומר איטום אחד על גבי השני באתר העבודה.א •
 

 .הכנת המצע
 

 מצע מתאים עשוי להיות: 

 בטון רזה עם גימור פני שטח חלק, ללא סגרגציות או קצוות חדים של אגרגט. •

לצפות את המצעים  ישבינוני( מהודקת היטב במכבש. -שכבת מצעים )עם גודל גרגיר קטן •
 מ"מ. 0.3אתילן בעובי מינימאלי של ביריעות פולי

 בידוד קשיח. •

 לוחות קלקר להגנה בפני תפיחת קרקע חרסיתית. •

 

 טפסנות קבועה. •

 טפסנות זמנית. •
 

 

 מ"מ. 19בעובי  OSBלוח  •

 יריעות ניקוז )ביטודריין(. •

 מבני מסד סמוכים. •
 

ם כנ"ל, מלא מ"מ. אם קיימים חללי 12על המצע להיות אחיד ללא מרווחים או חללים הגדולים מ 
אותם בחומר בעל חוזק מספיק לתמיכה ביריעה )כדוגמת: חול ים(. במצע לא יהיה אגרגט חופשי 

 ולא יהיו בליטות חדות. בטון יצוק על שיפוע או שיפועים יוחלק באופן ראוי.
 

במקרה של שכבת מצעים מהודקים, חשוב ליצור מצע איתן ואחיד מסביב לחדירות דרך רצפת 
ת למנוע תזוזה במהלך יציקת הבטון. תזוזה חריגה עלולה לסכן את שלימות האיטום הבטון, על מנ

 0.3לפרוש יריעת פוליאתילן בעובי  ישמסביב לכלונס החודר ולכן חשוב לצקת בטון רזה מסביב לו. 
מ"מ על פני המצעים, בחפיפות פתוחות, כדי לקבל תשתית נקייה לעבודה ללא אבק לפני פרישת 

 .MBP-Pיריעות 
 

פני השטח אינם צריכים להיות יבשים, אולם יש לסלק מים עומדים. על המצע להיות קשיח 
 מספיק, כך שלא יזוז במהלך יציקת הבטון. 

 מ"מ. 12-הטפסות עבור הבטון תהיינה יציבות ללא בליטות של יותר מ
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 .כללי –התקנה 
 

ס"מ  15חופשיים מדבק ברוחב  מ' עם שוליים 2מ' או  1מסופקות בגלילים ברוחב  MBP-Pיריעות 
מכל צד על מנת לאפשרי חפיות מולחמות במכשיר אוטומטי ייעודי כנדרש בין גלילים סמוכים. 

 .5°C+טמפרטורה מינימלית ליישום: 
 

 .אופקית –התקנה 
 

מקם את היריעה עם הציפוי הדביק המכוסה בגרגרי קווארץ כשהוא פונה כלפי מעלה. יש לדרג את 
 ל מנת למנוע עירום של שכבות. החפיות בקצה ע

 
 מקם במדויק את היריעות הבאות כך שיחפפו את היריעה הקודמת לאורך השוליים. 

מקם את מכשיר ההלחמה האוטומטי הייעודי הנדרש כך שתבוצע הלחמה רציפה בשני פסי 
 הלחמה מקבילים, כנדרש.

 

אורך הרצועה החשופה ל MBP TAPEסרטים צמודים מסוג  2לאחר ביצוע ההלחמה, יש ליישם 

 MBP-P, 1.2ס"מ( ולהצמיד אליהם פסים ברוחב דומה של יריעת  15)רוחבה  HDPE של ה: 

MM. 
 

 .חפיות קצה ובקצוות חתוכים
 

ס"מ בקצות הגליל ובקצוות חתוכים, ע"י הסרת שכבת הדבק ע"י שימוש  15בצע חפיה של לפחות 
 בלייסטר עם אוויר חם ובכף שפכטל )מרית( מתאימה.

 
 .פינות פנימיות וחיצוניות

 
בפינות פנימיות וחיצוניות יש לטפל כפי שמתואר בתרשימים להלן. ודא שכל החפיות הן ברוחב של 

ומהודקות היטב. קפל את היריעה על מנת  TAPE MBPמ"מ לפחות, שהן מודבקות עם   100
 להבטיח התאמה טובה לפרופיל התשתית.

 
 .פינות

 
תואר בתרשימים להלן, תוך השארת קצוות יריעה חופשיים מדבק חיצוניות יבוצעו כמ פינות

 מ"מ לפחות. 150ברוחב של 
 
 

  קפל את היריעה על מנת לוודא התאמה טובה לפרופיל התשתית ולהימנע מחללים.
 

 .פינה פנימית תבוצע ע"י קיפול היריעה )ללא חיתוך(
 

 .חדירות
 

שי כלונס, מוליך כליא ברק, וכו', יש לסמן על מנת לאטום מסביב לחדירות כגון צנרת שירות, רא
מ"מ מהחדירה. במקרה של חדירות  10של  מקסימליולחתוך את היריעה בצמוד לחדירה, במרווח 

 MBP. לאחר הצמדת הסרט, יש ליישם MBP-TAPEצנרת, עטוף את הצינור בסרט 

SEALENT  12 מ"מ תוך ביצוע העגלה של  5מסביב לחדירות בעוביX12 על מנת מ"מ בפינה

 .MBP TAPE-ל MBP-Pלהבטיח איטום מלא בין יריעת 
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 .תיקון היריעה
 

בדוק את היריעה לצורך איתור נזקים לפני התקנת ברזל זיון, טפסות ויציקת הבטון. נקה בסילון 
 מים אם יש צורך, המתן לייבוש מתאים.

 
ס"מ מכל צד של  15הסר את שכבת הדבק והקווארץ עם לייסטר חם ומרית )כף שפכטל( ברדיוס 

על  MBP-Pעל האזור החשוף והדבק יריעת  MBP TAPEהאזור הפגוע, הצמד פסי הדבקה מסוג 
 גבי פסי ההדבקה, תוך הצמדה מלאה עם רולר פלדה מתאים.

 
 .אנכית –התקנה 

 
יישם את היריעה עם פן הפלסטיק העבה הלבן מכוון אל המצע. חבר באופן מכאני את היריעה 

ימוש במחברים בעלי ראש שטוח המתאימים לתשתית. ניתן להתקין את היריעה באופן אנכי תוך ש
בכל אורך נדרש. אבטח את הקצה העליון של היריעה באמצעות לוח דק וצר, או באמצעות חיבורה 

 מ"מ מתחת לקצה העליון.  50
 

ס"מ לאחר ההלחמה  60שימוש במיתדים בעלי ראש שטוח לאורך היריעה במרחק טיפוסי של 
 ב את היריעה ומשטח אותה אל המצע. מייצ

 

מ"מ על ראשי  80X100במידות  MBP TAPE לאחר קיבוע היריעה בקיר יש ליישם  פיסות 

לאורך הרצועה  MBP TAPEסרטים צמודים מסוג  2המיתדים השטוחים, ולאחר מכן יש ליישם 

 MBP-P ס"מ ולהצמיד אליהם פסים ברוחב דומה של יריעת 15שרוחבה  HDPEהחשופה של ה:

1.2 MM. 
 

 40בדופן רצפת מרתף יש להשתמש במסמרים של  על תבניות זמניות מעץ P-MBPבקיבוע יריעות 
, כך שיהיו מעוגנים מ"מ יישארו חופשיים 20 -מ"מ בלבד ייתקעו בתבנית העץ ו  20מ"מ, כאשר 

 היטב בבטון בעת הפרדת התבניות מן הבטון.  
 

 .ותנהסרת טפס
 

על טפסות של קירות מרתף, על הטפסנות ההיקפית של רצפת  MBP-Pניתן ליישם יריעות 
המרתף, על ראשי כלונסאות וכד'. לאחר יציקת הבטון על הטפסנות להישאר במקומה עד שהבטון 

 .MBP-Pיקבל חוזק מספיק בלחיצה ליצירת הדבקה  מספקת של פני השטח עם יריעת 
 

(בבטון לפני הסרת הטפסות  (N/mm 10 MPA 210יש להמתין לקבלת חוזק לחיצה מינימלי של 

ימים לאחר גמר היציקה, לפני הסרת  3 -. לשם כך יש להמתין כ MBP-Pהתומכות ביריעות 
 הטפסות. הסרה מוקדמת עלולה לגרום לאבדן ההידבקות בין היריעה לבטון.
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פרטים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 

 
 
 

 פוי חיצוניים בצמידות למבנים.משטחי חי –סינרי בטון 
 

 :שכבתית של יריעות ביטומניות חדמפרט למערכת איטום מערכת 
 

 גר' למ"ר. 250ואו שווה ערך במשקל של  101פריימר  -מריחת שכבת יסוד  .1

 

 . ק"ג למ"ר. 1.5של  מריחת שכבת ביטומן חם במשקל  .2
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הראשית ללא אגרגט. טיפול ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה  30הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של  .3
 דומה יינתן בפרטי המרזבים.

 

 מ"מ, היריעה תהיה ללא אגרגט.  4יישום שכבת האיטום מיריעה ביטומנית בעובי  .4

 

 יישום יריעת חיפוי עליונה מסוג היריעה הראשית כמצוין לעיל. .5

 

 .או פזקרול 244יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק  .6

 

 מתחת לפני החיפוי העתידי במפתני היציאה. חובה להתייחס לספי הפרדה .7

 
 

 :הנחיות כלליות
 

היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות  .1
בחבל קשירה  גלילים 10לקשור כל  ישבהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, 

ח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אסור להני
 באחסנה. 

 

הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות, לאחר פריסת היריעות לכל  .2
 אורכן, גלגול היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.

 

שר, כיוון הלחמת כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כא .3
היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות 

ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה 
והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת, יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של 

שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת היריעות תבוצע מכיוון מרזבי  השכבה
 הניקוז )בצמוד למרזבי הניקוז(.

 

חובה להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפייה, בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת  .4
 ס"מ 20-הלחמה מלאה ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב
מטר,  1לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור, שרוחבו כ 

ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק  15חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 
 ס"מ.  15אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב 

 

גר' למ"ר, ביצוע המריחה רק לאחר יבוש סופי של  250  - כ שכבת הפריימר ]שכבת יסוד[ .5
 קל.-שכבת הבט
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 פרט עקרוני מערכות איטום וספי הפרדה פנים וחוץ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 

 מערכות איטום בהיקף המבנה בצמידות לאדמה גננית. – 503איטומט 
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 מערכת איטום מעברי צנרת.
 

 סטופק.
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 איטום חדרים רטובים 05.03
 

 הכנת השטח ואיטום הקירות:

 

ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז. )חובה לבצע בדיקות מקדימות  .1
 למערכת האינסטלציה והסניטציה לפני קיבוע עם רולקות בטון(.

 

 ס"מ.  5X5רצפה עם טיט צמנטי משופר כמצוין, בחתך של  -יצירת רולקות בכל מפגש קיר .2
 

המתנה להתייבשות מוחלטת של הבטונים )תלוי בתנאי מזג וביצוע ניקיון יסודי של שטח  .3
 הרצפה והרולקות מפסולת וחלקים רופפים. 

 
 ביצוע עבודות האיטום איטום הרצפה והרולקות:

 

ס"מ לערך  20או שווה ערך על הרצפה עם עלייה של  503איטומט מריחת שכבת מערכת איטום  .1
 .קירותעל גבי ה

  

גר' למ"ר על שטח הרצפה  250או שווה ערך בכמות של  GS 474מריחת שכבת יסוד פריימר  .2
 ס"מ.  30והרולקות עד לגובה 

  

ק"ג למ"ר על פני  2מריחת ביטום פלקס מסטיגום על שטח הרצפה והרולקות בכמות של  .3
 שעות לייבוש. 24הרצפה, הרולקות והקירות כנ"ל. המתנה של 

 

ק"ג למ"ר על פני הרצפה,  1.5נייה של ביטום פלקס מסטיגום בכמות של מריחת שכבה ש .4
 שעות לייבוש.  24הרולקות והקירות כנ"ל. המתנה של 

 

ביצוע ספי הפרדה עם בטונים במפתן היציאה/כניסה ומריחת הבטונים עם חומרי האיטום  .5
 .שטחים יבשיםהמצוינים לעיל למניעת זחילת רטיבות לפנים 

 

, בהתאמה לת"י מ"מ 3וי הקירות והרצפה עם ספסרים ברוחב מינימאלי של ביצוע חיפ חובת .6
1555. 

 

 שעות לבדיקת תקינות מערכות האיטום.  48ביצוע טסט', מילוי האמבטיה עם מים ל  .7
 

 שעות.  48של  יש להמתיןעבודות ההמשך יבוצעו לאחר ריקון המים והתייבשות לחלוטין,  .8

 

 .3/1של מצעי מילוי חול + מלט בלבד בייחס  .9
 

 בגמר ביצוע יש ליישם רובה על בסיס אקרילי. .10
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 חדרים רטובים –פרטי איטום 
 

ס"מ לערך מפני שטחי הריצוף  1.0פני שטח הריצוף חיפוי בחדרים רטובים יהיה נמוך ב הבהרה: 
 של יתר שטחים יבשים.
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 פרט חדירת צנרת דרך תקרת בטון.
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 גגות מבנים כללי. 05.04
 

 בידוד תרמי ושיפועים: 
 

 ביצוע ניקיון יסודי. .1

 

 גר' למ"ר. 250ואו שווה ערך במשקל של  101פריימר  -מריחת שכבת יסוד  .2
 

 ק"ג למ"ר. 1.5מריחת שכבת ביטומן חם מנופח, )זפת( במשקל של כ  .3

 

 מ"מ. 50קר( בעובי של -הדבקת לוחות פוליסטירן, )קל .4
 

, )בנקודת ס"מ 10ממוצע עד  ק"ג/מ"ק בעובי 1200/400ים במשקל לשיפוע קל-בט יציקת .5
מ"מ(, חובה ביצוע אשפרה לשבוע ימים  50 –קל, לא יפחת מ -הצמ"ג, עובי שכבת הבט

 קל.-יום נוספים להתייבשות שכבת הבט 21והמתנה של 

 

 לכיוון הצמגים. 1.5%אחוז השיפועים לא יפחת מ  –חובה  .6
 

בחתך מינימאלי של  חול ומערב אקרילי+  ם באמצעות צמנטקף המשטחיייציקת רולקות בה .7

4X4 .ס"מ 
 

 
 .מערכות איטום ואפיון סוגי יריעות שונים

 
 הבחירה במערכות האיטום תהיה בהתאם לשימושים העתידיים של הגג, מצב הבידוד התרמי וכו'. 

 :מערכות האיטום האופייניות )ת"י(
 

"  5Rמ"מ כגון: "ביטומפלסט  5, בעובי APP מערכת חד שכבתית מיריעות ביטומניות מסוג .1
 1430/3עם ציפוי אגרגט בהיר. תכונות היריעות יתאימו לדרישות ת"י של חברת ביטום, 

 , או פוליפלסט של חברת פזקר עם תכונות זהות )ת"י(. Rליריעות מסוג 
 
 

 הנחיות כלליות
 

למנוע נטית גלילי היריעות היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת  .1
בחבל קשירה  גלילים 10לקשור כל  ישבהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, 

בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן 
 באחסנה. 

 

היריעות לכל הלחמת כל יריעה ויריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות, לאחר פריסת  .2
 אורכן, גלגול היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.

 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת  .3
היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה, שהצלע הארוכה של היריעות 

השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה  ניצבת לכיוון האנכי או
והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת, יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של 

השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת היריעות תבוצע מכיוון מרזבי 
 הניקוז )בצמוד למרזבי הניקוז(.
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יציאת ביטומן מותך באזור החפייה, בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת  חובה להקפיד על .4
ס"מ  20-הלחמה מלאה ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב
מטר,  1לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור, שרוחבו כ 

ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק  15חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 
 ס"מ.  15אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב 

 
 
 

 :מפרט למערכת איטום חד שכבתית של יריעות ביטומניות
 
 

גר'  300-בכמות של כ GS 474או שווה ערך,  101מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט  .1
 שעות.  3-5ש למשך כלמ"ר, וייבו

 

 ק"ג למ"ר.  1.5במשקל של  25/ 75מריחת ביטומן  .2

 

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול  30הלחמת יריעות חיזוק ברוחב של  .3
פרטי ניקוז מסוג דלמר או דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג. א.בפרטי המרזבים 

 ש"ע.
 

מ"מ היריעה תהיה עם ציפוי אגרגט  5מיריעה ביטומנית בעובי יישום שכבת האיטום העיקרית  .4
 בהיר.

 

יריעת חיפוי תבוצע עם סוג היריעה העיקרית ותולחם החל מאף המים או פני המעקה  .5
ס"מ על פני האיטום  20ותרד עד כ  במקומות בהם לא קיים אף מים או סרגל אלומיניום

 האופקיים. 
 

לבצע את מערכת האיטום גם על בחלק  ישס"מ,  20על במקרים בהם גובה המעקות אינו עולה  .6
 האופקי של המעקות.

 

 . שווה ערךאו  244במידה וקיים אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו אלסטיק  .7
 

 40במידה ואין אף מים יש לקבע פרופיל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה עם דיבל דפיקה כל  .8
 ו שווה ערך.א 244ס"מ לערך ולמרוח מעליו אלסטיק 

 

יש לצבוע את פסי החפייה בין היריעות ואת המקומות בהם נשאר הביטומן האלסטומרי גלוי  .9
בצבע אלומיניום , עיבודים שונים וכו' וללא אגרגט, מסביב למערכות מיזוג מערכות סולריות,

 על בסיס ביטומני כגון ביטום סילבר, או סילבר פז. 
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 פרטי איטום גגות
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 .מ"מ 50הערה: לוחות פוליסטירן בעובי 

 

 
. 
 

 

 

 



49 

 

 

 פרט מקל סבא להעברת צנרת.
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 פרטי צמגים
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 גגות מבנים מגוננים.
 

 + בטון הגנה ומוספים פלסטיים. מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות
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 הנחיות כלליות:
 

לו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל על מנת למנוע נטית גלילי היריעות היריעות יוב .1
גלילים בחבל קשירה  10לקשור כל יש בהובלה או באחסנה ועל מנת שלא לגרום להם לנזק, 

בהיקף קבוצת גלילים, כמו כן, אסור להניח גלילי יריעות אחד על השני, הן בהובלה והן 
 באחסנה. 

 

ריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות, לאחר פריסת היריעות לכל הלחמת כל יריעה וי .2
 אורכן, גלגול היריעות משני הקצוות למרכז וביצוע הלחמת היריעות.

 

כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת גג רעפים בהתחשב בכיוון השיפועים, כאשר, כיוון הלחמת  .3
, שהצלע הארוכה של היריעות היריעות מעל מישור אנכי או במישור הנטוי בשיפוע הנו כזה

ניצבת לכיוון האנכי או השיפוע, כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר. במידה 
והמערכת מורכבת מלמעלה משכבה אחת, יוזזו החפיות בשכבה העליונה כלפי אלה של 

י השכבה שמתחתיה במחצית רוחב היריעה. בכל מקרה הלחמת היריעות תבוצע מכיוון מרזב
 הניקוז )בצמוד למרזבי הניקוז(.

 

חובה להקפיד על יציאת ביטומן מותך באזור החפייה, בין שתי יריעות סמוכות, להבטחת  .4
ס"מ  20-הלחמה מלאה ביניהן. במקרה של פגמים יש צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב

מטר,  1וחבו כ לפחות מכל צד. בחיבורים בין שתי יריעות עוקבות בכיוון האורכי חיבור, שר
ס"מ לפחות בקצה היריעה, עד שקיעת האגרגטים ורק  15חובה לחמם רצועה ביטומנית ברוחב 

 ס"מ.  15אז להלחים את היריעה העליונה שהחפייה בקטעים אלו תהיה ברוחב 

 

גר' למ"ר, ביצוע המריחה רק לאחר יבוש סופי של  250  -שכבת הפריימר ]שכבת יסוד[ כ  .5
 קל.-שכבת הבט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 גגות עם יציקת בטון אדריכלי.
 

 מערכת איטום דו שכבתית כמפורט באיטום גגות מגוננים.
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 איטום קירות. 05.05
 

 .119תיקון קירות כללי באמצעות כוחלה  .1

 התזת תמיסה סיליקונית. .2
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 איטום תפר בין המבנים. 05.06
 

 .1אלטרנטיבה 
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 .2אלטרנטיבה 
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 .3אלטרנטיבה 
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 .4אלטרנטיבה 
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 עבודות מסגרות ונגרות  – 60פרק 

 כללי 06.01

)מהדורה יולי  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  .א

 רישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  (. כל ד2008

כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי  .ב

מקצוע מהשורה הראשונה. הנגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי 

 . 19-ו 6.  סיבולות המתכת כמפורט בפרק 127ת"י 

ה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות הקבלן יהי .ג

 המידות המדויקות.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק,  .ד

אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות 

 .מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 06.02

 עבודות כלליות בכל המבנים: .א

דלתות פלדה מוסדיות להתקנה בכניסה לאגפי השירותים, חדרי אחסון וחדר  .1

 חשמל .

 דלתות רפפה להתקנה בארונות שירות חיצוניים. .2

דלתות פח בחיפוי פורניר להתקנה על ארון כיבוי אש בחזית במבנה ובארונות  .3

 השירותים.מחלקי מים באגפי 

 תכנית המיזוג.למסגרת רפפות קבועה להתקנה בחזיתות וע"ג דלתות בהתאם  .4

 סורגי פלדה לחלונות ולכניסות .5

 מאחזי יד צמודי קיר מפלדה ע"פ פרט אדריכלי. .6

 עבודות ייחודיות למבנה שירותי דרך: .ב

 .רט"ג לרבות משקוף עץ להתקנה במבנה חנות, בעלת ציר כפול, דלת עץ .1

 ור פתח השירות במבנה חנות רט"ג.עץ מלא עבחיפוי  .2

 עבודות ייחודיות למבנה המסעדה: .ג

 כניסה דקורטיביות בכניסה למבנה חדש.דלתות  .1

 כניסה דקורטיביות בכניסה למבנה לשימור.דלתות  .2

 עבודות ייחודיות למבנה מורשת: .ד

 .בכניסה לתאי שירותיםלהתקנה בחיפוי פורניר במידות משתנות עץ  ותדלת .1

 טיביות בכניסה למבנה לשימור.כניסה דקורדלתות  .2

 עבודות ייחודיות שנדרשות בפיתוח: .ה

 .תומכות מעץ לעצים בערוגות .1

 למניעת גישה לכביש. 1.15מעקה בטיחות בגובה  .2

 מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד לאורך מדרגות. .3

 יד לאורך רמפות או מדרגות.מאחז  .4

 לפילרים.פח  ארונות .5

 שער פשפש חד כנפי למעבר הולכי רגל. .6
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 הגשות ודוגמאות: 06.03

עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל  .א

 דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור לפני ביצוע ההזמנה.

עבור כל האלמנטים מפלדה על הקבלן להציג תעודת אישור על צביעה בתנור ובדיקות  .ב

 י ההתקנה בשטח.מעבדה נוספות ככול שידרש לפנ

 

 (:ups)-Mockדמי  רשימת דגמי 06.04

 הבאים: הקבלן יגיש את דגמי הדמי

 .הדלת והמשקוף וכן לחיפוי פתח עמדת השירות גושני לבנייתאורן דוגמאות לעץ  .א

 דוגמאות לעץ מחופה פורמייקה, גוון לבחירת האדריכל. .ב

 דוגמאות לכל הידיות ואלמנטי הפרזול בדלתות העץ ובדלתות הפלדה. .ג

מ"ר של מסגרת רפפות קבועה וצבועה בתנור, הדוגמה תייצג גם את הרפפות  1 .ד

 שיותקנו בדלתו הרפפה. גוון לבחירת אדריכל.

 מ"ר של דלת פח מחופה פורניר, גוון לבחירת אדריכל. 0.5 .ה

 מ"א של מאחז יד צבוע בתנור, גוון לבחירת אדריכל. 0.5 .ו

 בחירת אדריכל.י"ח של פרט עיגון מעקה לקיר צבוע בתנור, גוון ל 1 .ז

 מ"ר סורגי פלדה לחלונות, עם מנגנון פתיחה ונעילה. 1 .ח

 י"ח של פרט עיגון מעקה לקיר צבוע בתנור, גוון לבחירת אדריכל. 1 .ט

מכל סוג של מעקה בטיחות ומאחז יד, המעקות והמאחזים לדוגמה יהוו מ"א  1 .י

. דוגמה מושלמת התואמת את הפרט האדריכלי ובכפוף לדרישות הקונסטרוקציה

ויכללו קיבוע של המעקה לקיר  גוון לבחירת אדריכלבבתנור  ותצבוע יהיו הדוגמאות

 פרט עיגון מעקה לקיר צבוע בתנור, גוון לבחירת אדריכל.או לרצפה ע"פ 

 

06.05 Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

ויוגשו מראש מטעם הקבלן ועל חשבונו מומחה בתחום   שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י 

 לאישור. למפקח

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש 

חיפוי עץ לפתח דלפק שירות במבנה חנות רט"ג , השרטוטים יכללו תיאור מלא של  .א

קיבוע החיפוי לפתח, פרט חיתוך וחיבור הפינות ואופן האיטום בין לוחות החיפוי 

 למבנה.

מלא  דלתות רפפה להתקנה בארונות שירות חיצוניים, השרטוטים יכללו תיאור .ב

 לרבות הידיות, תיאור אטמי גומי, תיאור המסגרת / משקוף ואופן חיבורו לקירות.

מסגרות רפפה קבועות להתקנה בחזיתות וע"ג דלתות, השרטוטים יכללו תיאור  .ג

 אטמי גומי, תיאור המסגרת / משקוף ואופן חיבורו לקירות / דלתות.

 , השרטוטים יכללוםכניסות למבנה מטבח ושירותילהתקנה בדלתות דקורטיביות  .ד

 אטמי גומי הפרזול, תיאור תיאור של חלוקת הדלת לאגפים, חלקי זכוכית וחלונות,

 לקיר מחופה אבן המסגרת / משקוףפרט חיבור , תיאור למניעת רעש ובטיחות

 .פרטי איטום סביב המשקוף ובמפגש הריצוףו
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תיאור  לו, השרטוטים יכללשימור למיבניםכניסות להתקנה בדלתות דקורטיביות  .ה

למניעת  אטמי גומי הפרזול, תיאור של חלוקת הדלת לאגפים, חלקי זכוכית וחלונות,

פרטי איטום ו לקיר מחופה אבן המסגרת / משקוףפרט חיבור , תיאור רעש ובטיחות

 .סביב המשקוף ובמפגש הריצוף

, סורגי פלדה בהתאמה ולאחר מדידה של כל חלון ודלת בהם נדרש להתקין סורג .ו

 .ופרטי פתיחה ונעילה ככל שיידרשו ם יכללו את פרטי העיגון לקירות אבןהשרטוטי

 מאחז יד צמוד קיר, השרטוטים יכללו את פרטי העיגון לקירות אבן. .ז

 השרטוטים יכללו את פרטי העיגון לקירות מטר,  1.15מעקה בטיחות בגובה  .ח

 .ויתאמו את הפרט האדריכלי אבןומשטחי 

 ד, השרטוטים יכללו את פרטי העיגון לקירותי ימאחזמעקה בטיחות משולב עם  .ט

 .ויתאמו את הפרט האדריכלי אבן ולמשטחי

ויתאמו את הפרט  השרטוטים יכללו את פרטי העיגון לקירות אבן, יד ימאחז .י

 .האדריכלי

 שער פשפש להולכי רגל .יא

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות מסגרות ונגרות 06.06

 דגשים לביצוע עבודות ריתוך .א

 ריתוך בשטח וכל הריתוכים יבוצעו אך ורק במפעל. ככלל אין לבצע  .1

 ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים.  .2

אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך  .3

אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק 

 יות.  במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכנ

 תיקונים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב מהמפקח . .4

ובדיקת  11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  .5

כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י  11.9.6.2רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף 

 מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.

ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך  הריתוך יהיה .6

 מלא, ללא שלקה )סיגים( הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.

עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה.  לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון  .7

ם  או הצורה והגיאומטריה של האלמנטים ישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותי

 שינוי מידות.

 

 דגשים לביצוע עבודות גילוון .א

החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים  .1

 ולניקוז של אבץ הגילוון , אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות  .2

יפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות הניקוי. צ

 המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.



64 

 

סמ"ר יותר  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ .3

תיקונים לחלק  2 -להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

 פלדה מגולוון אחד.

מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו  היצרן ימציא תעודה .4

 שנה לפחות. 20לתקן ואיכותו, וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 

 דגשים לביצוע עבודות חיבור באמצעות ברגים .ב

ככל הניתן יש לוודא שההברגות נקבעות במיקומים נסתרים יחסית ובאופן  .1

תמיד כך שראש הבורג יופנה שלא יוצר הפרעה ויזואלית. כיוון הברגים יהיה 

 כלפי החלק הגלוי יותר.

בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו, ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים, קוטרם  .2

המדויק ובהתאם גם החירור ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין 

 להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב.

ו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה הברגים שבשימוש יהי .3

 ובכוח הדריכה לנדרש בת"י. 

 אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר. .4

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים.  בכל מקרה  .5

 יוצמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג. 

כניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי הת .6

 ובפיקוח של מנהל  העבודה.
 

 דגשים לביצוע הובלה ואחסנה .ג

הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה.   טעינת האלמנטים תבטיח את  .1

שלמותם ושלמות שכבת הצבע.  יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי 

 נזקים אחרים.מרחק מעץ בכדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות ו

בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו  .2

עטופים בקרטון.  האלמנטים המגולוונים והצבועים יועמסו רק בנוכחות 

 המפקח ולאחר שאושרו על ידו.

פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה בנוכחות מנהל  .3

 העבודה.

מנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות.  אין להכניס לאתר אל .4

המפקח יהיה רשאי לפסול הכנסה לאתר של אלמנטים אם נוכח כי אינם 

 עומדים בדרישות לעיל.

האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ  .5

ובאופן שיבטיח מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא.  המפקח יהיה רשאי 

 יסוי האלמנטים.לדרוש כ

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או  .6

אלמנטים המכילים חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל 

לשימוש ע"י המפקח או המתכננים. כל אלמנט כנ"ל יפונה מיידית ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.
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 הוראות מיוחדות לאופני מדידה .ד

הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל מחירי  .1

הפחת, המלאכות הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקום. כן כוללים המחירים 

את האספקה וההרכבה של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, הצביעה והאטמים, 

 התאמה למפתח מאסטר )כולל מפתחות מאסטר( וכו'.

לים את המלבנים )גם אם מחומר מחירי הדלתות, החלונות והתריסים כול .2

 שונה(. 

סרגלי הזיגוג, סרגלי הלבשה וציפוי, נמדדים עם הפריטים שלהם הם שייכים  .3

 )גם אם הם עשויים מחומר שונה(.

תריסים, רשתות סורגים ושבכות ימדדו יחד ויכללו במחיר החלונות והדלתות  .4

 שהם שייכים להם.

יין בכתב הכמויות, המותקנים מחירי מעקות, חלונות ואלמנטים אחרים, כמצו .5

 בהתקנה חיצונית של הבניין, כוללים גילוון באבץ חם.

מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל  .6

 המתואר בתכניות ובמפרט, בקשר לאותו פריט. 

מחירי דלתות הפח, המוגדרות כדלתות אקוסטיות, כוללים את המילוי ושכבות  .7

 מפורט ואת גומיות האטימות כמפורט."פדופן", כ

מחירי הדלתות, מכל הסוגים, כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי  .8

האטימות והבטיחות המפורטים בתכניות וגם שאינם מפורטים בתכניות, ואת 

 ההכנות לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי הדלתות והמשקופים.
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 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות 06.07

  עבודות עץ במבנה חנות רט"גהנחיות פרטניות לביצוע   .א

במבנה חנות רט"ג תותקן דלת מעץ אורן מלא עם פתיחה צירית דו צדדית  -דלת עץ 

עם משקוף תואם. מידות הדלת וגימור בהתאם לפרטים וכתב הכמויות. הדלת 

 והמשקוף יהיו מחופים פורניר, גוון לבחירת האדריכל.

 אופן מדידיה: י"ח

יר היחידה כולל: דוגמאות, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור מח

הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה משולמת וכן הגנה על הדלת ויתר האלמנטים עד 

 למסירה.

הפתח יחופה בכל צדדיו בלוחות עץ אורן מלא בעובי  –חיפוי עץ לפתח עמדת שירות 

פרטים. העץ יהיה בחיפוי פורניר זהה ס"מ, עומק החיפוי ע"פ תכנית ו 5של לפחות 

 לגימור הדלת, גוון לבחירת האדריכל.

 קומפלטאופן מדידיה: 

עבודות עץ מותאמת למדידת מצב קיים אחר השלמת עבודות מחיר היחידה כולל: 

דוגמאות, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור הבנייה , הטיח והצבע. 

 למסירה. האלמנט עדמשולמת וכן הגנה על הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה 

כל עבודות העץ הנדרשות במבנה יתאימו בגוון ובסוג  - בחדרי השירותיםדלתות עץ 

העץ. באחריות הקבלן להציג דוגמאות לעץ ולחיפוי הפורמייקה לאישור האדריכל 

 לפני אספקה והתקנה בשטח. 

 אופן מדידיה: י"ח 

התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור  מחיר היחידה כולל: דוגמאות, אספקה,

הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה משולמת וכן הגנה על הדלת ויתר האלמנטים עד 

 למסירה.

 

 הנחיות פרטניות להתקנת דלתות פלדה ומשקופים: .ב

 סוגי דלתות בכתב כמויות: .1

ס"מ, הכנף מורכבת משני  90/210במידות  דלת מוסדית חד כנפית מפח מגלוון

או צביעה בתנור,   P.V.Cדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן, ציפוי לוחות פל

, ידיות 101מ"מ, מנעול צילינדר לפי ת"י  1.5לרבות משקוף פח מגלוון בעובי 

 מתכת ומחזיר קפיצי. תוצרת "רינגל" או ש"ע גוון לפי בחירת האדריכלי.

 

 דלת רפפות פלדה מסוגים שונים.

ס"מ ורוחב  210לוון, פתיחה צירית, בגובה דלתות רפפה דו כנפיות מפח מגו

משתנה בהתאם לתוכנית אדריכלית. לרבות משקוף פח צבוע בגוון ע"פ בחירת 

האדריכל, מנעול ידני חבוי במערכת מאסטר קי +צילנדר" זוג ידיות חסינות אש 

 מנירוסטה ורוזטות. תוצרת רינגל או ש"ע, ע"פ פרט אדריכלי.
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בחזיתות מבנה לשימור ובחזיתות מבנה בית פלדה רב זרועית דקורטידלת 

 חדש )שירותים ומטבח(

כניסה למבנה מפלדה, רב זרועית, דקורטיבית במידות בהתאם לתכנית, דלתות 

פרטים ולרשימת פתחים, הדלת תעוצב ותותאם במיוחד למידות מבנה לשימור, 

פרטים יכללו בסט תכניות לביצוע. לפני ביצוע הדלת הקבלן מתבקש להגיש 

שרטוטי יצרן כמפורט לעיל. מחיר הדלת כולל מנגנון נעילה גיאומטרית, מנגנון 

החזרה שמן מותאם לגודל הכנף, מגן צילינדר מפלדה וכן משקוף פלדה בציפוי 

הדלתות יעמדו בכל דרישות התקן של בטיחות לרבות  .לבחירת האדריכל

 דלתות חירום נפתחות לשני הכיוונים וחסינות אש.

 שער פשפש:

ער פשפש חד כנפי למעבר הולכי רגל ממתכת מגלוונת באבץ חם, צבע וגוון לפי ש

מנעול ידני חבוי במערכת מאסטר קי +צילנדר" ע"פ  לרבות .בחירת האדריכל

 פרט אדריכלי.

 

 אופן מדידיה: י"ח

מחיר היחידה כולל: דוגמאות לכל חלקי הפרזול, גלוון וצביעה, אספקה, 

החיבור הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה התקנה בשטח לרבות כל אמצעי 

 משולמת וכן הגנה על הדלת ויתר האלמנטים עד למסירה.

 מפתחות מאסטר .2

כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע. כל מפתחות הצילינדר יותאמו 

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח עד -לסדרות "מאסטר" ו"תת

ת המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן למועד הרכבת הצילינדרים. אספק

מרוכז ממקור אחד, לדלתות נגרות ומסגרות. כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של 

מאסטר", לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין. המזמין רשאי -"תת

לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצות 

שי אחד. גם מפתח זה יותאם מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר רא-ה"תת

)אם יידרש(, למפתח מאסטר קיים. כל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים 

מאסטר", כמתואר לעיל, יהיו כלולות -ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תת

 במחיר הדלת.

 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות: .3

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון  (א)

הדלת המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי ו

 מ' בשניה. 10ק"ג במהירות של  100בשיעור של 

במשקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו  (ב)

, כשהדלתות בהן 45DBהמשקופים מותקנים להורדת רעש בשיעור של 

אושרת כי הפרטים סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה מ
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והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור 

 הנדרש.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא, כי כל ההתקנות המפורטות להלן  (ג)

הדרושות במשקו, לרבות פתיחה חשמלית, רגישים לפתיחה וסגירה, 

ג ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המתאימים לסו

 הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכננו ויכללו בייצור המשקוף.

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את  .4

הדלת במצב פתוח וע"פ דוגמאות מאושרות. מעצורי הרצפה כלולים במחירי 

 הדלת בכל הסוגים.

 -כשלא ניתן בהברגה, ו -חיבורים כל החיבורים ייעשו, במידת הניתן להסתרה  .5

 בריתוך מלא.

 תהליכי אישור ובדיקה: .6

אשר יכללו תיאור  1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ 

מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים 

אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן 

וי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות יציג למזמין תוצאות הניס

המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו.

 

דגשים להתקנת דלתות פח  לארון מחלק מים וארן ברז כיבוי אש בנישה  .7

 בנויה.

מ"מ לרבות משקוף פח, סוגר קפיצי שקוע וגמר  1.5דלתות מפח מגולוון 

יעה בתנור, מורכבת בנישה בנויה תוצרת "רינגל" או ש"ע, מורכבת בנישה צב

 בנויה בתוספת חיפוי פורניר, בגוון לבחירת האדריכל.

 

 אופן מדידיה: מ"ר

מחיר היחידה כולל: דוגמאות לכל חלקי הפרזול, גלוון צביעה וציפוי, 

וע אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור הנלווים הנדרשים  לביצ

 התקנה משולמת וכן הגנה על הדלת ויתר האלמנטים עד למסירה.

 

 סורגי פלדה בחלונות וכניסות מבנה לשימורדגשים להתקנת  .8

מ"מ עם חיבורי פטנט ללא ריתוכים, מגולוון  15X15סורג פרופיל מרובע 

וצבוע אפוקסי בתנור. הסורג במידות משתנות ע"פ תכנית ורשימת פתחים 

ל פתחים במבה לשימור. הסורג יתאים בדיוק ולאחר מדידה בשטח ש

לגיאומטריה הייחודית של כל פתח בין עם הוא עם קשת או כל צורה לא 

רגולרית אחרת. על הקבלן להגיש שרטוטי יצרן עבור כל פתח שכוללים את 

אופן חיבור המשקוף לפתח בצורה שלא תפגע במראה ובשלמות המבנה. חלק 



69 

 

אלו נדרש להציג פרט צירים, פתיחה  מהסורגים נפתחים, עבור סורגים

 ונעילה. המחיר עבור הסורגים הציריים כולל צילינדר ומנעול כספת.

 אופן מדידיה: מ"א

מחיר היחידה כולל: דוגמאות לפרופיל המאחז ולפרטי העיגון, גלוון וצביעה 

בתנור, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור הנלווים הנדרשים  

 משולמת וכן הגנה על המאחז ויתר האלמנטים עד למסירה.לביצוע התקנה 

 

 דגשים להתקנת מאחזי יד צמודי קיר .9

ס"מ עם כיפוף  3-4מאחז יד מותקן לקיר, בנוי מצינור פלה"מ, קוטר צינור 

ס"מ מפני השטח המוגמר ועם מרווח חופשי  90בקצוות המאחז מורכב בגובה 

יו בהתאם לפרט האדריכלי. לאחיזה. פרטי המאחז ופרטי החיזוקים לקיר יה

 גמר וגוון לבחירת אדריכל.   

 אופן מדידיה: מ"א

מחיר היחידה כולל: דוגמאות לפרופיל המאחז ולפרטי העיגון, גלוון וצביעה 

בתנור, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור הנלווים הנדרשים  

 למסירה.לביצוע התקנה משולמת וכן הגנה על המאחז ויתר האלמנטים עד 

  

 :תומכות מעץ לעציםדגשים ל .10

  ס"מ לפי פרט  8מוטות עץ עגול חרוט, קוטר 

  )מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה

 יוסרו במועד עליו יורה המפקח/האגרונום.

   הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט המתכנן )בהתאם למיקום

 פי מידות גזע העץ. נטיעת העצים( ובגובה הדרוש ל

  מעץ מחוטא, שלמות לכל אורכן וללא סימני  היו עשויותסמוכות ה

 ריקבון ו/או חדירת מזיקים.

 יח'אופן מדידיה: 

מחיר היחידה כולל: דוגמאות, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי 

 ע"פ פרט אדריכלי.החיבור הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה משולמת 

 

 .פח לפילר רוןא דגשים להתקנת .11

  ארון פח עבור פילר, לרבות דלת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש

להשלמת הארון. גודל הארון בהתאם לפרטים ולתכנית אדריכלית, גוון 

 לבחירת האדריכל.

 

 י"חאופן מדידיה: 

מחיר היחידה כולל: דוגמאות לכל חלקי הפרזול, גלוון צביעה וציפוי, 

אמצעי החיבור הנלווים הנדרשים  לביצוע  אספקה, התקנה בשטח לרבות כל

 התקנה משולמת וכן הגנה על הדלת ויתר האלמנטים עד למסירה.
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 מתקני תברואה - 07פרק 

 מפרטים ותקנים מחייבים 07.01

 העבודה תבוצע בצורה מקצועית בהתאם לנאמר במסמכים הבאים: 07.01.01

 מתקני תברואה בהוצאת הועדה הבין 07המפרט הכללי לעבודות בניה פרק  .1

 משרדית המיוחדת.

 הוראות למתקני תברואה בהוצאת משרד  הפנים. -הל"ת  .2

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם.  - 1205ת"י  .3

נורות פוליאתילן מצולב מחוזק יהוראות להתקנת צ -( 2)חלק  2242ת"י  .4

  , הוראות התקנה של יצרן הצנרת.להספקת מים חמים וקרים םבאלומיניו

נורות ואביזרים מפוליאתילן בעל צפיפות ית להתקנת צהוראו -( 2)חלק   4476ת"י  .5

 גבוהה במערכות נקזים וגשמות. 

 מוקדמות, שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת. - 00מפרט  .6

 בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת. מפרט כללי למתקני תברואה – 07מפרט  .7

 המיוחדת. ת  עבודות מים, ביוב ותעול, בהוצאת הועדה הבין משרדי - 57מפרט  .8

 כל תקן רלוונטי אחר או כל תקנה רלוונטית אחרת. .9

 תאור העבודה 07.01.02

 העבודה כוללת:  

  במבנה שירותי דרך וקפטריה.אינסטלציה סניטרית  .א

 במבנה מסעדה הכוללת שירותים ומטבחאינסטלציה סניטרית  .ב

 במבנה מרכז מורשתאינסטלציה סניטרית  .ג

 קווי מים וביוב חיצוניים .ד

 השמשת מט"ש .ה

  ו/או חומרים ציוד 07.01.03

במפרט  המצויניםבכל מקרה בו הקבלן רוצה להחליף ציוד ו/או חומרים על פני אלו 

 הטכני, על הקבלן לקבל אישור המפקח. 

בכל מקרה בו לא הציג הקבלן ציוד ו/או חומרים לאשור המפקח, על הקבלן לספק את 

 הציוד ו/או החומרים המופיעים במפרט הטכני/ כתבי הכמויות.

 ווה ערךציוד ש 07.01.04

בכל מקום  בו מצוין דגם של ציוד הכוונה היא לאותו הדגם או דגם שווה ערך מבחינת 

 המפרט הטכני שלו והמידות. ציוד שווה ערך דורש אישור המפקח.

 מעבר צנרת דרך משטחי בטון יצוקים באתר 07.01.05

מעבר צנרת דרך קירות, קורות או רצפות בטון יצוקים באתר יהיה ע"י שרוולים מפלדה  

 ותקנים לפני יציקת הבטון. מ

 אין להשתמש בשרוולים מחומר אחר.
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 קבועות, ברזים וסוללות 07.02

 כללי 

  .טעון אישור המפקחכל הקבועות יהיו מחרס לבן או צבעוני סוג א', הדגם המדויק   07.02.01

 הנחיות לאסלה בשרותי נכים: 07.02.02

 .ר.ג( .ס"מ מעל פני רצפה גמורה )פ 45-50גובה קצה העליון של מושב האסלה יהיה  .א

 ס"מ. 69-75מרחק מקצה הקדמי של האסלה עד לקיר שבגבה יהיה  .ב

. המושב יחובר לאסלה 1172מושב האסלה יהיה כבד ממין מושב סגור כהגדרתו בת"י  .ג

 נירוסטה. יבחבור יציב באמצעות בורג

 ס"מ על מנת שנכה יוכל ללחוץ בעזרת שורש כף היד.  5 -קוטר לחצן הפעלה לא יקטן מ .ד

 ר בשרותי נכים:הנחיות לכיו 07.02.03

לאפשר  ס"מ מעל פ.ר.ג. על מנת  68גובה הפנים התחתונים של הכיור  יהיה מינימום  .א

לנכה להעביר את הרגליים מתחת לכיור בזמן רחיצת ידיים או כשמסובב את הכיסא 

 רותים.יבש

 ס"מ מקידמת הכיור. 25 -מ ןהסיפון יותקן במרחק שאינו קט .ב

 ס"מ. 35 -ה גדול ממרחק פ"ת הברז מחזית הכיור לא יהי .ג

 ס"מ. 30-40רוחב )עומק( הכיור יהיה  .ד

 ס"מ מעל פני רצפה גמורה. 85רום פני העליונים של הכיור יהיה  .ה

 ס"מ. 40-52אורך הכור יהיה  .ו

 תוצרת "חמת" או ש"ע.   3/8" בקוטר" Tברזי ניתוק לכיורי רחצה  יהיו ברזי " 07.02.04

או ש"ע  תוצרת "חמת" מעל פ.ר.ג.ס"מ  45ובגובה  1/2בקוטר " גן יברז תקנורותים יוישב 07.02.05

 לצורכי שטיפה ותחזוקה בכל חדרי השירותים.

במקום שיורה מנהל  אלפני תחילת עבודות האינסטלציה  הקבלן יכין על חשבונו חדר לדוגמ 07.02.06

 . כל הכלים הסניטרים ציג את, בו יהפרויקט

השלמת  עבודות, ולאחרהתקופת הביצוע של  כל במהלךשאר במתכונתו יהחדר לדוגמא י 

 הקבלן. עבודות אלה יפורקו החדר והכלים שהותקנו בו, כל זאת על חשבון

 

  במבנה שירותי דרך. קבועות, ברזים וסוללות 07.03

תוצרת "חרסה" או ש"ע. מושב ומכסה לאסלה  P302כל האסלות יהיו אסלות עומדות דגם  07.03.01

 יהיו כבדים מחומר טרמוסטי דו שכבתי מלא עם צירי  נירוסטה.

ות עומדות כולל אסלת נכים  יהיו גלויים דו כמותיים עם ידית אנטי מזרמים לאסל 07.03.02

 "  או ש"ע. ZURN" תוצרת " "Z600AVבקטריאלית דגם 

ליטר( מחרס דגם  6/3מונובלוק עם מיכל הדחה גלוי דו כמותי ) בשרותי נכים יהיו אסלות 07.03.03

 "ברקת" תוצרת "חרסה"  או   ש"ע. 

" תוצרת "חרסה" או  45ס"מ דגם "אלפא  35X45כיורי רחצה בשירותי נכים יהיו במידות  07.03.04

 ס"מ מעל פ.ר.ג. 85ויורכבו בגובה  ש"ע
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   X 55 42במידות  156מק"ט " 55כלנית דגם " מונח כיורי רחצה שולחניים  יהיו אובלים 07.03.05

איטום בין הכיור למשטח שיש לרבות  שיש.גבי  עלהתקנה ל או ש"ע ס"מ תוצרת "חרסה "

 לת עבודה מושלמת.וחיבור לצינור דלוחים לקב

 וחמים לכיור רחצה מונח, ברז פרח גבוה עם פיה בינוניתבעמידה למים קרים  סוללות 07.03.06

 , דוגמת חמ"ת או ש"ע.303244קבועה מסדר "מצדה" מק"ט 

סוללה לכיור בעמידה לתא שירותים נגיש , עם תהיה ,  לכיורי רחצה בשרותי נכיםסוללות  07.03.07

תוצרת  900053מסדרת "ברזי בתי חולים" מק"ט  מ"מ 165פיה ארוכה קבועה וידית באורך 

 300224מק"ט  3/8תוצרת חמת או ש"ע   Tחמת או ש"ע כולל ברזי 

משתנות תלויות בשירותי מסעדה יהיו עם גב גבוה דגם "קריסטל" תוצרת "חרסה" או ש"ע  07.03.08

 עם כניסת מים אחורית ומזרם סמוי.

עם כפתור לחיצה דגם  1/2טר "מזרמים למשתנות יהיו מנתיים סמויים בתוך הקיר בקו  07.03.09

"TR30DI אגם"( או ש"ע.  -" תוצרת "איטליה" )יבואן" 

 שניות.   3-5בעת הזמנת המשתנות  יש לדרוש זמן הפעלה של  

 כל הכלים הסניטרים במטבח של המסעדה יהיו לפי תכניות מטבח. 07.03.10

 ייםיש להתקין על השיש בהתאם לדרישות התקן במקומות ציבורוהברזים את הכיורים  07.03.11

ס"מ  50כאשר מרכז הכיור החיצוני, מצד הקיר או קצה השיש, רחוק לפחות   -

 מהקצה.

 90כאשר הכיורים ממוקמים במרחקים שווים זה מזה וישנו מרחק של לפחות  -

 ס"מ ממרכז כיור אחד לבא אחריו.

 מיקום הברז ע"פ הפרט האדריכלי. -

כים משתנים ע"פ תכנית ס"מ ואור 60. עומק  4220, דגם 5משטח "אבן קיסר" , קבוצה  07.03.12

לכיור, חיבור הגבהה אחורית בגובה עגולים או אובליים  אדריכלית, לרבות חיתוך פתחים 

 ס"מ. הקבלן אחראי גם על מדידה, הובלה והרכבה. 30ס"מ וקנט קדמי תחתון בגובה  15

 

  במבנה מסעדה ומרכז מורשת. קבועות, ברזים וסוללות    07.04

    תוצרת"אסטרה"  יהיו  דגם   ומורשת בשירותי  מסעדה  אסלות תלויות 07.04.01

 ס"מ.  34  –ס"מ, גובה האסלה  55.9 –"חרסה" או ש"ע. אורך האסלה 

מעל פני רצפה גמורה, מרחק בין תחתית האסלה  ס"מ 40 רכבו בגובהוי הנ"לאסלות תלויות  07.04.02

  ס"מ. 6לפני רצפה גמורה יהיה 

מלא עם צירי נירוסטה.  מושב ומכסה לאסלה יהיו כבדים מחומר טרמוסטי דו שכבתי 07.04.03

 האסלות יחוזקו למתקן תליה.

          ליטר סמויים  6/3מתקני תלייה לאסלות יהיו עם מכלי הדחה דו כמותיים  07.04.04

" או ש"ע. מתקן תליה יכלול פנל לחיצה מנירוסטה, ברז ניתוק, GROHEתוצרת " בקיר

  'ט וכו'(.          מעמד מתכוונן ואביזרי התחברות לאסלה )צינור שטיפה מתכוונן, מנג

 "חרסה" או ש"ע.  תוצרתתלויות דגם "ברקת" בשרותי נכים יהיו אסלות  07.04.05

ס"מ. מושב האסלה יהיה בהתאם לסעיף  35.5 –ס"מ, גובה האסלה  70 –אורך האסלה  

 ס"מ מעל פני רצפה גמורה. 46לעיל.  יש להתקין את האסלה בגובה  07.04.03

" תוצרת "חרסה" או  45ס"מ דגם "אלפא  35X45ידות כיורי רחצה בשירותי נכים יהיו במ 07.04.06

 ס"מ מעל פ.ר.ג. 85ויורכבו בגובה  ש"ע
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   X 55 42במידות  156מק"ט " 55כלנית דגם " מונח כיורי רחצה שולחניים  יהיו אובלים 07.04.07

איטום בין הכיור למשטח שיש לרבות  שיש.גבי  עלהתקנה ל או ש"ע ס"מ תוצרת "חרסה "

 ם לקבלת עבודה מושלמת.וחיבור לצינור דלוחי

לכיור רחצה מונח, ברז פרח גבוה עם פיה בינונית  וחמיםבעמידה למים קרים  סוללות   07.04.08

 , דוגמת חמ"ת או ש"ע.303244קבועה מסדר "מצדה" מק"ט 

סוללה לכיור בעמידה לתא שירותים נגיש , עם תהיה ,  לכיורי רחצה בשרותי נכיםסוללות  07.04.09

תוצרת  900053מ"מ מסדרת "ברזי בתי חולים" מק"ט  165פיה ארוכה קבועה וידית באורך 

 300224מק"ט  3/8תוצרת חמת או ש"ע   Tחמת או ש"ע כולל ברזי 

משתנות תלויות בשירותי מסעדה יהיו עם גב גבוה דגם "קריסטל" תוצרת "חרסה" או ש"ע  07.04.10

 עם כניסת מים אחורית ומזרם סמוי.

עם כפתור לחיצה דגם  1/2קיר בקוטר "מזרמים למשתנות יהיו מנתיים סמויים בתוך ה  07.04.11

"TR30DI אגם"( או ש"ע.  -" תוצרת "איטליה" )יבואן" 

 שניות.   3-5בעת הזמנת המשתנות  יש לדרוש זמן הפעלה של  

 כל הכלים הסניטרים במטבח של המסעדה יהיו לפי תכניות מטבח. 07.04.12

 ת ציבורייםיש להתקין על השיש בהתאם לדרישות התקן במקומווהברזים את הכיורים  07.04.13

ס"מ  50כאשר מרכז הכיור החיצוני, מצד הקיר או קצה השיש, רחוק לפחות  -

 מהקצה.

ס"מ  90כאשר הכיורים ממוקמים במרחקים שווים זה מזה וישנו מרחק של לפחות  -

 ממרכז כיור אחד לבא אחריו.

 מיקום הברז ע"פ הפרט האדריכלי. -

מ ואורכים משתנים ע"פ תכנית ס" 60. עומק  4220, דגם 5משטח "אבן קיסר" , קבוצה  07.04.14

לכיור, חיבור הגבהה אחורית בגובה עגולים או אובליים  אדריכלית, לרבות חיתוך פתחים 

 ס"מ. הקבלן אחראי גם על מדידה, הובלה והרכבה. 30ס"מ וקנט קדמי תחתון בגובה  15

 

 

 מערכות מים בתוך המבנים  07.05

 בכל אחד מהמבנים יהיו שתי מערכות מים: 07.05.01

 ייה לצרכניםמערכת מי שת -

 מערכת כבוי אש לעמדות כבוי אש.   -

 2מערכת מדידת מים עם מד מים אולטראסוני בקוטר " בכניסה לכל אחד מהמבנים תבוצע 07.05.02

 " תוצרת "ארד דליה" או ש"ע. OCTAVEדגם "

 (. PE-Xצינורות מים במבנים יהיו מצינורות פלדה ופוליאתילן מצולב ) 07.05.03

ויחוברו  40יהיו צינורות מגולוונים סקדיול בנים בתוך המ ומטה 3בקוטר " צינורות פלדה 07.05.04

יהיו אביזרי הברגה מיציקת ברזל חשילה תוצרת  ומטה 3הברגה. אביזרי צנרת בקוטר "ב

  .או ש"ע "מודגל"

- Pציפוי חיצוני חרושתי באבקת פוליאסטר מותך "צינורות פלדה מותקנים גלויים יהיו עם  07.05.05

APC" . 
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חיצונית תלת  טיפה ע במילוי הרצפה או בקיר יהיו עם נים מותקניםוונורות פלדה מגוליצ 07.05.06

 .תוצרת "אברות" APC-GALל כדוגמת שכבתית מפוליאתילן שחי

מ"מ, ודרג  63בקטרים עד  24,  דרג 1519יהיו לפי ת"י  (PE-Xפוליאתילן מצולב ) תורוינצ 07.05.07

ש"ע לריתוך חשמלי  אואון" לסמ"מ ומעלה. האביזרים יהיו תוצרת "פ 75בקטרים  15

."F.E" חבור צינור .PE-X ס.-01-77לצינור פלדה יהיה לפי פרט א 

גבי תמיכות )קונסולים(, -נורות גלויים על הקירות או מתחת לתקרות הקומות, יורכבו עליצ 07.05.08

להכין דגמים  הקבלןעל . מתלים, חיזוקים וחבקים )"שלות"(, כולם חרושתיים ומגולוונים

לגשת  הקבלןבועם, עם קבלת האישור לכך, יוכל כולל צורת קייחידת הפיקוח, מהם לאישור 

. שטח המגע בין הצינורות להספקתם והתקנתם. לא יאושר יצור מקומי ו/או אלתור שלהם

.  מרחקי התמיכות יהיו כמוגדר EPDMובין החבקים והמתלים ייעטף ברפידת גומי עשויה 

 ובהל"ת. 1205בתקן ישראלי 

, 16בקוטר תקנים סמויים בקירות או ברצפות     מפוליאתילן מצולב מו שתייה נורות מייצ 07.05.09

  מ"מ בהתאמה.  50, 40, 32, 25יסופקו בתוך צינור מתעל בקטרים מ"מ  32, 25, 20

פעל מ. על הקבלן להיות מורשה על ידי 5433תהיה ע"פ ת"י  הנ"לנורות יהעבודה עם צ 07.05.10

. בקורת PE-X נורות. על הקבלן להזמין את נציג המפעל לצורך בדיקת התקנת צנרתיהצ

נציג המפעל תהיה בשלב בו הצנרת והאביזרים חשופים וניתנים לבדיקה. על הקבלן להגיש 

 שנים. 10למזמין כתב אחריות של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של 

יש להשתמש אך ורק באביזרים המאושרים ע"י  ,להבטחת האחריות הניתנת ע"י היצרן 07.05.11

 המפעל, ובהתאם להוראות ההתקנה. 

מקוריים בלבד המסופקים ע"י מפעל יצרן  מאביזריםיהיו  3/4, "1קי מים בקוטר "מחל 07.05.12

 נורות באמצעות חברת השיווק. יהצ

 .40סקדיול  נתפלדה מגולוו אביזרייהיו מ 2"  - 1 1/4מחלקי מים בקוטר " 07.05.13

  מים. צנרתלפני כל מחלק מים יורכב ברז כדורי בקוטר המחלק לפי תכנית  07.05.14

 ות ומתחת לריצוף יונח בדרך הקצרה ביותר ובקו  מתעל בתוך הקיר רצינו 07.05.15

ממחלקי מים עד לכיורים, מיכלי הדחה של   תרציף מהמחלק לנקודת הצריכה. כל הצינורו

מ"מ, כל הצינורות  25מתעל בקוטר  רמ"מ בתוך צינו 16האסלות וברזי גן יהיו בקוטר 

מ"מ, כל  32מתעל  מ"מ בתוך צינור 20מהמחלקים עד למזרמים של משתנות יהיו בקוטר 

 50מ"מ בתוך צינור מתעל  32הצינורות מהמחלקים עד למזרמים של האסלות יהיו בקוטר 

 מ"מ.  

במידה וצינור המתעל וצינור הלחץ מסופקים בנפרד, יש לקבע את הצינור המתעל לפני 

 8השחלת צינור הלחץ בתוכו. יש להקפיד על כך שרדיוס הכיפוף של הצינור המתעל יהיה פי 

 קוטרו.מ

בתוך קופסה  °105בכל מקום בו יחובר אביזר נקודת הצריכה )ברז, סוללה וכו'( תהיה זווית  07.05.16

 פלסטית בקיר שתאפשר גישה לאבזר החיבור בין נקודת הצריכה לצינור.

יש לבצע בדיקת לחץ לקווי . 6פרק  1205תקן תבוצע בהתאם ל בצנרת מים בדיקת לחץ 07.05.17

במידה ובדיקת  עם מד לחץ רושם.שעתיים לפחות במשך  'אטמ 12 -לבתוך המבנה המים 
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הלחץ לא תצליח, כל ההוצאות הכרוכות לניקוי, תיקונים, בדיקות חוזרות וכו' יחולו על 

  הקבלן.

אין לכסות בבטון, טיח, ריצוף וכו' צנרת ו/או אביזרים לפני שבוצעה בדיקת לחץ וכל יתר  07.05.18

 הבדיקות הדרושות למסירת המערכת. 

זרים לצורך אחזקת הצנרת במקומה יס"מ של צינורות ללא אב 10ם של עד ניתן לבטן קטעי

 בזמן בדיקת הלחץ.

מיד עם גמר הבדיקות יש לכסות את כל הצנרת בקירות וברצפה בבטון ע"מ למנוע פגיעות  07.05.19

 בצנרת. 

בחבור מערכות מים שאינן מי שתייה ) מערכת כבוי אש לעמדות כבוי, מילוי מערכת מיזוג  07.05.20

ות ממערכת מי שתייה, יש להתקין במוצא אליהן אביזרים למניעת זרימה אוויר( המוזנ

חוזרת )מז"ח( שהגישה אליהם נוחה. לפני המז"ח תותקן מלכודת אבנים, לפני המלכודת 

ידי -ואחרי המז"ח יותקנו מגופי טריז. התקנת מז"ח תהיה באמצעות מתקין מוסמך על

  משרד הבריאות.

 תכלול:  ס - 01 -107לפי פרט ה עמדת כיבוי אש 07.05.21

 . 2עם מחבר שטורץ " FHTתוצרת "רפאל" דגם  2ברז כיבוי אש " 00.23.1

לפניו ועם מזנק  1מ' עם ברז כדורי " 25ובאורך  3/4גלגלון כיבוי אש בקוטר " 00.23.2

 מסוג סילון ריסוס מחובר בדרך קבע לקצה הצינור.

 8מ' כל אחד עם מזנק שנחירו בקוטר  15באורך  2שני זרנוקי כבוי בקוטר " 00.23.3

 "מ מסוג סילון ריסוס.מ

 ק"ג. 6מטפים  אבקה יבשה  2 00.23.4

 את כל הציוד שבפרט תכלול ס-01-107זעמדת כבוי אש לפי פרט  07.05.22

  ס"מ.  120x80x30 וארון כבוי אש מפיברגלס במידות  ס01-107-ה  

 על הדלתות של ארונות כיבוי אש יהיה שלט עם כיתוב בצבע אדום "אש".  07.05.23

. או ש"ע יהיו ברזים כדוריים תוצרת "שגיב" ,וייםגלמותקנים  ומטה 2ברזים בקוטר " 07.05.24

 כל ברז יותקן רקורד. לפני 

 תוצרת "רפאל" או  TRLומעלה יהיו מגופי טריז דגם  3מגופים מקוטר " 07.05.25

  . רילסןפנימי מאמייל או עם ציפוי תוצרת "הכוכב" עם ציפוי  T - 1511דגם 

 או ש"ע. א.ר.י."תוצרת " NR – 040יהיה דגם  שסתום אל חוזר בודד 07.05.26

 תוצרת "א.ר.י" או ש"ע.  D-040-Cיהיה אנטי ונדאלים דגם שסתום אוויר 07.05.27

 תוצרת "ברמד" או ש"ע. F-70תהיה דגם  מלכודת אבנים 07.05.28

 . 448, ראש מגן משולב וציפוי אמאייל לפי ת"י 4יהיה על זקף " 3ברז כבוי אש בקוטר " 07.05.29

 

 אספקת מים חמים 07.06

 חשמליים ומחממי מים מהירים.  לצורך קבלת מים חמים במבנים יותקנו דוודים 07.06.01

 ליטר כ"א.  200דוודים חשמליים בנפח  2במסעדה יהיו  07.06.02

 ליטר.  80בבית קפה יהיה דוד חשמל אחד בנפח  07.06.03
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מנפח הדוד. צינור  20%מ"מ ובנפח של  2מתחת לדוודים יורכב מגש מפח מגולוון בעובי  07.06.04

פון פעיל. הספק ניקוז מהמגש יחובר למערכת שפכים ודלוחים ע"י מחסום רצפה או סי

 קילוואט. 2.5 –של כל אחד מהדוודים 

" או ש"ע בהספק של In lineבמרכז מורשת יהיה מחמם מים מהיר "אטמור" דגם "  07.06.05

 קילוואט.  7.7

, בידוד פוליאוריטן מוקצף מאמיילעם ציפוי פנימי  או ש"ע תוצרת "כרומגן" ויהי הדוודים 07.06.06

 סי לבן קלוי בתנור. יצוק. העטיפה החיצונית תהיה צבועה בצבע אפוק

נור פלדה בקוטר ינור מים חמים מפלסטיק לדוד יעשה באמצעות קטע ביניים של ציצחבור  07.06.07

  נור הביניים יהיה ללא בידוד תרמי.יס"מ. קטע צ 50ובאורך  3/4"

 יש להתקין את הדוודים כך שיהיה מיקום להחלפת גוף חימום חשמלי.  07.06.08

השעון ה בקופסא מלבנית סטנדרטית. להתקנה שקועשעות  24לכל דוד יורכב שעון  07.06.09

דקות לחסכון  15בעל שלושה מצבי מפסק )דלוק קבוע, שעון וכבוי( וסגמנטים של הוא 

. השעון כולל נורת ביקורת ויסופק עם אחריות מינימאלית לשנה אחת. בחשמל מרבי

 לשעון יהיה אישור התאמה לתקן ישראלי.

טמפרטורת המים  מסוחררת. מערכת מים חמים במטבח של המסעדה תהיה מערכת 07.06.10

 בנקודת היציאה מהדוד ולא תרד  C °62לא תעלה על 

  בנקודת החזרה לדוד. C °55 -מ    

וואט. המשאבה  100, הספק  0.4m³/h Q= ,H=5mמשאבת סחרור תהיה לספיקה  

 תפעל במקביל לפעולת הדוודים.

 מיכלי התפשטות 07.06.11

כ"א. המיכלים יהיו  ליטר 35מיכלי התפשטות בנפח  2במבנה מסעדה יהיו 

  .1אטמ' ויכללו ברזי ניתוק " 10מתאימים ללחץ עבודה 

יהיה עשוי משרוולי  להספקת מים חמים לצריכה נורות הגלוייםיבידוד התרמי לצה 07.06.12

כדוגמת לצנרת הגלויה יהיה גומי אלסטומרי, בלתי דליק ועמיד בקרינת שמש. הבידוד 

סרט פי.וי.סי. יפת עטעם  מ"מ 9בעובי  –, לצנרת סמויה מ"מ 19בעובי  תוצרת "ענביד"

רמי יהיה עטוף פח מגולוון תבקטעים הגלויים והחשופים, הבידוד ה. 50% חפיפהב

 .ס"מ באורך 3, הפח עם חפיפה "ממ 0.5בעובי 

 

 שפכים ודלוחים, ניקוז מהמזגניםמערכת  07.07

 : ביוביהיו שלוש מערכות מבנה שירותי דרך  ומסעדה ב 07.07.01

   רותים(. ירותים )ביוב מהשישמערכת שפכים ודלוחים מה .א

המחוברת למערכת ביוב מהשירותים  מבית קפה ומהמטבח של המסעדהמערכת ביוב  .ב

 שומן.  יאחרי מפריד

פעיל. ו/או סיפון  ע"י מחסום רצפהביוב המערכת ניקוז מהמזגנים המחוברת למערכת  .ג

יה,  במקרים בהם לא ניתן לחבר צינור ניקוז מהמזגנים למערכת הביוב בגרוויטצ

 יבוצעו משאבות לניקוז למי עיבוי מהמזגנים. 

 ) יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ביוב בתוך המבניםצינורות ואביזרים של מערכת  07.07.02

HDPE  ) או ש"ע "תתוצרת "גברי 1חלק  4476לפי ת"י . 
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ובכפוף להוראות  2חלק  4476תעשה לפי ת"י  HDPEהתקנת המערכת מצנרת  07.07.03

   .1205רן ות"י ההתקנה המפורטות של היצ

ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו  HDPEעל הקבלן להיות מוסמך להרכבת מערכות נקזים 

. HDPEהמורשה של יצרן הצנרת והאביזרים. יש להקפיד על אחסון נכון של צינורות 

 ואביזריה יבוצעו לפי הוראות היצרן.  HDPEהובלת והחסנת צנרת 

 WELDING BUTTבריתוך פנים יעשה  HDPEחיבור הצנרת ואביזרי הצנרת  07.07.04

במכונת ריתוך או במופות חשמליות. החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו 

 והוראות היצרן. 2חלק  4476במיקום ובחוזק הדרוש לפי ת"י 

, 2חלק  4476הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי ת"י  07.07.05

מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הוראות היצרן ותכניות הביצוע המפורטות. כנ"ל 

 הקבע לאורך הצנרת. 

הקבלן אחראי להגן על פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת  07.07.06

 קצה פריקים לפי הצורך. ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי 

 45יות וכל מעבר זרימה של שפכים מכוון אכני לכוון אופקי יעשה באמצעות שתי זו 07.07.07

יותקן קטע צינור ישר שהמרחק בין שני צירי הברכיים לא יפחת  כאשר ביניהן

 מפעמיים קוטר הצינור.   

הגדלת קוטר בקו אנכי של צנרת שפכים, דלוחים, ניקוז מהמזגנים וצינורות אוויר  07.07.08

 .   2ס, ציור  -05-16תעשה עם מעבר קוטר צנטרי )מצרה צירית( לפי פרט 

דלוחים וניקוז מהמזגנים תעשה עם מעבר הגדלת קוטר בקו אופקי של צנרת שפכים, 

קוטר אקסצנטרי כך שהקו עליון בשני קוטרי הצנרת יהיה אחיד, ז"א הגדלת הקוטר 

 . 1ס, ציור - 05-16תהיה בצידו התחתון של הנקז  לפי פרט 

בנה יותקנו צינורות אוויר אנכיים ואופקיים. יש להקפיד במיוחד על התקנת במ 07.07.09

פוע כלפי מעלה כך יש להניח צינורות האוויר האופקיים בשצינורות אוויר אופקיים. י

שמי העיבוי )קונדנסציה( יטפטפו לתוך מערכת הנקזים ולא יצטברו בצינורות האוויר. 

הגדלת קוטר בקו אופקי של צינורות אוויר תעשה עם מעבר קוטר אקסצנטרי )מצרה 

לת הקוטר תהיה צדדית( כך שהקו התחתון בשני קוטרי הצנרת יהיה אחיד, ז"א הגד

נור אוויר יותקן י. בקצהו העליון של צ5ס, ציור -05-16בצידו העליון של הקו לפי פרט 

 או רשת שטוחה. ברדס

 10בעובי  מזויןהעוברים מתחת לרצפה באדמה יעטפו בעטיפת בטון  HDPEנורות יצ 07.07.10

 ס. -01-136ס"מ מסביב לצינור לפי פרט 

אביזרי אטימה לרטיבות תוצרת   צ.מ.ג.ים-יש להרכיב על קולטני ביוב ו במעבר גגות 07.07.11

  .או ש"ע "דלמר"

יהיו מפוליפרופילן עם טבעת ומכסה פליז במסגרת מרובעת   "4 2קופסאות בקורת " 07.07.12

 תוצרת "מ.פ.ה". 

עם טבעת ומכסה רשת פליז במסגרת  מפוליפרופילן היהי "x2"4בקוטר  מחסומי רצפה 07.07.13

 יהיו כנ"ל, אבל עם מכסה אטום.או ש"ע. מחסומי תופי  "מ.פ.ה" תוצרת מרובעת
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. מכסה רשת יהיה מפליז בקוטר  HDPE -מ"מ יהיו מ 110X200מחסומי רצפה בקוטר  07.07.14

במסגרת מרובעת תוצרת "מ.פ.ה" או ש"ע. בתוך כל מחסומי הרצפה יורכבו סלי  8"

 נירוסטה.

 מ"מ1/4 1 (32  .)( "P.Pסיפונים לכיורי רחצה יהיו מפוליפרופילן ) 07.07.15

 מ"מ2  (50  .)( "P.Pיהיו מפוליפרופילן ) מטבח סיפונים לכיורי 07.07.16

 במידת הצורך,  07.07.17

 .עין ביקורתמ"מ עם  110בקוטר  PP -יהיה מ עומדתברך או חבור לאסלה  07.07.18

  מ"מ. 110בקוטר  HDPE -ברך או חבור לאסלה תלויה יהיה מ 07.07.19

 בדיקת אטימות 07.07.20

 .6פרק  1205של צנרת הביוב תעשה לפי ת"י בדיקת אטימות 

 שומן ימפריד 07.07.21

שומן להפרדה  ילמפריד וחוברומהמטבח של המסעדה י בית קפההדלוחים מ ורותצינ

רותים. יולסילוק שומנים אורגניים ממי הדלוחים לפני הזרמתם למערכת הביוב של הש

ליטר למבנה בית קפה,  800מבטון או מפוליאתילן  בנפח פעיל של  ושומן יהי ימפריד

 ושומן יהי ימפרידומכסים של ת ותקר המסעדה. ליטר למטבח של 1500ובנפח פעיל של 

 .  125Bלעומס  מבטון

 

 מבניםמערכת ניקוז מי גשם ב 07.08

 (. HDPEמפלדה, מנחושת ומפוליאתילן בצפיפות גבוהה )ם יהיו מבניצינורות מי גשם ב 07.08.01

 תוצרת עם ציפוי פנימי מבטון  5/32יהיו עובי דופן " 6, "4צינורות פלדה בקוטר " 07.08.02

. 3/16יהיו כנ"ל, אבל בעובי דופן " 10נורות פלדה בקוטר ""מזרח התיכון" או ש"ע. צי

עם ציפוי פנימי מבטון תוצרת "אברות"  40אביזרים לצינורות פלדה יהיו סקדיול 

 ויחוברו לצינורות פלדה בריתוך.

שיונחו מתחת לרצפת בטון של קומת הקרקע  10צינורות מי גשם )צ.מ.ג.ים( מפלדה " 07.08.03

ס"מ מסביב  10, יהיו עם עטיפת בטון מזוין בעובי במבנה חדש הסמוך למבנה מורשת

 ס.-136-01לצינורות לפי פרט 

ציפוי חיצוני חרושתי באבקת יהיו עם צ.מ.ג.ים מפלדה, מותקנים גלויים על הקירות,  07.08.04

  תוצרת "אברות" או ש"ע.  "P -APCפוליאסטר מותך "

 -כיים במוצא המרזבים" קיבוץ מענית. בר Mתוצרת " 4צינורות נחושת יהיו בקוטר " 07.08.05

צ.מ.ג.ים, חיזוקים לצינורות נחושת, ברגים לחיזוקים ודיבלים יהיו מקוריים בלבד של 

 יצרן הצינורות.

 לעיל. 07.07יהיו לפי סעיף  HDPEיהיו לפי סעיף צינורות  HDPEצינורות  07.08.06

סתיים בזווית ת HDPE, -צ.מ.ג.ים  עשויים מ -של ה מעל פני הקרקעשפיכה חופשית  07.08.07

 -של ה מעל פני הקרקעשפיכה חופשית . מגולוונת , העשויה מפלדה°45יציאה של 

 , העשויה מפלדה°45בזווית יציאה של צ.מ.ג.ים  עשויים מפלדה או נחושת, תסתיים  

נקודת השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור  או נחושת בהתאמה.

 ס"מ. 15 -פיים בס"מ ומעל מפלס פני הקרקע הסו 5 -פני הקיר או העמוד ב

 בדיקת ריתוך 07.08.08
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 מהריתוכים. הבדיקה תתבצע ע"י מעבדה  20% -יש לבצע בדיקת ריתוך ל 

על הרתך להיות בעל תעודה מתאימה של "צינורות המזרח התיכון" או  מוסמכת. 

 הטכניון.

יהיו תוצרת חברת "דלמר" )גרמניה( המיוצגת בארץ ע"י חברת  מבנים קולטי מי גשם ב 07.08.09

M.B.M  .מי גשם מתוצרת "דלמר" עשוי מפוליפרופילן כאשר חלקו העליון  קולט

מסביב לפתח הקולט בנוי בצורת צלחת שטוחה עם צווארון ביטומני )"דלביט"( או עם 

פלנג' )על פי סוג האיטום(. צינור היציאה של הנקז מיוצר עם רצף טבעות איטום 

על צוק על צינור היציאה. רמופלסטי היתס"מ( מגומי  20בולטות  וגמישות לכל אורכו )

הנקז יותקן ברדס מסורג בולט  או שטוח שחוסם כניסת עלים ולכלוך לתוך פתח 

 הקולט.

כולל תושבת משפרת ניקוז  HDPEמצינור מחורר יותקן מאריך עליון  ירוקים גגותב 07.08.10

תחתון לניקוז הכפול. על מנת למנוע סחף חול דרך הפתחים בתושבת משפרת ניקוז 

 -גאוטקס, מסביב לטבעת בקוטר של כ -יח פיסת יריעה גאוטכנית התחתון יש להנ

  .מ"ר, דבר היוצר מסנן לעצירת החול 1ס"מ או  50/50

בפטיו, שבמטבח המסעדה, תותקן שוחת ניקוז מבטון טרום לקליטת מי גשם. מכסה  07.08.11

עם מחברי "איטוביב"  היהי התחתית השוחס"מ.  60בקוטר  B125רשת יהיה לעומס 

בין החוליות יותקן אטם גומי דגם "איטופלסט" תוצרת ש"ע. מן" או תוצרת "ולפ

 " או ש"ע. "ולפמן

בחצר פנימית של המסעדה תותקן תעלת ניקוז שתחובר  לשוחת ניקוז עם מכסה  07.08.12

 מיציקת ברזל במסגרת מרובעת שמשתלבת עם הריצוף. 

 מע"ץ. בכניסה למרכז מורשת יהיו תעלות ניקוז שינקזו לתעלת ניקוז מי גשם של   07.08.13

 אופני מדידה מיוחדים  07.09

העבודות , שילוט וכל מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקה, הובלה, התקנה 07.09.01

 הנדרשות לקבלת עבודה מושלמת.

מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים בצוע כל החציבות, הפתחים והחורים  07.09.02

 ציה. בקירות, ברצפות,  בקורות וכו', עבור מעבר צנרת אינסטל

מחיר אסלות כולל אסלה, מושב ומכסה כבד, זווית לאסלה או חבור ישר לאסלה, גומיית  07.09.03

 .HDPE -חבור והתחברות לצינור שפכים מ

ברז ניתוק, מעמד מתכוונן, פנל כולל מחיר מיכל הדחה סמוי דו כמותי לאסלה תלויה  07.09.04

עבודה לקבלת נירוסטה עם שני לחצנים, מנג'ט, צינור שטיפה והתחברות לאסלה 

       מושלמת.

 נור דלוחים.ינירוסטה לחיזוק משתנה לקיר וחבור לצ יברגימחיר משתנה תלויה כולל  07.09.05

מחיר ברז או סוללה בעמידה לכיורי רחצה ולכיורי מטבח כולל הכנת חור בשיש וכל  07.09.06

 העיבודים והאיטומים כנדרש.

 ומטה כולל גם רקורד לפניהם. 2מחיר ברזים " 07.09.07

פנימית כולל את כל המעברים והספחים לאורך הצינור, חציבה  תמגולוונ מחיר צנרת מים 07.09.08

בקירות ותיקונם, ביטון צנרת במילוי הרצפה ובקיר, חבקים ומתלים,  ביטון צנרת במילוי 

  חיטוי וכו' לקבלת עבודה מושלמת. ,בדיקת לחץהרצפה ובקיר, חבקים ומתלים, 
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חציבה קירות ותיקונם, ביטון נור, יכולל את כל הספחים לאורך הצ X-PEנורות יחיר צמ 07.09.09

צנרת במילוי הרצפה ובקיר, חבקים ומתלים, בדיקת לחץ, חיטוי וכו' לקבלת עבודה 

 מושלמת.

מחיר פרטים במערכת מים הוא קומפלט וכולל אספקת כל האביזרים והספחים  07.09.10

המופיעים בפרט, כגון: מגופים, מחברי אוגן, אוגנים, דרסרים, רקורדים, הסתעפויות, 

זוויות, חיתוכים, ריתוכים, הברגות, צביעה, חפירה וכיסוי עבור הפרט וכל  קשתות,

 עבודות העזר הנדרשות לבצוע מושלם של הפרט.

כולל אספקת והתקנת כל האביזרים הדרושים כגון: ראשי ריתוך  HDPEמחיר צינורות  07.09.11

ה, חשמליים, מופות התפשטות, מעברים מקוטר לקוטר, זוויות, הסתעפויות, אביזרי בקר

וכו' לקבלת עבודה  , בדיקת אטימותמחברי התכווצות, ראשי שיקוע, מתלים, חבקים

 מושלמת.

מחיר דוודים חשמליים כולל אספקת והרכבת הדוודים, חבורי חשמל וכל האביזרים  07.09.12

, ברזים, שסתומי אל חוזריםהנדרשים להתקנת המערכת כגון: ווסתי לחץ, שסתומים 

 ואת המעמדים לדוודים. ןבטחו

 ס.- 01-107ס, ה- 01-107ר עמדת כבוי אש יהיה בהתאם לפרטים זמחי 07.09.13

 

 

 נור כולל:ימחיר עטיפת בטון לצ 07.09.14

לפי פרט  ל ונור כולל תבניות, עבודות בטון וברזלי זיון, הכיעטיפת בטון מסביב לצ .א

 ס.-136-01

 בדיקות הבטון השונות כולל בדיקות חוזק וכו'. .ב

ודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה  כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועב .ג

 בהתאם לדרישות המפרט הטכני.
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 עבודות חשמל  - 08פרק 

 

 תאור העבודה 08.00
 הפרויקט הינו שדרוג תאורה לוחות ומערכות חשמל 

 העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:
 

 אינסטלציה חשמלית למאור וכח. .א

 

 לוחות חשמל. .ב

 

 חרום.ותאורת  גופי תאורה .ג

 

 הארקות והגנות. .ד

 

 חיבורה לרכזת גילוי אש. ביצוע מערכת גילוי אש .ה

 

 ,חברת החשמל באם יש צורך העברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות .ו
לכל העבודה  ם, משטרת ישראל, בודק חשמל לכלל המתקן וכו' מכון התקני

 ., עד למסירת המתקן ללקוח סופיתשבמסגרת מכרז/חוזה זה
 

 כללי  08.01
 

 המתקן יבוצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות המצורפות, לתקן הישראלי, 08.1.01
-", של הועדה הבין08המפרט הכללי למתקני חשמל  אשר סימולו "
 טחון.ימשרדית הוצאת ההוצאה לאור של משרד הב

וכן חוקים ותקנות של משרדי הממשלה, חברת החשמל, חב' בזק מפקדת 
 והוראות המפקח. הג"א

 

רמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מומחים העבודה תבוצע ב 08.1.02
העוסקים בקביעות במקצועם. לפני ביצוע העבודה הלכה למעשה יבקר 
הקבלן במקום ויתאים ויאתר את כל המידות ומקומות החיבור של 

 המתקנים השונים. בכל מקרה של חוסר התאמה, יודיע למפקח.

 

ישתמש בחומרים  כל החומרים שיסופקו יהיו מסוג משובח ביותר. הקבלן 08.1.03
באלה המאושרים  -ואביזרים המאושרים ע"י התקן הישראלי ובאין כזה 

ע"י מכון תקינה מורשה. המפקח רשאים לדרוש אישור של מכון התקנים 
על כל פריט או יחידה של החומר ו/או הציוד. על הקבלן להגיש למפקח 

ם דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישור
על מנת שיהיה מספיק זמן כדי  בכתב, לפני ביצוע העבודה ובעוד מועד,

לייצרם לאחר ביצוע השינויים בהתאם לדרישות המפקח במידה ויהיו 
שבועות  2כאלה. אך בכל מקרה, הצגת הדוגמאות לא מאוחר יותר מאשר 

מיום חתימת החוזה או קבלת הוראה להתחלת העבודה. רואים כל ציון 
צר ספציפי במסמך זה כאילו צויין לצידו לרבות שווה ערך מפורש של מו

מאושר. קביעת היות מוצר "שווה ערך" )ש"ע( תהה נתונה להחלטת 
 .המפקח וקביעתו סופית
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הקבלן מחויב לעבוד בצורה זהירה ובטיחותית, וכן להשתמש בציוד  08.1.04
ובכלים תקינים ובטיחותיים, כמו כן עליו לגדר את איזור עבודתו בצורה 

 מנת למנוע פציעת עוברים ושבים במתקן.-תה עלנאו

 

 ין ללא אישור המפקח.יית הבניאין לפגוע בקונסטרוקצ 08.1.05
 

לאחר השלמת העבודה ימסור הקבלן את המתקן לבדיקה ולאישור ע"י  08.1.06
. על הקבלן להזמין את הבדיקה בעוד מועד המפקחחברת חשמל וע"י 

צויין סעיף ולשאת בכל ההוצאות והתיאומים הקשורים בכך, אלא אם 
 מפקחהכמויות. תנאי לבקורת סופית של המתקן ע"י ה-נפרד לכך בכתב

הינו מסירת אישור ח"ח על כך שהמתקן עבר בקורת ח"ח ללא 
 הסתייגויות מצידה.

כמו כן, לכל עבודות התקנות של דיזל גנרטור, אזי על הקבלן להזמין את 
צע בהתאם משרד האנרגיה והתשתית כדי לבדוק ולאשר שהמתקן אכן בו

לתקנות ולדרישות משרד האנרגיה והתשתית, התשלום עבור בדיקות 
 משרד האנרגיה יהיה ע"י הקבלן ועד חשבונו.

במידה והקבלן יידרש לבדוק איזורים נפרדים או למסור את הבניין על פי 
איזורים, אזי לא יקבל הקבלן תוספת תשלום בגין פיצול הבדיקות, כל 

 המזמין יורה על חלוקת בדיקות לפי איזורים.הנ"ל נכון גם במקרה ובו 
אין לחבר חשמל למתקן החשמל וללוחות החשמל לפני בדיקת בודק 

 חשמל מוסמך.

 

הקבלן אחראי על טיב העבודות והחומרים ופעילותו התקינה של המתקן  08.1.07
והציוד, למשך שנה אחת מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המפקח ללא 

ריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקוייה הסתייגויות. במשך תקופת האח
ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים 
כתוצאה משימוש לא נכון או נזק בזדון מצד המשתמשים במתקן. לגבי 

חודש מיום אישור הפעלתן. כל פריט  14תחול אחריות של  -נורות פריקה 
גם, ישא אחריות מחודשת אשר יוחלף בתקופת האחריות כתוצאה מפ

לתקופת אחריות של שנה שתחילתה בתאריך ההחלפה האחרון. אישורי 
 המפקח אינם משחררים את הקבלן מאחריות כנ"ל.

 

חשבון סופי יוגש רק לאחר גמר העבודה ובקורת סופית של המתקן ע"י  08.1.08
המפקח, ורק   לאחר שיוגשו דפי כמויות, דפי כמויות אלה יוגשו ערוכים 

עותקים עם תוכניות מעודכנות.  3-אותה לפי דרישת המפקח בבצורה נ
הכמויות תהיינה אך ורק על סמך מדידה במתקן, והקבלן יאשר את 
נכונותן בחתימת ידו. לאחר זאת, על סמך חשבון הכמויות, יערוך הקבלן 

 חשבון בשלושה עותקים לפי:

 

 חשבון לפי סעיפי החוזה. .א

 ן עבורם סעיפים בחוזה.חשבון עבור תוספות ושינויים אשר אי .ב

 כל חשבון ביניים יוגש עם דפי כמויות מאושרים. .ג

 

על הקבלן לתאם מבעוד מועד גודל הפתחים עבור לוחות החשמל   08.1.09
 -וארגזים המיועדים להתקנה בתוך נישות או בתוך קירות. בכל מקרה 

ס"מ בכל צד מהגודל המקסימלי של  2-גודל הפתח יהיה גדול ב
ז יוכנס למקומו אחרי הטיח ויסגר במקומו ע"י הלוח/ארגז. הלוח/ארג

סרגלי מתכת או עץ כמפורט בתוכניות. כמו כן על הקבלן לוודא לפני יצור 
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כל פריט את גודל הפתחים במבנה כדי לאפשר הכנסת פריט זה לתוך 
 המקום המיועד לו במבנה, כך שייצור הפריט יותאם לפתח.

 

ו הפעלה נסיונית לשם בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעיל  08.1.010
בדיקת התקינות. כמו כן על הקבלן לוודא באישור המפקח את הכיוונים 
של פנסי התאורה. לשם קבלת יעילות מירבית של חלוקת האור. כל 
הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה זו יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו 

לן לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח. לפי דרישת המפקח יבצע הקב
 ם.הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויי

 

 

 ד למתקני חשמלמפרט טכני מיוח 08.02

 

 1תוספת  08.2.1

 

" כמפורט לעיל, על הקבלן לדאוג 08השלמה למפרט הטנדרטי שסימולו " .א
לכל ההכנות הדרושות עבור צנרת וקוי חשמל, כך שעבודתו לא תפגע 

בצעות באתר. הקבלן יקפיד על מכל בחינה שהיא מעבודות אחרות המת
 אסתטיות של עבודות הגמר כדי שלא יבוצעו לאחר מכן תיקונים.

 

מודגש בזאת כי לפני כל לוחות החשמל למעט הלוחות שימוקמו  .ב
בחדרים מיוחדים, תבוצענה דלתות מפח לצורך סגירת הארון ונעילתו 

נון בפני אחרים. על הקבלן לבדוק את מיקום הדלתות וגודלן לפני התכ
והיצור, כך שניתן יהיה להרכיב את הדלתות הסוגרות ולפותחן מבלי 

 שתהיה כל פגיעה שהיא בחלקים הנפתחים של הלוחות עצמם.

 

  (1419)ת"י  – 61439לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ללוחות חשמל מס'  08.2.2

ולתקן  9000ISO -ויצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של מכון התקנים ל 
 .22תת.

קבלן לקבל את אישורו של המפקח בטרם בחירת מפעל היצור ליצור על ה
הלוחות, לא יאושר תשלום כלשהו, במקרה של אי קבלת אישור מפורש 

 ובכתב למפעל יצור.
המפקח יהיה רשאי לפסול עבודה עם מפעל כזה או אחר ע"פ שיקול דעתו 

 הבלעדית, ולא יהיה זכות לקבלן לבוא בטענה כלשהיא.
 

 

 לוחות חשמל 08.2.3

 

 כללי .1

 

פרק זה מהווה מפרט טכני ואפיון לאספקת והתקנת לוחות החשמל  .1
 .ןבבני

 

תאים בכמות מספקת למילוי כל הדרישות  לויכל ותהלוח .2
אחוז מעל המצוין בתוכניות גם  30עם רזרבה של לפחות  שבתוכניות

 כמקום שמור.
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 דרישות מהיצרן .2

 

יכות על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת א .1
של מכון התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של 

חודשים לפני מועד פתיחת  6 -המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר מ 
 המכרז. 

  1985משנת  C.E.I  439-1בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן  .2

 (.1419 -)ת"י 

 . 9000ISOיצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של 

 

צור סטנדרטית, זאת אומרת שליצרן יש הלוח ייבנה בשיטת יי .3
ספרות בה מגודרת השיטה בה הוא מייצר את הלוחות, לרבות 

פרטים ומידות סטנדרטיים. שיטת חיבור פסי הצבירה של האביזר, 
שיטת התקנה מכנית של האביזר, סידור האביזרים בתוך הפנלים 
הסטנדרטיים בהתאם לגודל הפיזי והזרם הנומינלי שלהם, שיטת 

 בת הלוח בעתיד.הרח

ו/או  ו/או "מרלן ג'רן" ABBשיטת יצור הלוחות תהיה כדוגמת 

 .LUGSTROPקלוקנר מילר", ו/או "סימנס", ו/או 
היצרן יציג מסמכים המאמתים כי שיטת הייצור מאושרת ע"י מכון 

 תקינה בינלאומי מוכר וכי אב טיפוס של הלוח עומד בתקנים 

(Type Tested.) 
 

מפקח לפני היצור, תכניות ייצור מפורטות על היצרן להגיש ל .4
הכוללות פרטים מזהים ומדויקים לכל האביזרים. התכניות תהיינה 

. התכניות יוגשו במפרט סטנדרטי 1:10 -בקנה מידה שאינו קטן מ 
לפי הגדלים המוגדרים בתקן הישראלי. שיטת הסימון בתכניות 

מראה פני  . התכניות יכללוIECאו  VDEתהיה לפי תקן ישראלי או 
לוח עם דלתות סגורות, ובתכנית נפרדת מראה פני לוח ללא דלתות. 

התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה הכוללת שם היצרן, הדגם 
 ונתונים טכניים נוספים הדרושים להגדרה מלאה של אביזר.

לפי  -54IP -בתוכניות תוגדר רמת האטימות של הלוח שלא תפחת מ
ניות לכלול מפרט הצביעה של הלוח כולל . על התוכ981תקן ישראלי 
 הגוון המוצע.

 

בתוכניות פיקוד חייבת להיות שיטת סימון מפורטת המגדירה את  .5
כל נקודות החיבור וממספרת אותו, או כל שיטה אחרת קריאה 

 ומובנת, באישור המפקח.

 

על היצרן לבדוק המבנה ולוודא שמידות הלוח מתאימות למיקום  .6
הלוח כך שיהיה ניתן להכניסם למקומם במבנה ולהתאים חלקי 

 במבנה.

 

חתך פסי הצבירה והמרחקים בין המבודדים יקבעו על ידי היצרן  .7
טבלאות, חתכי פס צבירה וסידורים  -קריטריונים  2-בהתאם ל

במרחב כפונקציה לזרם עבודה וטמפרטורת סביבה. הטבלאות יהיו 
לפי תקן של היצרן המקורי המספק את ההיתר ליצרן הישראלי או 

. טבלאות או חישוב המרחקים בין המבודדים המחזיקים 43671דין 
את הפסים כפונקציה של זרם קצר, יהיו מתאימות לציוד שהיצרן 
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משתמש בו. יש להגיש חישובי עמידות של הלוח ופסי הצבירה 
בזרמי הקצר המוגדרים בחוזה. פסי צבירה לזרמים קטנים יותקנו 

 על מחזקים שעוטפים אותם.

 

כל המבדדים ופסי הצבירה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי  .8

 ", או "סימנס" או ש"ע מאושר.ABBויהיו כדוגמת "מולר" או "
 

 

 שיטת הייצור .3

 

הלוחות יבנו בשיטת מודולרית כולל אביזרי הרכבה מודולרים  .1
המאפשרים הוספת ציוד נוסף ללא קושי. התאים יהיו פרופילים 

 תאימים לבניה מודולרית.פנימיים עם חורים המ
 

 

הסתעפויות מפסי צבירה יהיו באמצעות מחברים אורגינליים או על  .2
ידי ברגים, על פי תכנון סטנדרטי הקיים אצל היצרן, וספק פסי 

 הצבירה.

 

על יצרן הלוחות להכין הכנות מתאימות לחיבור כל כבלי היציאה  .3
כדוגמת  והכניסה לפי המפורט בתכניות )כמות, סוג וחתך הכבלים(

, או פסי צבירה. כמו כן ILSCOפסי צבירה או מהדקים מיוחדים 
יכין יצרן הלוח הכנות מתאימות לכניסת הכבלים למעלה או 

מלמטה בהתאם למקרה )כגון נפח לכניסת הכבלים, פסי חיזוק 
 היצרן יציג זאת בתוכניות שיגיש לאישור. -מתאימים וכד'( 

 

דלת יהיה צורך לפרק ידית של לא יהיה מצב שלצורך פתיחת פנל או  .4
 מפסק או אביזר גמר.

 

בלוחות יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין עצמם וכן אל  .5
גוף הלוח. ליצרן יהיו טבלאות או רשימות כיצד לבצע חיזוקים אלו, 

 בהתחשב בזרמי הקצר המוגדים בתוכניות.

 

ו אלמנטים המורכבים בלוחות יחוזקו כך שניתן יהיה לפרקם א .6
להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים או אמצעי חיזוק אחרים מצד 

 אחורי.

 

יש לבנות הלוחות כך שמרחק החלקים החיים מהחזית לא יעלה על  .7
 ס"מ. 60
 

הלוחות יסופקו עם טבעות הרמה המתברגות ועם תחתית מתאימה  .8
 לשינוע.
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מ"מ להעמדה על הרצפה  2הלוחות יבנו מפח דקופירט בעובי  .9
תאים בכל פעם(, עם דלתות  2מ' לכל היותר ) 1.2שאורכם בחלקים 

עם בריח  מלפנים לכל הסגרים יותקנו ידיות קבועות מצופות ניקל
. בבסיס הלוח תותקן מסגרת מפרופיל מקצועי עליון ותחתון

10UNP. 

 

לוח ותעלת אוורור היותקנו בתחתית  במידה ויידרשו חריצי אוורור .10

 -  5+ עד    50' סביבה של בחלקו העליון, הלוח יבנה לטמפ
 צלסיוס.

 .IP 54 -החריצים יכוסו בפילטרים ואמצעי אטימה ל

 

פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית, בלתי צבועה, הפסים  .11
הראשיים וגם בהסתעפויות למפסקי הזרם יבודדו לכל אורכם 

בשרוולים פלסטיים המתכווצים בחום. יש לסדר את פסי הצבירה 
היה למדוד את הזרם בפאזות השונות בכל הפסים ע"י באופן שניתן י

 צבת וכן יש לזהות את הפסים. -אמפרמטר 

הלוחות ופסי הצבירה יחושבו לזרם קצר סימטרי כמפורט  .12
בתוכניות. יש להגיש חישובי עמידות של הלוח בכוחות אלקטרו 

, או   ”MG“ דינמיים וטרמיים של הקצר הצפוי, ערוכים לפי

"ABB" נר מילרקלוק",  או." 

 

 הלוח יצויד במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית. .13
 

כל מגעי העזר יש להוציא לסרגל מהדקים, לחיווט הפקוד יהיו  .14
שרוולים ממוספרים בכל קצותיו, מהדקי הפקוד ירוכזו לפי הכבלים 

 המתחברים ללוחות.

 

כניסות ויציאות לכבלים יש לתאם באתר לפני הביצוע עם המתקן  .15
 הפנימי.

 

 הלוחות יהיה סופי בפנים ובחוץ בצביעה אלקטרוסטטית. צבע .16

 

הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית מראה הלוחות, תכניות  .17
עקרוניות, תכניות פקוד עם מספור מוליכים, מספור מגעים, זיהוי 

מקום במגעים וכד'. תכניות סרגלי מהדקים שונים, רשימת ציוד 
רשימת ציוד שמותקן  במגעים וכד'. תכניות סרגלי מהדקים שונים,

בלוחות עם ציון מספר יצרן קטלוגי של כל פריט ופריט בלוחות וכן 
 קטלוגים של הציוד המוצע.

 

 ידיות של מ"ז שיבלטו על חזית הלוח יחוברו באמצעות מצמדים. .18

 

יש לייצר את הלוח במספר חלקים לשם הכנסתו למבנה, גובה הלוח  .19
 מ' לפחות. 2.20

 

ניות פסים לשם חיבור כבלים וכן יותקנו למפסיקי זרם יותקנו לשו .20

 לחיבור ללא נעלי כבל. ILSCOמחברים מסוג 
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כל מכשירי המדידה יותקנו על פנל בחלקו העליון של הלוח, כאשר  .21
 פנל זה יפתח בצורת דלת בנפרד משאר הלוח.

 

וולט ומעלה המורכב על הדלת, יוגן בפני מגע  50ציוד נושא מתח של  .22
ואופן לא יהיה ניתן להשחיל אצבע לכל חלק  כך שבשום פנים -מקרי 

 נושא מתח.

 

מ"מ  2עם מחיצות פח מלאות הלוח יבנה מתאים נפרדים ומבודדים  .23
בצורה שתמנע העברת קצר, שריפה ו/או כל תקלה עובי לפחות 

אחרת מתא אחד למשנהו. כמו כן, יש להקפיד על כך שרכיבי הציוד 
שתק יותר ממקור ימוקמו בתאים כך שהפגיעה באחד מהם לא ת

תותקנה הזנה אחד, אשר אליו שייך הרכיב הנפגע. מחיצות ההפרדה 
 בין כל תא ותא ללא יוצא מן הכלל.

 

תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי  .24
צבירה ואביזרי כח להגנה בפני קשתות שריפה וכו'. וכן תהיינה 

 מלאות בין סוגי מתחים שונים.פח מחיצות 
 

בתא הכניסה ללוח על גבי הצד הפנימי של הלוח יורכב נרתיק קשיח  .25
 יוכנסו התכניות השייכות ללוח. שבו

על גבי דלת תא זה יהיה שלט "מאחורי דלת זו ישנו נרתיק עם 
 תכניות".

 

 התאמה לתנאים .4

 
 הלוח יתאים לתנאים כדלקמן:

 

 וולט. 400מתח  .1

 

 כמפורט פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי .2
 בתוכניות.  

 

כאשר חתך פס  מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצוין בתכניות. .3
 האפס יהיה זהה לחתך פס הפאזות.

 

 .-  50  + 5טמפרטורת הסביבה:  .4

 

 .80%לחות יחסית: עד  .5
 

+.  C  60אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  .6
 )הטמפ' החזויה בחלל הפנימי של הלוח(.
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 ציוד .5

 
כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת כמוגדר בתכניות ובכתב הכמויות ובכל 
מקרה כל אביזר שינתן בלוח חייב להיות בעל תו תקן של אחד או יותר 

 .VDE ,C.E.I ,ULמהתקנים הבאים: 
וולט לפחות וציוד חד  500הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 

  DC ציוד המיועד ללוחות .וולט לפחות 250פאזי יתאים לעבודה במתח 
יהיה להוכיח זאת במסמכים  ןיתאים לעבודה במתחים אלו ועל היצר

 של ספק הציוד.
 

 מהדקים .6

 

כל החיבורים בין כבלי/גידי פיקוד לבין הציוד יבוצעו דרך  .1
 מהדקים.

 

המהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפרוק כל אחד  .2
(, החיבור למהדק בנפרד )ללא צורך בפירוק מהדקים סמוכים

יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, כסף או אבץ )ולא על ידי בורג( 
 כדי לשמור על הגיד.

 

המהדקים יהיו עם סימניות אורגינליות לסימון מספר הסרגל  .3
 ומספר המהדק.

 

 ממ"ר לפחות. 4המהדקים יתאימו לחיווט גידים  .4

 

י מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סליל .5
 הזרם או פתיחתם.

 

 

המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר  .6
 אליהם.

 

 גידים .7

 

כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו  .1
 על זיהויים )בנוסף לסימונים בקצותיהם(.

 

 .C  90הגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורה של  .2

 

 ממ"ר. 1.5שטח החתך המינימלי יהיה  .3

 

במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי  .4
 תקן.
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החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות  .5
מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי לחיצה, נעלי כבל(, אשר 

 יורכבו על ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים.
 

 שילוט וסימון .8

 כלול במחיר הלוחות:
 

י סימון יהיו כתובים בשפה העברית, שלטי סימון יהיו שלט .1
 מסנדביץ' בקליט ובצבעים שיסוכמו עם המפקח.

 

שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים ולא  .2
 ע"י הדבקה.

 

כל אביזר בלוח יזוהה על ידי שלט סימון נפרד מסנדביץ', כולל  .3
יזרים פנימיים בתוך תפקוד האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאב

 הלוח וכן לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

 

נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המזמין אשר יהיה  .4
רשאי לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום 

 דרישות מפרט זה ולהבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

 

קצותיהם בטבעת  2 -מנו ב קצות מוליכי הפיקוד והכח יסו .5
פלסטית המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה 

 שיהיה זהה לזה המסומן בתכניות החיבורים.

 

סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם  .6
 הוא יתאים למסומן בתכניות החיבורים.

 

 מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות. .7
 

( וכו' מצב  המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטור, עוקף .8
יסומן על ידי מראה מצב אלקטרומגנטיים, עבור מראי המצב 

 עפ"י סעיף מיוחד בכתב הכמויות.ישולם בנפרד 
 

 גילוי וכיבוי אש בלוחות .9

 .תותקן מערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית ותבלוח
וד הגילוי ואביזרי הכיבוי על היצרן להכין פתחים מתאימים להתקנת צי

וכן פלטות פח לסגירת הפתחים אשר מורכבות ומתפרקות מבחוץ )עם 
 צירים( וכמו כן לתאם עבודתו זו עם המבצע.

 

 תכניות וביצוע הלוחות .10

 

התכניות של לוחות החשמל הראשיים ושאר לוחות החשמל הינן  .1
מדריכות ומנחות בלבד, אך ההגדרות והתיאורים שבהן מהווים 

מה למפרט זה והם מחייבים כאילו נרשמו במפרט עצמו. השל
קווי להזרמת  -הלוחות יתוכננו ויבנו בהתאם לתרשים חד 

 האנרגיה שבתכנית הנ"ל.
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על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים  .2
 המפורטים להלן:

 

תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה על כל מכשירי המיתוג  -
 והמדידה.

 

ית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע תכנית רעיונ -
הלוחות בכל מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח 

 ומפסקים ובוררים לפיקוד.
 

הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים  בנישל מ מפורטשרטוט  -
, חתכים בתאים שונים עפ"י דרישת ומבט על חזית הלוח

 המפקח.
 

של  תוכניות פיקוד מפורטות לכל מערכת האוטומציה -
 הגנרטור וכו', כולל דגמי ציוד.

 

 הסבר טכני מפורט של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה. -
 

לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים  -
 שחובת המצאתם חלה על המזמין.

 

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח. -

 

על היצרן להכין תכניות מפורטות לייצור הלוחות והמערכות  .3
המורכבות בהם. לתכניות אלו יצרף היצרן הסברים השונות 

בכתב ומסמכים אחרים הדרושים להבנתן ולהגדרתן החד 
משמעית. על היצרן להגיש למזמין לבדיקה ואישור את התכניות 

והמסמכים הנ"ל במועד שנקבע בלוח הזמנים לביצוע. המזמין 
ת יהיה רשאי להורות על ביצוע שינויים, תיקונים ותוספות בתכניו

הנ"ל ובמידה ולא יתבססו על דרישות מפרט זה יהיה היצרן חייב 
 לבצעם ללא כל תשלום נוסף.

 

כל התכניות והמסמכים הנזכרים בסעיף זה או המשתמעים ממנו  .4
לאחר שיאושרו על ידי המזמין/המפקח, יהוו חלק בלתי נפרד של 

 מפרט זה.

 

היצרן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור  .5
תכניות ע"י המזמין/המפקח לא יפטור את היצרן מאחריותו ה

לשגיאות ו/או ליקויים אחרים העלולים להתגלות מאוחר יותר. 
כל נזק הכרוך בליקויי התכנון ו/או הנובע מהם ומונע הפעלת 

הלוחות בהתאם לתנאים ודרישות של מסמך זה יתוקן על ידי 
 היצרן ועל חשבונו.

 

יות המאושרות הנ"ל ועל כל שינוי הלוחות יבוצעו בהתאם לתכנ .6
מהתכניות המאושרות יש לקבל מראש אישור בכתב מאת 

 המפקח.
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על היצרן לקחת בחשבון שעבודת ההתקנה עשויה להתבצע  .7
בשלבים כפי שיקבע וכי המזמין יהיה רשאי לקבוע סדר 

קדימויות בכל שלב ושלב. הביצוע בשלבים ולפי קדימויות ולא 
תשלום ולא ישמש עילה להארכת  יזכה את היצרן בתוספת

 תקופת הביצוע.

 

 היקף העבודה לביצוע לוחות החשמל .11
 

מבחני קבלה סופיים: מבחני הקבלה במפעל אינם סופיים ואינם  .1
מחייבים את המזמין, המזמין רשאי לדרוש התאמת הלוח 

למפרט זה ובכלל זה ביצוע עבודות ושינויים הדרושים לכך גם 
והיצרן יהיה חייב לבצעם ללא כל אם במפעל לא נדרש הדבר, 

תשלום נוסף. מבחני הקבלה הסופיים יכללו בדיקת התאמת 
הלוחות לתקנים הישראלים, הבינלאומים, ל"מפרט הכללי" 

ולדרישות מפרט זה ויתר המסמכים והתכניות המהווים חלק 
 בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה.

 

בקורס הדרכה: היצרן יעביר קורס להכרת הלוחות ומערכותיהם.  .2
יודרכו המפעילים בתפעול ובאיתור תקלות לצורך הבנה מלאה 
של פעולות הציוד ולצורך אחזקה נוספת. הקורס יערך במפעל 

 היצרן ובאתר במשך יומיים להכרת הלוחות.

 

אחריות: היצרן יהיה אחראי אחריות מלאה לפעולתם התקינה  .3
ל של הלוחות ולכל פריטי הציוד, החומרים והעבודות שסופקו ע

חודש מיום המסירה הסופית של  24ידו. אחריות זו תימשך 
 העבודה כולה.

בתוך תקופת האחריות יהיה היצרן חייב להופיע באתר מיידית, 
שעות מקבלת הודעה  24 -לצורך תיקון התקלה, ולא יאוחר מ 

טלפונית מבא כוחו של המזמין )נציג האתר שבה מותקנים 
 הלוחות(.

 
ב להמשיך במתן שירותי אחזקה כמו כן, יהיה היצרן חיי

ותיקונים לפי התנאים המפורטים לעיל, גם לאחר תקופת 
רותים תבוצע תמורת תשלום ששיעורו יהאחריות, אך הגשת ש

 יסוכם בין המזמין והיצרן בנפרד.
 

 גופי תאורה  08.2.4

 גופי התאורה יהיו בעלי תו תקן ישראלי או תו תקן אירופאי מוכר, .1

 .והנורה ההפעלה יודצ את כולל התאורה גוף מחיר .2

  , נצילות טבלאות, פוטומטריות עקומות יהיו המוצעים התאורה לגופי .3
 .תאורה חישובי להרצת ושרות תאורה ייעודית לחישובי תוכנה

  כולל מרותך הארקה בורג יכלול מתכתיים חלקים בעל תאורה גוף כל .4
 .מהדקי חיבור בלוק וכן תקנית הארקה לשון או מפליז ודסקיות אומים

  יותקן רציף דגם או אמריקאי פס מדגם פלואורסנטיים תאורה בגופי .5
 המכסה פתיחת באמצעות אליו והגישה הפס של הקבוע בחלקו הציוד

 מ"מ 2.8 בעובי דקופירט מפח יעשו הגופים ,הגוף בפירוק צורך ללא
בחירת  לפי בגוון בתנור שרוף עליון יסוד בצבע וצבועים לפחות

 .האדריכל
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 אהיל כולל מפוליקרבונט יהיו מים מוגני לואורסנטייםפ תאורה גופי .6
 המיועדים תאורה גופיפריזמטי שקוף  מפוליקרבונט אטום

 .אלקטרוני משנק  יכללו T-5 פלואורסנטיות לנורות .7

 .אלקטרוני משנק יכללו PL לנורות המיועדים תאורה גופי .8

 ,משנק יכללו .ג.ל.נ - ,הלייד מטל , פריקה לנורות המיועדים תאורה גופי .9
 0.92ל . ההספק כופל לשיפור מתאים בגודל בקבל יצוידו וכן מצת

 ציוד לגופי תאורה: .10

 .. KAMA מתוצרת יהיו קבלים .א

 : מתוצרת אלקטרוניים יהיו פלואורסנטיים .ת.לג מצתים .ב

 , TUBESERVER ,פיליפס,אוסרם

 : מתוצרת יהיו PL -ו פלואורסנטיים .ת.לג מגנטיים משנקים .ג

 .שוובה ווסלו,טרידוניק,הלוואר,השופט עין       

        מתוצרת יהיו PL -ו פלואורסנטיים .ת.לג אלקטרונים משנקים .ד
 .פיליפס,אוסרם ,שוובה ווסלו,טרידוניק,הלוואר

 : מתוצרת תהיינה PL , -ו פלואורסצנטיות נורות .ה

 .G.E ,סילבניה,פיליפס,אוסרם

 WW – םח לבן יהיה PL, -ו פלואורסנטיות לנורות האור צבע גוון .ו

 K צבע טמפרטורת - CW – קר לבן או K 3000 טמפרטורת צבע
 .המזמין לבחירת, 4000

 - משנקי השופט עין מתוצרת יהיו הלייד מטל .ת.לג משנקים .ז

Qמצת דגם השופט עין מתוצרת יהיו הלייד מטל .ת.לג מצתים 

 . P1-1000  מתוכנת פולסר

 גם התקנתם נילפ התאורה גופי סוגי לכל המפקח אישור את לקבל יש .11

 .הכמויות בכתב במפורש מצוין אם הדגם

 .נורות כוללים התאורה גופי כל .12

 וסוללה מטען יכללו ,חירום תאורת יחידות וכן חירום תאורת גופי .13

 וממיר איתות מערכת וכן לפחות דקות 92 עצמאית של לפעולה נטענת

 כלומר, הקטבים 1 בכל המשנק ניתוק .פלואורסצנטיות לנורות

 בין החילוף את פעולת יבצע החרום יחידת של האלקטרוני שהממיר

קצוות  4 כל של מלא ניתוק י"ע החרום ממיר לבין האלקטרוני המשנק

 .הנורה

 באופן לטעינה ביקורת נורית תותקנה תכליתיים דו חרום תאורת בגופי

 שיאפשר שלוט י"ע אלה גופים ישולטו כ"כמו. פרוק הגוף ללא שתיראנה

 .בנקל בהם להבחין

 .מגע למניעת ההפעלה לציוד כיסוי יכללו PL - תאורה גופי .14

 1 בעובי מפח טבעת תותקן גבס בתקרות המותקנים PL - תאורה לגופי .15

 .התאורה גוף יחוזק לתקרה אליו מעל מ"מ

 מעל מגבס טבעת תותקן פח בתקרות המותקנים PL - תאורה לגופי .16

 .גוף התאורה יחוזק אליו לתקרה

 לתקרה יחוזקו ,תותבות בתקרות תאורה ואמבטיות תאורה גופי .17

 בחשבון ושייקח המפקח י"ע שיאושר בחיזוק ,או ,הקונסטרוקטיבית

 .הגופים במחירי התקנת כלולים ל"הנ ,הגוף משקל
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 נורותיהתקנת צ 08.2.5

הצינורות בין לוח החשמל לבין תיבות המעבר והיסתעפות ובין תיבות 
ר, ויהיו מסוג פ"נ בלבד המעבר והיסתעפות עצמן יהיו שלמים ללא כל מחב

בהתקנה סמויה, ומסוג "כ" בהתקנה גלויה, חל איסור מוחלט להשתמש 
 בצינורות שרשוריים.

העבודה בהתקנת הצנורות הסמויים שאינם בתקרה אקוסטית ו/או כפולה 
תבוצע לפני היציקה לפי הוראות המפקח והנחתם תעשה מתחת לרשת 

 5יד עם הנחתם בשכבת בטון של נורות העוברים ברצפה יוגנו מיהזיון. צ
נורות טלפון ינורות ללא מוליכים כגון: שמורים, ציס"מ לכל אורכם בכל הצ

מ"מ.  6-וכו', על הקבלן להכניס חוטי משיכה מניילון שקוטרם לא יפחת מ
נורות המיועדים לכניסת כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט משיכה יבצ

 מ"מ. 8מניילון 
קוסטית אין להניח את הצנרת בתוך התקרה, במקרה של צנרת בתקרה א

ית יאלא יש לחזקה לתקרת הבניין ע"י תפסנים ו/או לחזקה לקונסטרוקצ
 התקרה לאחר בניית התקרה האקוסטית.

 
נורות פלסטיק ינורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בציבכל מקרה שהצ

 "בלתי דליקים" )צבע כחול או ירוק(.
 נורות כל עוד:יבצאין להשחיל מוליכים וכבלים 

 

 תוכניות יצרן הלוחות לא אושרו לביצוע. .א

 לא נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו. .ב

 

 תיבות מעבר, הסתעפות והתקנה 08.2.6

באותו אולם או  -כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלומר 
 פרוזדור. 

של ריכוז תותקנה בגובה אחיד, אלא אם צויין במפורש אחרת. במקרה 
מספר תיבות זו ליד זו תותקנה התיבות בצורה מסודרת בהתאם להוראות 
המפקח. יש להמנע מהתקנת התיבות במקומות בהם גמר הבנין יהיה ללא 
טיח. אולם אם הקבלן ימצא לנכון למרות זאת להתקין התיבות במקומות 

מ"מ עובי, צבועים  1.5הנ"ל, תכוסנה התיבות במכסים מפח "דקופירט" 
 ס"מ לתיבות עגולות  10/10בצבע הקיר, במידות 

 ס"מ מרובעות. לא תותר 10/10ס"מ לתיבות  12/-12מ"מ ו 70בקוטר 
ס"מ במקומות הנ"ל. עבור המכסים  10/10התקנה של תיבות גדולות מאשר 

לא תשולם כל תוספת. תיבות התקנה לבתי תקע, מפסיקים וכו' תצויידנה 
 עצמו יחוזק ישירות ע"י ברגים.בסידורי הברגה באופן שהאביזר 

 
מותר להשתמש בתיבות התקנה קוניות עם חריצים בדפנות אשר תמנענה 
הוצאת האביזר מהקיר ע"י משיכה. במקרה ומכל סיבה שהיא לא הותקנו 
תיבות התקנה לנ"ל, אזי כל אביזר ישא מסגרת מתכת אשר תחוזק לקיר 

 עם ברגים.
גלויה ו/או בחלל תקרות כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה 

לפחות,  55IPאקוסטיות יהיו מסוג קשיחות כבות מאליהן, ואטומות
כדוגמת "לגרנד" או "גוויס" או "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות מסוג 

 מרירון כלל.
 

והסתעפות יהיה  אם לא צויין במפורש אחרת, אזי ליד כל תיבת מעבר 
 :שלט סנדביץ שיורה את מספר המעגל בצורה

 
 ._____________מלוח מס'  __________מעגל מס' 
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 פאזיים לשירות-מפסיקים למאור, לחצנים ובתי תקע חד 08.2.7

 כל האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה תה"ט, אלא אם צויין במפורש אחרת. 
האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות ועם מסגרת 

וולט, בתי התקע יהיו  220' ולמתח א 10מתכתית מגולבנת, מתאימים לזרם 
 -תלת קוטביים עם בסיס בקליט ומסגרת מתכתית מגולבנת, מותאמים ל

 וולט. 220 -א' ול 16
 

בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי התקע נמצאים במקום אחד, יש להשתמש 
במכסה עליון משותף )התקנה ב"הרכבים"(, אלא אם מצוין במפורש אחרת. 

 רכבים" לא תשולם כל תוספת.עבור אלמנטים מסוג "ה
 

 אין להשתמש במכסה משותף כמפורט לעיל כשבתיבות מעגלים שונים.
 

ליד כל אביזר גמר לחשמל יותקן שלט סנדביץ כתב שחור על רקע לבן ובו 
 2יצויין מס' המעגל ומס' הלוח המזינים, השלט יחוזק לקיר באמצעות 

 ברגים. )לא ע"י הדבקה(

 

 כבלים 08.2.8

רת מכרז/חוזה זה יהיו מנחושת בעלי חתך עגול, מסוג כל הכבלים שבמסג
 מ', וישאו תו תקן ישראלי.  1חסיני אש עם הטבעה כל 

 

 כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית )להוציא לוחות חשמל( יהיו 08.2.1
 קדמיום.  מגולבנים בגלבון חם או מצופי  

 

בדיקת בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם  08.2.9
יעילותו.כל הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן, 

המלאה של המפקח. לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן  לשביעות רצונו
הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כל 

 שהם, הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת בגין כך.

 

אם בבדיקה חוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקונים אשר נרשמו בבדיקה ב 08.2.10
קודמת, יחוייב הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת )אף אם ימצאו הערות 
תיקון חדשות וחוזרות שלא בוצעו(, וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה 

 שביצע.

 

יצויין בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן, הקבלן יהיה חייב להוציא מכתב בו  08.2.11
שגמר המתקן, בדק אותו, הגיש תוכניות לפי ביצוע, העביר בקורת ח"ח, 
ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן לבדיקת גמר עבודה. המכתב יופנה למפקח. 
לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו את ההערות מהבדיקה 

 הקודמת ואם ביצע את התיקונים בהתאם.

 

קבלן את סדר הפאזות באמצעות לאחר חיבור החשמל לבנין יבדוק ה 08.2.12
פאזות ויתקן את סדר הפאזות -מכשיר המיועד לכך בכל נקודות הכח התלת

במידת הצורך. כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים בכל חיבורי 
החשמל. במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנם 

הנוספים שבתיבה  חיבורים נוספים על הקבלן לוודא חיזוק החיבורים
 ולחזקם במידה ואינם מחוזקים.
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 אופני מדידה 08.03

 

שיטת המדידה תעשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עבור  08.3.01
פסולת או פחת. בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: 
חציבת חורים וחריצים ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התקנת 

קת וחיזוקי צנרת, אשר עבורם לא תשולם שום פסיפים/שרוולים לפני יצי
 הכמויות.-תוספת כספית, מעבר לנמדד בכתב

 
כמו כן יכללו החומרים הדרושים וכל יתר העבודות בהתאם להוראות 
הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני, אשר אין להם ביטוי 

הכמויות, ואשר דרושים להשלמת העבודות -בסעיפים נפרדים בכתב
 הכמויות בסעיפים נפרדים.-המתקן, אך לא מצויינים במפורש בכתבו
 

קווי הזנה ימדדו )אלא אם צויין במפורש אחרת(, לפי המרכיבים מהם הם 
מורכבים. רק מתקני המאור ובתי התקע החד פאזיים למכשירים ימדדו לפי 

 שיטת הנקודות המתוארת להלן.
 

ויות אשר בה מצויין לגבי בהגשת החשבון, על הקבלן יהיה לערוך טבלת כמ
כל מעגל ומעגל ולפי לוח מוצא המעגל, כמות של: צנרת, מוליכים, כבלים, 
אביזרים ומספר נקודות במידה ושיטת המדידה היא כמתואר בסעיף 

8.3.03. 
 

כן תפורט כמות: צנרת ההזנה, צנרת, ומוליכים ואביזרים לנ"ל. במידה 
כונה את הכמות הנמדדת וטבלת הכמויות בכל סעיף שהוא לא תשקף נ

למעשה, על הקבלן יהיה לערוך מחדש את טבלת הכמויות. הקבלן לא יקבל 
 כל תוספת מחיר מיוחדת עבור הכנת הטבלה לנ"ל.

 

 

 מדידה לפי מרכיבים של המתקן 08.3.02

 

)הגבהת  ומרכיביו.ח יחושבו בשלמותם. כל לו -לוחות חשמל  08.03.02.01
 בטון ללוח כלולה במחיר הלוח(.

 

ימדדו ויחושבו לפי סוגם ואורכם.  -וכבלים צנורות, מוליכים  08.03.02.02
המחיר יכלול גם ספחים כגון: תיבות הסתעפות ומעבר 

פלסטיות ו/או מתכתיות אטומות למיניהן, קשתות, זויות, 
מחזיקי צנורות, כבלים )מחזיקים בודדים ומחזיקים 

 30%-משותפים לקבוצות צנורות וכבלים, עם מקום שמור ל
טון, עבודות עפר שונות )עבור צנרת לפחות(, יריות ברגים בב

ברצפה(, חומרי חיבור, בידוד וחוטי משיכה וכו', כל זאת 
 .8.3.03במידה ולא נמדדו לפי שיטת הנקודות בהתאם לסעיף 

 

 אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה,
 והתקנה לפני היציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה.

יכללו גם את כל החיבורים בקצותיהם, המחירים למוליכים 
השחלתם ו/או הנחתם יתר העבודות הדרושות, בהתאם 

 למפרט.
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אביזרים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע )אם לא נכללו  08.03.02.03
(, רוזטות, טלפון וכו', 8.3.03ראה סעיף  -במחיר הנקודה 

 יחושבו כל אביזר כיחידה.
 

ל השרשראות, מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את כ
הפנדלים, ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים. 

בכל מקרה יכללו גופי התאורה גם את האספקה ו/או 
 ההתקנה של הנורות.

אלא אם מצוין במפורש  -)פלורוצנט, ליבון וכל סוג אחר(      
 אחרת(.

 

כבלים שאינם נמדדים בסעיפי הנקודות ימדו לפי מטר אורך  08.03.02.04
ם יכלול חיבורים בשני הקצוות כולל חיבורי )מ"א( ומחיר

פיקוד ותיאומים שונים עבור חיבור מנועים, משאבות וכו' וכל 
 יתר העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.   

 

 מדידה לפי נקודות 08.3.03
 

נורות, תיבות ימחיר נקודה יכלול את המוליכים, הכבלים, הצ 08.03.03.01
המעבר וההסתעפות, הפלסטיות והמתכתיות על כל ספחיהם, 

החל מלוח החשמל המזין אותו מעגל, ועד למוצא הנקודה 
ומוצא המפסיק לנקודה. המחיר יכלול גם את מפסיק הזרם 

ו/או הלחצן, או בית התקע. נקודת פעמון תחשב כנקודה, אך 
ללא אביזר הגמר שימדד בנפרד. )אלא אם נכתב אחרת 

 הכמויות(.-במפורש בכתב

 

ומספר הנקודות  מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת 08.03.03.02
המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל ו/או כפול ו/או מחליף ו/או 

 מצליב ו/או לחצן לא ישנה את מחיר הנקודה.
כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במידה ומספר מפסיקים 

 או מספר נקודות. יפעילו נקודה אחת

 

במקרה של מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים  08.03.03.03
מאור ו/או בתי תקע מתחת הטיח, לא סמוכים, כגון: מפסיקי 

יקבל הקבלן כל תוספת מיוחדת למחיר, אלא אם צוין 
 במפורש אחרת.

 

 
 
 
 

 



97 

 

 כמויות-כתב 08.04
 

 כללי  08.4.01

 

הכמויות הן באומדנה. הכמויות לחשבון -הכמויות המופיעות בכתב .א
תמדדנה לפי מדידה נטו של הכמויות שהותקנו הלכה למעשה ללא 

אי להורות לקבלן לבצע את כל פחת או פסולת וכו'. המזמין רש
 סעיפי החוזה או חלק מהם.

 

המחיר ליחידה לא ישתנה במידה והכמות תגדל או תקטן בכל  ב.
שיעור שהוא ו/או תבוטל לגמרי. )ואז לא יהיה הקבלן זכאי 

 לתמורה כלשהי בגינה או לפיצוי כלשהו בגין ביטולה(.
 

 מחירי היחידה  08.4.02

הכמויות ייחשבו ככוללים את הערך  מחירי היחידה המוצגים להלן בסעיפי
 )אלא אם צויין במפורש אחרת( של:

 

לסוגיהם ם עבודות התקנה של כל החומרים, האביזרים והמוצרי .א
וחומרי העזר השונים )הנכללים בעבודת ההתקנה ואשר לא צויינו 

במפורש בסעיף נפרד( הדרושים לביצוע ההתקנה בשלמותה 
 בהתאם לתנאי החוזה.

 

מרים והאביזרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם אספקת כל החו .ב
וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(, האספקה 

 תהיה באתר הבניה.
 

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות,  .ג
 מכשירי מדידה וכו'.

 

 הוצאות ביטוח, מיסים סוציאליים, אגרות לרשויות שונות, כולל .ד
 ל, בזק ומשרד התקשורת.חברת החשמ

 

הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא )הן ישירות והן עקיפות( אשר  .ה
 תנאי החוזה מחייבים אותם.

 

אחסנת כל החומרים, אביזרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירתם  .ו
 וכן שמירת העבודות שבוצעו.

 

 רווחי הקבלן. .ז
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 אורת חוץת 08.05

 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  08.05.01

שלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך ה
 הבא:

הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה 
 באתר.

 
 

 אספקת גופי תאורה.אישור המפקח בכתב ל 08.05.01.1

 בדיקת עקומה פוטומטרית המתאימה לסוג הרחוב. 08.05.01.2

 פקח.ביצוע חישובי תאורה על ידי הקבלן המוגשים לאישור המ 08.05.01.3

התקנת גופי תאורה ואביזרים בגובה על עמודים קיימים כולל  08.05.01.4

 ביצוע כל ההתאמות.

 בדיקות תאורה והגשת דו"ח מדידות תאורה בשטח. 08.05.01.5

 אישור המפקח למתקן. 08.05.01.6

אישור המפקח באתר לכל שלב עבודה נדרשת ומסירת מתקן  08.05.01.7

 למזמין ולשביעות רצונו.

   
 טחה בעמוד תאורהמגש אב 08.05.02

 מפרט הכללי( ב 08.09.02.07)סעיף
 

המגש יהיה מחומר פלסטי עמיד לקורוזיה, כימיקלים ואש )חומר כבה  
 . 756מאליו( לפי ת"י 

 
עם ניתוק אפס  KA 10אמפר,  10מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי  08.05.02.1

 לכל נורה.

 
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה.  SOGEXI מהדקי 08.05.02.2

 
י מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע" 3/8בורג הארקה " 08.05.02.3

ממ"ר, לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי  4מבודד 

 ההארקה של הכבל לפנס.

 
מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים  08.05.02.4

היוצאים לכל אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד 

 המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 

 
" 10ה מהנטל, מוליך "ממ"ר לכל פנס )מוליך יציא  2.5*3כבל   08.05.02.5

 ומוליך הארקה(.

 
 ממ"ר לשקע המותקן על עמוד. 2.5*3כבל   08.05.02.6

 

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 08.05.02.7

 
 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.05.02.8
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 הארקות 08.05.03

 במפרט הכללי( 08.05 )סעיף
 
 : יבוצעו כדלקמןההארקות במתקן לתאורת חוץ  

 
ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר  35 מוליך נחושת חשוף בחתך 08.05.03.1

קצוות המוליכים הנכנס  2יהווה בסיס להארקת כל העמודים. 
עם שרוול לחיצה והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד 

 תחוזק אשרנעל כבל לחיצות. בקצה המוליך הארוך תבוצע  3ע"י 
בורג מ"מ אשר יחוזק ל 4*40לפס הארקה ראשי מנחושת במידות 

האביזרים יותקן  מפס הראשי בתא רותך לגוף העמוד. קבוע המ
 טחה.ממ"ר לבורג הארקה במגש האב 10מוליך גמיש בחתך 

ממ"ר בין פס  16יבוצע גשר ע"י מוליך נחושת מבודר בחתך 
 נחושת הראשי ובין פס מגולוון מיסוד בטון.

 
התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט  08.05.03.2

ממ"ר.  35ובר מוליך נחושת חשוף  בתוכניות אשר אליו יח
מ"מ ובאורך  19האלקטרודה הינה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה  1.5יחידות של   2מטר ) 3
,  489לפי ת"י  "B125עומס "ס"מ ומכסה השוחה ל 60בקוטר 

 הכול כמפורט בתכניות. 
 
 

 גופי תאורה, פנסים 08.05.04

 מפרט תאורה( –)ראה 
 

פי התאורה יקבעו המפקח ויהיו מהדגמים המפורטים בכתב הכמויות. על גו
 הקבלן להגיש דוגמאות לאישור המפקח בטרם רכישה ו/או אספקת הציוד.

ויהיו בעלי   IEC598-2-3ו/או התקן הבינלאומי  20גופי התאורה יעמדו בת"י 
 לפי הועדה הבינלאומית למאור, CUT OFFפיזור אור מסוג  

C.I.E – (INTERNATIONAL COMMISION ON ILLUMINATION) 
גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר 

 המוכר ומאושר ע"י המפקח.
 

 דרישות סף לאספקת גופי תאורה
ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ  .1

קשור עם גופי ובחו"ל( למתן שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל ה
 התאורה כפי שנדרש במפרט הטכני.

יש לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ  .2
 הנוסח שלהלן:

אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו  .א
 בישראל.

אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות  .ב
זאת באמצעות חברת למוצרינו בישראל, לארח המכירה ו

 ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך  .ג
 חברת ___________ בישראל.

 
 
 
 

 חובת אספקת מסמכים נלווים
המסופקים במשלוח הנתון הפנסים מסמך הצהרת יצרן המעיד ש

 טכניפרט המ , בדרישות  2.3חלק  20תקן ישראלי  דרישותים בכל מדוע
מפרט ה 08פרק  חוק החשמל ובדרישות  המפורט לעיל, בדרישות 

 , וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.הכללי
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף 
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, בצרוף צילום של 2.3חלק  20התאורה המסופק לדרישות תקן ישראלי 
עם כל משלוח של פנסים יש .  הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד

 .C.O.C  ,T.O.Cלצרף מסמך בדיקות 
 

 תוצרת ודגמים
 איפיונים 3ויקבעו לפי  LEDגופי תאורה יהיו מסוג 

יאושר על המפקח לגבי הצבע, טיב חומרים, גימור  –איפיון צורני  .א
חיצוני, מידות וכו'. הקבלן/ספק יגיש למפקח במשרד הפיקוח 

 רה שהוגדר.באתר, דוגמאות מהגוף תאו

לאחר הגשת נתוני מעבדה  –יאושר על ידי המפקח  –איפיון ביצוע  .ב
 מוסמכת הכוללת:

השוואת פוטומטרית באמצעות עקומות וחישובים, למת  -
 1862הארה, אחידות הארה, והתאמה לתקן 

 הנדרשת  CUT OFFרמת  -

 IPאיכות חומרים מהם מורכב הגוף , ודרגת אטימות  -

 LBנצילות  -

 CIE התאמה לתקנים ו -

 
 דרישות טכניות אחרות:

 דרייברים מחברת פיליפס או אוסרם -

 קלווין 4000גוון אור  -

שנים לפחות )ללא הסתייגות( האחריות  למעט  5 –אחריות ל  -
רעידות אדמה, מלחמה, תאונה בפגיעה ישירה. במסגרת אחריות 

 כולל שירות פירוק והרכבה על העמוד.
 

, משרד הקבלן , רת רשיונות טיב העבודה ובדיקות ביקועבודת גובה, 
 בית המלאכה ומחסן

 
כל העבודות יהיו בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל, דרישות  .א

משרדית -חברת החשמל ומפרטים שבהוצאת הועדה הבין

 בהוצאתה האחרונה.

העבודות תבוצענה בצורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים  .ב

ים ע"י גמורים ומוכנים לשימוש. בתום העבודה יבדקו המתקנ

ורק אישור בכתב ללא הסתייגויות יעיד  העירייהנציג מוסמך של 

של  מלאה השהמתקנים מושלמים ומבוצעים לשביעות רצונ

. כל מתקן חשמלי חדש וכל תוספת למתקן ישן ו/או כל העירייה

שינוי מתקן ישן, חייבים בביקורת חברת החשמל )ח"ח(. על 

יר העבודה תחת הקבלן חלה מלוא האחריות לזמן ח"ח ולהעב

ביקורת שלהם עד שתעבור הביקורת ללא כל הסתייגויות. אלא 

מראש בכתב שהביקורת תהיה ע"י בודק  העירייה מהאם כן הסכי

מוסמך ואז הביקורת תעשה ע"י בודק מוסמך אשר יאושר ע"י 

 .העירייה

והתשלום עבור  עירייההתשלום עבור בדיקה ראשונה יעשה ע"י ה .ג

שנן הסתייגויות של הבודק, יעשה ע"ח בדיקה חוזרת, כאשר י

 הקבלן מבלי שהקבלן יקבל כל תמורה על כך.

לאחראי של הקבלן לביצוע העבודה באתר יהיה רשיון חשמלאי  .ד

המתאים מבחינת הסיווג לסוג העבודה, אך הסוג לא יהיה פחות 
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א'.  80x3מאשר "חשמלאי מוסמך" המתאים לעבודות חשמל עד 

, אחראי א'  630X3א' ועד  80X3ל לעבודות במתקן שגודלו מע

 בעל רישיון חשמלאי הנדסאי.

במידה ורשיון הקבלן אינו של חשמלאי הנדסאי, אזי על הקבלן 

 630X3יהיה לעבוד תחת השגחתו של בעל רשיון תקף של לפחות 

 א'. 

הקבלן לא יעסיק בעבודה כל פועל שלא יתאים לתפקידו ולפי 

פועל אשר ימצא ע"י מהעבודה כל ירחיק   העירייהדרישת 

 המפקח שאינו כשיר לביצוע העבודה.

קבלן יהיה מוסמך מטעם חברת החשמל לטפל בפנסי תאורת ה .ה

 מותקנים על עמודי חברת חשמל.הרחובות ומרכזיות   

משאיות תקינות עם מנוף המתאים לביצוע  1ל הקבלן להחזיק ע .ו

מטרים  15אורת    רחובות, אשר מגיע לגובה של תעבודות 

ת. המנוף יעבור בדיקת בטיחות ע"י מהנדס  בטיחות מוסמך לפחו

 אחת לשנה לפחות. 

ין באמור בס"ק זה לעיל כדי לשחרר הקבלן מביצוע עבודות גם א

טרים, על  חשבונו, באמצעות משאית עם מנוף מ 15בגובה מעל 

גבוה יותר, בהתאם לנדרש, לרבות הזמנת משאית עם מנוף מיוחד 

לטיפול ואחזקה בגופי תאורת על גבי וגבוה על חשבון הקבלן 

מטר  70מ', להם נדרש מנוף עם זרוע של  40 -עמודים בגובה של כ

לפחות )באיצטדיון, רחבת חוף דלילה ובכל מקום אחר שידרש( 

 וזאת ללא תוספת תשלום כאמור.

על הקבלן להציג תעודה בנושא : " מוסמך להסדרת בטיחות 

ללא  2-פעלת עגורן דהתנועה באתרי סלילה" וכן הסמכה לה

 הגבלת עומס.

"משאית אחת לפחות תהיה בבעלות הקבלן ומשאית שניה תהיה 

בבעלותו או בבעלות קבלן משנה שהקבלן לקח לצורך ביצוע 

העבודות, או בשכירות ארוכת טווח שלו ובלבד שיספק 

 אסמכתאות לכך".

 

 

 

מובהר כי באולמות ספורט פתוחים וסגורים לרבות בחצרות  .ז

ל הקבלן עות מוגבלים ללא גישה למשאית מנוף, יהיה ובמקומ

לספק במת הרמה לטובת טיפול, אחזקה והתקנה של גופי תאורה 

)להלן: "ג"ת"(, מצלמות, דגלים, כריזה וככל שידרש, זאת ללא 

 תוספת תשלום.  
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 החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת החשמל.
יש להזמין בדיקה במשרדי  לפני הפעלת המרכזייה ומתקני התאורה

 חברת החשמל, אחרי סידור הליכים משרדיים.
 

 
   כללי  -אופני מדידה ותשלום   08.05.05

  

המפרט הכללי,  00 -ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08.05.05.1
המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול 

יטים במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור הפר
והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה. כל 
הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים 
בתכניות ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב 
הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל 

בדיקת המתקנים  המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים:
בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הנם באחריות 
ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך: פתיחה של 
אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר -בקרבת קווים תת
 ; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה

  
 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי  08.05.05.2
לאפשר מסירת העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון 
המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים הרשומים 

 בכתב הכמויות. 
 
 

 פריטים לתשלום  08.05.05.3
במסגרת כל פריט  אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע

 ופריט יהיו כדלקמן: 
 
 

 אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום: צינורות .1
 סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.  08.00.04

 

המחיר כולל אספקה והשחלתו בצינור שילוט  כבלים: .2
וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת 

פרט הטכני, הכבלים יהיו הצינור והנחתו לפי הנחיות המ
רציפים בין יסודות העמודים ובין יסוד מרכזיה לעמודים 

ממ"ר  10ללא מופות. כל קצוות הכבלים, בחתך של 
כלולו  – ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(

 במחיר  היחידה של הכבל.
 אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים.

 (.08.00.19ם פריט תשלו) המדידה לפי מטר אורך
 

אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי : נחושת שזורכבל 
בחתך כמפורט בכתב  08.00.18כמפורט בפריט תשלום 

 הכמויות.

 

עבור נורה  08.00.37כמפורט בפריט תשלום  :טחהמגש אב .3
המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר  אחת.

ס לכל עם ניתוק אפוחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי 
  3x2.5 N2XYכולל כבל  כיסוי קופסת בקליטנורה, כולל 

 בין המגש לפנס.
    המדידה לפי יחידה



103 

 

 דות טיח ועב - 9פרק 

 כללי 09.01
מפורשות  פרק זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ. בכל מקרה שלא נקבעו הוראות

ל הוועדה של המפרט הכללי ש 09בתכניות, או במפרט המיוחד , קובעות הוראות פרק 

הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות 

 ב'.-מלא א' ו 1920התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיב החומרים וכו'. תקן 

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: 09.02
 .בקירות ותקרות חדשים ובתוספות בנייה טיח פנים .א

 רות ותקרות במבנה לשימור.תרמי ואקוסטי בקיטיח  .ב

 טיח חוץ. .ג

 

 הגשות ודוגמאות: 09.03
עבור מוצרי מדף  על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר אחר שיאפשר  

 ביצוע ההזמנה. לפנילאדריכל לשפוט את טיב הסוג, לאישור 

 

 (:ups)-Mock דמי רשימת דגמי 09.04
 הבאים:הדמי הקבלן יגיש את דגמי 

מ"ר לפחות מכל סוג טיח  2.0 –אות של טיח חוץ ופנים בשטח שלעל הקבלן להכין דוגמ

 לאישור המפקח והאדריכל.

 

 על בסיס צמנט בבנייה חדשה הנחיות כלליות לביצוע עבודות טיח 09.05
 

 הכנת השטחים .א

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  •

ל פי הצורך ועל פי דרישת המפקח ע"י המפקח. ע הפגישה ברשת פלסטית מאושרת

 יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

המילוי יבוצע  .1:3)ללא סיד וטיט(  חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט •

לכל האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות 

 מסוימים יש לבצע כיסוי ברשת פלסטית.

 יב היטב את המשטח המיועד.עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרט •

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא גילוי  •

טיט מלט עם ערב משפר הדבקה  ע"י הברזלים( על הקבלן לבצע יישור הקיר

המפקח. בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכבת טיח  על ידי שיאושרו

 נוספת.
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  )מייקים(סרגלי פילוס .ב

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת  •

 טיח מישורי בעובי אחיד של כל השטח.

 פינות וחריצי הפרדה .ג

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים יהיו חדים  •

קית( יותקן וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים, בכל פינה )מישורית או אופ

 מתועשת מגולוונת דמוי פינה גרמנית או שווה ערך )טיח חוץ או פנים(. PVCפינת 

מ"מ לפי  5-10מ"מ וברוחב  10בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  •

 קביעת המפקח.

בין קירות מטויחים תקרות בטון וכן שטחים מטויחים מאלמנטים שונים )כמו  •

מ"מ ובעומק  5-3בטון( יש לבצע חריץ בעובי תקרות רביץ וקירות או תקרות 

 מ"מ.10

 טיח "דק" .ד

להכנת משטחי ועמודי בטון לצביעה ו/או לציפוי  יש להשתמש בטיח ייעודי  •

מ"מ לרבות שכבת הרבצה  8 -ליישור בטונים. יש הניח שכבת טיח בעובי של כ

 ושכבה מישרת.

 תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות .ה

, לאחר עבודות הגמר של בעלי המקצוע השונים  הטיחתיקונים והשלמות של  •

)כגון: נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים 

ללא תשלום  –הקבלן במסגרת עבודות הטיח  ע"י יבוצעובין טיח חדש לקיים, 

 נוסף.

 

 טיח על בסיס סיד  09.06

 עבודות טיח במבנים לשימור .א

האדריכל יספק לקבלן פרטים ע"פ רשימת הקירות לקראת היציאה לביצוע 
והתקרות במבנה ובהם יוגדר הגמר הנדרש עבור כל קיר ותקרה והפעולות שיש 
לבצע באופן פרטני ביחס למצב הקיים של כל קיר והייעוד של כל חדר במבנה 
והאלמנטים הייחודים לשימור או שחזור בתחומו.  הפעולות משתנות מחדר לחדר 

וכוללות עבודות כגון: ניקוי האבנים, קילוף טיח קיים, תיקון ושחזור  ומקיר לקיר 
עבודות אבן או טיח, טיוח ויישור לקראת צביעה, בידוד, לחלק מהעבודות יוחד 
סעיף נפרד בכתב הכמויות וחלקן מתומחרים כחלק מעבודה אחרת, באחריות 

תאמה בין הקבלן לעבור על רשימת העבודות הנדרשות עבור כל קיר ולוודא ה
הכמויות שנתנו למצב הקיים בשטח במדידה של כל הקירות והפתחים אותה הוא 

 נדרש לבצע לפני תחילת כל העבודות.
 

 כללי .ב
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא על בסיס סיד.   לא יותר יצור טיח באתר. יישום 
 הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן אשר תובאנה לבדיקה ואישור של המפקח. לא יותר
שימוש בטיח לפני שהמפקח בדק את מקורו, נתוניו ואיכותו ואישר את שיטת 

שנים לפחות לטיח, לאי סדיקתו, לאחיזתו  2היישום.  יצרן הטיח ייתן אחריות של 
 לקיר וליציבותו. 
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מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין סוגי  1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל 
בנה חדשים לישנים תיושם  רשת לולים מגולוונת אשר חומרים שונים, בין חלקי מ

 ס"מ מעבר לקו החיבור משני צידיו.  50תחפוף  
ס"מ תיושם רשת  לולים  2בשטחים בהם תבוצע שכבת טיח שעוביה עולה על 

 מגולוונת.
את הטיח יש ליישם ישירות על האבן. במידה וקיים טיח ישן רופף או פגום יש 

 ת הטיח.להסירו לפני ביצוע עבודו
 

 גמר טיח  .ג

 .קירות מישוריים יבוצע סרגל שני כוונים גמר
 

 הרכב הטיח .ד
 לשכבת ההרבצה  הטיח .1

 על בסיס סיד הידראולייהיה טיח חרושתי )מייצור של בית חרושת(  הטיח
 
  הישורלשכבת  הטיח .2

על בסיס סיד אווירי יהיה טיח חרושתי )מייצור של בית חרושת(  הטיח
 מגה פסקל. 2-3בלת חוזק כללי של בתוספת סיד הדראולי לק

 
 לשכבת השליכט   הטיח .3

  עובי הגרגר 50: 50על בסיס סיד אווירי וחול לשכבת השליכט יהיה  הטיח
השליכטה תשופשף בשפשפת עץ ליבנה .  ממ"  0.8 יעלה על לא המכסימלי

 .  לקבלת מישור ישר וחלק
 

 ביצוע הטיח  .ה
   הכנה .1

 מלכלוך ואבק.   קייםונהקיר המיועדים לטיוח יהיו   פני
הטיח  יישוםקיר יורטבו היטב מס' שעות לפני ביצוע הטיח באופן שבעת  פני

 פני השטח יהיו יבשים אך התשתית תהיה לחה )רטוב, יבש פנים(. 
 

 הרבצה תחתונה   שכבת .2
 יבשוהשקעים, יורטבו פני השטח למצב רטוב  המישקיםמילוי החורים,   לאחר

. הטיח לשכבת ההרבצה ידולל במים למצב שמנת פנים ותבוצע שכבת ההרבצה
 .  ממ" 5-ככל שטח הקיר במחבט טייחים, בעובי של   גע" ויורבץסמיכה 

 
 יישור   שכבות .3

התקשות שכבת ההרבצה, יורטבו פני הקיר למצב רטוב יבש פנים  לאחר
. כמות המים בשכבה זו ממ" 8שכבת יישור בעובי שאינו עולה על  ותיושם

 ל האפשר.  ככ קטנהתהיה 
 יישוםייושם בכף טייחים וילחץ כנגד הקיר בכוח. מס' שעות לאחר  הטיח

 4פעמים ביום למשך  4הטיח ירוסס השטח בריסוס מים עדין ולאחר מכן  
 התייבשות מהירה של הטיח והופעת סדקים פלסטיים.   למניעתימים 

 
 באופןרבה מידי של הטיח תמנע התקשותו לכן יש להרטיב את הקיר  הרטבה

שמצד אחד ייישאר לח ומצד שני תתאפשר התייבשותו באופן איטי. במיוחד 
 הקיץ החמים.   בימייש להקפיד 

לקבלת  עד ליישום שכבה אחת והתקשותה תיושמנה שכבות נוספות כנ" לאחר
 העובי הנדרש.  
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   השליכטה  יישום .4
 הטיח המיושרים יורטבו לקבלת משטח רטוב יבש פנים.   פני

לכל שכבה  ממ" 2בעובי שאינו עולה על בשתי שכבות שליכטה יעשה ה יישום
חלקות וישרות ללא שקעים וגבשושיות, במיוחד  פניםעד לקבלת בשפשפת עץ 

 הפיגום" מיטותבמפגש עם " טיחיש לשים לב למקום החיבור בין רצועות 
 פסים לאחר פרוק הפיגום. והופעת" מדרגותלמנוע היווצרות "

י מס' טייחים אשר ימרחו את הקיר בקצב אחיד מלמעלה השליכטה תבוצע ע"
מ' זה מזה  3למטה. הטייחים יעמדו במרווחים אופקיים שאינם עולים על 

 באופן שיישום השליכטה יעשה תמיד רטוב על רטוב.
 

שיפשוף  השליכטה יעשה כנ"ל תוך התקדמות בקצב אחיד מלמעלה למטה 
   בשפשפת עץ. 

 עדינה למניעת התייבשות מהירה.   מיםבהתזת  תורטב  השליכטה
 לפנישבועות עד להתייבשות מלאה  3להמתין להתייבשות השליכט לפחות  יש

 ביצוע הצבע.  
 
   הצבע .5

מייצור חרושתי סיליקון או ש"ע לפי בחירת המפקח יהיה צבע על בסיס  הצבע
 .  טיןימונשל בית חרושת בעל 

 וויאושפר וקוני הטיח יבוצעלבצע כל תיקונים לאחר יישום הצבע. כל תי אין
שבועות  3לפני ביצוע הצבע. גם לאחר ביצוע התיקונים בשליכטה יש להמתין 

 לעיל.   כאמור
 

 מדידה אופני 09.07
 עיבוד זה ובכללובתוכניות  המיוחד במפרט כמפורט לעבודות הטיח תכלולנה הכל  .א

ות, בעמודים, )ובכלל זה בקור וצרים קטנים בשטחים עבודה, פינות פי. וי. סי, גליפים

 עבודות(, וקמורים קעורים) מישוריים שאינם בשטחים עיבוד, בגגונים  ובקרניזים(

 .במפורש צוינו לא אם אף הנדרשות העבודות יתר וכל ,הכנה

חיתוך החריצים, אפי המים, עיגול הפינות וכיו"ב, כמסומן בתכניות ובפרטיהן,  .ב

 כלולים במחירי הטיח השונים ולא ימדדו בנפרד.

אלמנטי פח או אלומיניום, המוכנס להפרדה בין משטחי טיח ובין טיח לאבן,  כל .ג

, שיאפשרו הדבקות הטיח. לא תשולם XPMיותקנו לאורכו משני צידיו שתי רצועות 

 תוספת עבור רצועות אלה והן יכללו במחירי הטיח.

הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט שליכט רגיל, פינות  .ד

 יות )למעט שליכט צבעוני(.גרמנ

הרכבה מחדש  -טיח שחור, שלב ב'   -הספקה והתקנת פיגום שתי פעמים )שלב א'  .ה

לצורך ביצוע שליכט צבעוני( קשירת הפיגום אך ורק עם מוצמדות דרך החלונות ללא 

 חוט שזור ופלנקות.

 צול ברשת רביץ )על פי הצורך(. 4סגירה צינורות  .ו
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 חיפוידות ריצוף וועב - 10פרק 

 כללי .10.0

מהדורה רביעית  10מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2001משנת 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .10.1

 עבודות כלליות בכל המבנים: .א

 20*20או   30*30במידות  R 10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  .1

 .ולחדרי שירותים ומטבח

ולחדרי שירותים  20*20או   30*30חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן במידות  .2

 ומטבח.

 ספי דלתות לחדרים פנימיים לגישור הפרשי גבהים  .3

 לאיטום מפליז ספי דלתות  .4

 יםמ"מ מאלומנים במעבר בין סוגי ריצופ 10/10/10במידות  Uפרופיל ניתוק  .5

 חירוץ מדרגות אבן )פנים וחוץ( ומילוי בקורבורונדום .6

 עבודות ייחודיות למבנה שירותי דרך: .ב

 במבנה חנות רט"ג. 60/120ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 

 עבודות ייחודיות במבנים לשימור )מסעדה ומבנה מורשת(: .ג

מסעדה ובמסדרון במבנה  60/120ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  .1

 .מבואת השירותיםו

בטון מוחלק במפתני פתחים חדשים בקירות מבנה לשימור בין מבנה לשימור  .2

 לבנייה חדשה

וחיפוי מדרגות פנים באבני שיש לרבות חיפוי משלים  של הקירות ע"פ ריצוף  .3

 פרט אדריכלי.

 אבנים למרצפות במכונות ליטושליטוש  .4

 

 הגשות ודוגמאות: .10.2

גמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דו .א

של המפרט הכללי ואשר יתאימו לעמידות שחיקה  40001בהתאם כמוגדר בסעיף 

 למבני ציבור.

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות  .ב

 הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור. 

ות לאישור האדריכל כבר בתחילת העבודה, על מנת למנוע הקבלן יגיש את הדוגמא .ג

 עיכוב באספקת האריחים במידה ואלה לא עונים על הדרישות.

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי  .ד

הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק 

 שרות כאמור. נמרץ לדוגמאות המאו
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 :(ups)-Mockרשימת דגמי דמי  .10.3

הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בכמות לפי דרישת  .א

 המפקח ולשביעות רצוך האדריכל.

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני  .ב

המכרז לא מכילות את כל  ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצויין שאף כי תוכניות

שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר לא 

 ישולמו בנפרד.

האדריכל רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי )בדוגמה( הן  .ג

 וזאת ללא תוספת תשלום. לקירות והן לרצפות

 

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים:

 במבנה חנות רט"ג.  60/120מ"ר של ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  2 .א

בדגם וגוון נבחר למבנה  60/120מ"ר של ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  2 .ב

 . מסעדה

גוון נבחר למבנה בדגם ו 60/120מ"ר של ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  2 .ג

  מורשת.

או   30*30במידות  R 10מ"ר של ריצוף  באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  2 .ד

 ולחדרי שירותים ומטבח. 20*20

ולחדרי  20*20או   30*30מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן במידות  2 .ה

 שירותים ומטבח.

  מ"א ספי דלתות לחדרים פנימיים לגישור הפרשי גבהים 1 .ו

 מ"א ספי דלתות בדלתות כניסה למבנה לאיטום 1 .ז

מ"מ מאלומנים במעבר בין סוגי  10/10/10במידות  Uמ"א פרופיל ניתוק  1 .ח

 ריצופים

 מ"א חירוץ מדרגות אבן )פנים וחוץ( ומילוי בקורבורונדום 0.5 .ט

 מדרגות פנים לרבות חיפוי הקירות המשלים. 2חיפוי מהלך של  .י

 

 ת ריצוף וחיפויהנחיות כלליות לביצוע עבודו .10.4

 דגשים לעבודות ריצוף וחיפוי במבנה לשימור .10.4.1

מפלס הריצוף המופיע בתכנון נקבע לאחר לקיחה בחשבון של גובהם של מפתני 

כניסה מאבן בהתאם למדידה וכן בתוספת גובה לצורך העברת תשתיות 

תקשורת, חשמל ומים ברצפה. ככל הניתן יש לשמר את מפתני האבן הקיימים. 

ל ריבוי תשתיות או עדכון מדידה מתגלה כי חציבה במפתן האבן במידה ובש

הקיים  מחויבת המציאות הקבלן מתבקש לעדכן את המפקח בשטח והאדריכל 

ולקבל אישור בכתב לפעולה. השאיפה תהייה לבצע חציבה נקודתית ולא לכל 

 רוחבה וגובהה של אבן המפתן. 
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 איכות המוצרים ושווי ערך .10.4.2

פרט שם היצרן ו/או הספק, שווה ערך פירושו בכל מקרה בו נכתב במ •

שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, 

סוגו ומחירו של המוצר שווה הערך טעונים אישור מוקדם של האדריכל. 

ככלל בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים וגוונים, בחירת 

יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי ועל הקבלן סוגי ריצוף ואפיון גמר, 

 לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל.

מידות כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה  •

אחידים, כמו כן, הגוון חייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפני 

וון או פגם. הקבלן ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל ג

יזמין כמות מרצפות עודפת למחושב וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים 

 שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי. 

 

 הכנת השטח ושכבות המילוי .10.4.3

לקראת תחילת העבודה פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי  •

 צריכים להיות מיושרים ככל הניתן ונקיים מחומרים זרים .

וף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמנט הריצ •

ק"ג צמנט למ"ק. מעל תבוצע שכבת מילוי לא מיוצב מחול  200בשיעור של 

ס"מ. שכבות המילוי יונחו ישירות על גבי שכבת המדה )או  4ים בעובי 

רצפות הבטון(. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי מידת 

ל הנחת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש התקדמות ש

 לפזר המילוי.

כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית  •

 )לחה(.

 מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. •

הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת ערב  •

 של "פקורה" או ש"ע. A155ת חדירת רטיבות, כדוגמת למניע

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח  •

המרצפות, כך שלא יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה 

ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו המרצפות ויורכבו מחדש על חשבון 

חד לשיפור ההידבקות של אריחי הקבלן. הטיט להדבקה יחיל מוסף מיו

 הקרמיקה.

 והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. •
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 סיבולת .10.4.4

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרג ופלס בכל 

 פרט אם צויין במפורש אחרת בתכניות.  –הכיוונים 

 מצ"ב טבלה המפרטת את הסטיות המקובלות:

סטיה במ"מ  תאור העבודה

במישוריות 

 מ' 3רך לאו

הפרש הגובה 

במ"מ בין 

 אריחים

סטיה במ"מ 

במפלס 

 המתוכנן

סטיה במ"מ 

מהניצב ומהצירים 

 3בקירות לאורך 

 מ'

 2.5 0.4 -+3 3 מרצפות )ריצוף(

 -+2 0.25 -+2 2 אריחים קרמיים )ריצוף(

קרמיקה, חרסינה ושיש 

 לחיפוי

 -+2 0.5 באנך 0 2

יידרש לפרק את המשטח, לפנות את מעבר לסטיות אלו העבודה לא תאושר והקבלן 

 הפסולת לאתר מורשה ולהתקין את הריצוף מחדש על חשבונו.

 חיתוכים .10.4.5

העבודה כוללת חיתוך אריחים במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות  ▪

החיתוך יבוצע במסור . לקשתות או שונות לרבות חיתוך בעיגולים 

 לרבות ליטוש החיתוכים. .בלבד תעשייתי גדול

החיתוך המינימלי המצוינות בפרטים ובפריסות הינן מידות  מידות ▪

מחייבות, בנוסף לפריסות המתוכננות באחריות הקבלן לבצע מדידה של 

לאחר השמת הטיח ולתכנן לפיהם  את  AS MADE)שטח הרצפה )

הנחת האריחים באופן שיבטיח חיתוך מינימאלי של האריחים ולא פחות 

 סוג אריח.מגודל המינימום הנקבע עבור כל 

באחריות הקבלן לוודא שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח הפוגה  ▪

אחיד כפי שמפורט בדגשים הפרטניים ובפריסות, הכל לפי התכניות או 

 דרישות המזמין או האדריכל.

 

 מרווחים בין האריחים .10.4.6

פרט אם צויין במפורש  –הריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים ישירים ,  ▪

  אחרת בתכניות.

חיפוי וריצוף הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים(, הקובעים  ▪

את רוחב הפוגה לשני הכיוונים. המרווחונים יושארו במקום עד לייבוש 

מלא של השטח. הכל לפי דרישת האדריכל בכל שטח או חלקי שטחים 

או בסוגים שונים של מרווחונים באותו איזור. בכל מקום בו יהיה 

יצוף )חדרים רטובים, מרפסות( יש להניח פס אלומיניום הפרשי גובה בר

 בהפרדה לכל האורך.
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לאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו הפוגות העוברות  ▪

מ"מ  4או  2, או ש"ע, מתאים לפוגה ברוחב FLEXTILברובה מסוג 

 בהתאם למפורט בפריסות, בגוון לבחירת האדריכל.

להוראות הייצרן. לאחר השלמת יישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה  ▪

ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ניקוי בחומצה 

 על פי  הצורך להסרת כל השאריות.

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים  ▪

היוצאים מן הקירות או מהרצפה כגון צינורות וברזים על ידי אטימה 

מפקח וכן יש לסתום בחומר הנ"ל את הרווח לאסטרומרט באיזור ה

שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה. עבוד סביב הפתחים של 

הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק של 

 פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח. 

 לאחר השלמת ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ▪

 ניקוי בחומצה על פי  הצורך להסרת כל השאריות.

 הוראות מיוחדות ואופני מדידה: .10.4.7

עבודות ריצוף כמוצג בכתב הכמויות יכללו הכל כמפורט במפרט הכללי  ▪

 והמפרט המיוחד כנ"ל.  

 ריצוף  יימדד לפי שטח נטו במ"ר.  ▪

 לא תשולם תוספת עבור שילוב סוגים וגוונים שונים של ריצוף וחיפוי. ▪

 שולם תוספת עבור עיבוד בגרונג.לא ת ▪

גם פינות , פרופילי קצה, הפרדה  וסיום כמפורט חיפוי יכלול ריצוף  ▪

 בתוכניות או בחירת המזמין. 

חיפוי באבן טבעית יחשב ככולל גם חירוץ, מילוי דבק שיש, ליטוש,  ▪

 סילר, והגנה.

עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי כוללים את כל אמצעי ההגנה  ▪

הדרושים בכדי למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו, והשמירה 

 לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי ויריעות פוליאתילן. 

המחירים כוללים סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב  ▪

מחסומי הרצפה וכד', מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור 

ומות שאין שיפולים וכן האריחים למידות מדוייקות במיוחד במק

 קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב.

הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים, כולל שימוש  ▪

במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה, כדי להבטיח ליטוש 

מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה. הליטוש כלול במחיר 

 יקה.היצ
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כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא(  ▪

ימשיך ויעלה על הקירות כפנלים, תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה 

 ובמחיר תהיה כלולה גם הרולקה הנדרשת ליצירת ההעגלה.

 מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה". ▪

ארגזים מכל סוג של אריחי  4כמות של מחירי היחידה כוללים רזרבה ב ▪

 הריצוף והחיפוי.

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאתילן, או לוחות  ▪

גבס/דיקטים/יוטה עם הגבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת רצפות 

 שיש וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית. 

המזמין לספק את החומר  בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי ▪

 8%על חשבונו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 

 ממחיר היסוד הנקוב בגין פחת.

שעות. כל שקיעת ריצוף,  48אין לדרוך על משטחים שרוצפו במשך  ▪

 שהיא כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה, תתוקן באופן מיידי.

 

 נדרשותהנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות ה .10.5

 פירוט עבודות הריצוף הנדרשות : .10.5.1

ס"מ,  בדגם וגוון ע"פ  120*60ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות  ▪

ש"ח למ"ר(. המחיר כולל שילוב של  200אדריכל )במחיר יסוד של 

אריחים עם דוגמה וללא דוגמה ע"פ תכניות, פרטים ופריסות שיימסרו 

 בחנות רט"ג.  לקבלן לקראת היציאה לביצוע,  הריצוף ייושם

 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: .א

העבודות כוללות את אספקת החומרים, ביצוע עבודות פילוס  .ב

ואיטום לפני יישום הריצוף, מצעים, והנחת האריחים בצורה 

 מושלמת לפי תכנית הריצוף האדריכלית. 

 

,  בדגם וגוון ע"פ R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  ▪

ס"מ  30*30/  20*20ש"ח למ"ר( , במידות  120ר יסוד של אדריכל )במחי

מ"מ. המחיר כולל שילוב של אריחים עם דוגמה וללא דוגמה  8ובעובי 

ע"פ תכניות, פרטים ופריסות שיימסרו לקבלן לקראת היציאה לביצוע,  

הריצוף ייושם בחדרי השירותים, במטבח וחללי השירות של מבנה 

 שירותי דרך. 

 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: .א

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים  .ב

לפני יישום הריצוף, מצעים, והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי 

 תכנית הריצוף האדריכלית. 
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סף אלומניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה יבוצע בהפרש גבהים בין  ▪

ה של הסף ס"מ, המחיר כולל חיתוך והתאמ 2חדרים בהפרש של עד 

בהתאם לאורך הנדרש  והתקנה נקייה ומושלמת ובאופן שלא יהווה 

 מכשול.

 לפי מטר אורך. אופן המדידה:  .א

העבודות כוללות את אספקת החומרים וכל הציוד הנלווה  .ב

הנדרשים להנחת ספי האלומיניום בצורה מושלמת לפי תכנית 

 הריצוף האדריכלית. 

במפגש בין סוגי ריצוף ולפני  מ"מ 40/4פרופיל סף הפרדה מפליז בחתך  ▪

דלתות הכניסה, הפרופיל ישמש גם להידוק האיטום וישולב בפרט 

איטום הריצוף בכניסות למבנים. המחיר כולל חיתוך והתאמה של 

הפרופיל בהתאם לאורך הנדרש  והתקנה נקייה ומושלמת ובאופן שלא 

 יהווה מכשול.

 לפי מטר אורך. אופן המדידה:  .א

ת אספקת החומרים וכל הציוד הנלווה העבודות כוללות א .ב

הנדרשים להנחת ספי ההפרדה בצורה מושלמת לפי תכנית 

 הריצוף האדריכלית. 

 

 דגשים מחייבים לכל עבודות הריצוף:  .10.5.1.1
הריצוף יבוצע ע"ג  תשתית חול נקי, מודרג ומיוצב בצמנט ודבק  .1

טיט "ריצופית סופר" תוצרת תרמוקיר או ש"ע. שיפולים שקועים 

 בהדבקה ו/או בדבק טיח כנ"ל.לפי פרט 

הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול  .2

ק"ג צמנט למ"ק. מעל תבוצע שכבת  200הצמנט בשיעור של 

ס"מ. שכבות המילוי יונחו  4מיוצב מחול ים בעובי  לאמילוי 

ישירות על גבי שכבת המדה )או רצפות הבטון(. המילוי יפוזר על 

קטנים יחסית לפי מידת התקדמות של הנחת הריצוף.  גבי שטחים

 התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי.

כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת  .3

 יבשה יחסית )לחה(.

מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם  .4

 הטיט.

כל תוספת סיד(  הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא .5

של "פקורה"  A155בתוספת ערב למניעת חדירת רטיבות, כדוגמת 

 או ש"ע.

בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל  .6

שטח המרצפות, כך שלא יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה 

תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו המרצפות 
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קבלן. הטיט להדבקה יחיל מוסף ויורכבו מחדש על חשבון ה

 מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

שעות. כל שקיעת  48אין לדרוך על משטחים שרוצפו במשך  .7

ריצוף, שהיא כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה, תתוקן באופן 

 מיידי.

על גבי כל סוגי הריצוף תבוצע הגנה למניעת פגיעה עד למסירה  .8

 ות גבס וכד'(.)יריעות פוליאתילן, לוח

מידות החיתוך המינימלי המצוינות בפרטים ובפריסות הינן  .9

מידות מחייבות, החיתוך יבוצע במסור שולחן בלבד. בנוסף 

לפריסות המתוכננות באחריות הקבלן לבצע מדידה של שטח 

לאחר השמת הטיח ולתכנן לפיהם  את הנחת  AS MADE)הרצפה )

של האריחים ולא  האריחים באופן שיבטיח חיתוך מינימאלי

 פחות מגודל המינימום הנקבע עבור כל סוג אריח.

 

 עבודות חיפוי .10.5.2

חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן בדגם וגוון ע"פ אדריכל )במחיר יסוד  ▪

מ"מ. המחיר  8ס"מ ובעובי  30*30/  20*20ש"ח למ"ר( , במידות  120של 

פרטים  כולל שילוב של אריחים עם דוגמה וללא דוגמה ע"פ תכניות,

    .ופריסות שיימסרו לקבלן לקראת היציאה לביצוע

 לפי מטר רבוע. אופן המדידה: .א

העבודות כוללות את אספקת החומרים, איטום חדרים רטובים  .ב

לפני יישום החיפוי והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכניות 

 פריסת הקירות. 

 דגשים מחייבים לכל עבודות החיפוי: .10.5.2.1
יפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד לפני ביצוע עבודות הח .1

כתשתית לחיפוי. מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע 

הנ"ל. הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל 

 " תוצרת "שחל" או ש"ע מאושר על ידי המפקח.215

אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי.  .2

וים עוברים, ישרים, בשני הכיוונים,. מידת החיפוי יבוצע בקו

האריחים כמצויין בתכניות האדריכל ובכתב הכמויות. סידור 

 הנחת האריחים יהיה לפי תכניות החיפוי של האדריכל.

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין  .3

אלמנטים היוצאים מן הקירות כגון צינורות וברזים על ידי 

מרט באיזור המפקח וכן יש לסתום בחומר הנ"ל אטימה לאסטרו

את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.עבוד 

סביב הפתחים של הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה 

ע"י חיתוך מדויק של פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור 

 המפקח.
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ן ע"פ בפינות הבולטות יש לבצע גימור עם פינת קרמיקה בגוו .4

 בחירת האדריכל.

בחדרי השירותים , במידה וע"פ הפריסות נדרש לבצע חיתוך של  .5

אריחים במרווח בין סידורי האריחים עם הדוגמאות )סביב 

המתקנים הסניטרים( יש לבצע זאת באופן שבו המפגש בין 

 האריחים החתוכים יוסתר בהמשך מאחורי מחיצת הטרספה.

בפרטים ובפריסות הינן  מידות החיתוך המינימלי המצוינות .6

מידות מחייבות, החיתוך יבוצע במסור שולחן בלבד. בנוסף 

לפריסות המתוכננות באחריות הקבלן לבצע מדידה של הקירות 

((AS MADE  לאחר השמת הטיח ולתכנן לפיהם  את הנחת

האריחים באופן שיבטיח חיתוך מינימאלי של האריחים ולא 

 כל סוג אריח.פחות מגודל המינימום הנקבע עבור 
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 דות צביעהועב - 11פרק 

 כללי .11.0

, מפרט מיוחד זה וכתב 11עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 הכמויות.

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .11.1

 צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי. .א

 צביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות. .ב

 צביעת אלמנטים נוספים. .ג

 

 גשות ודוגמאות:ה .11.2

לפני התחלת העבודה יספק הקבלן מפרטי יצרן של כל סוגי הצבעים הנדרשים  ▪

וזאת על מנת לאפשר למפקח לאשר את התאמתם ועמידותם לתנאי השטח 

 הייחודים.

את הגוון /ים יש לאשר בפני האדריכל, באחריות הקבלן לקבל אישור בכתב  ▪

 יעה.מהאדריכל בנוגע לגוון הנבחר בטרם יישום הצב

 

 (:ups)-Mockרשימת דגמי דמי  .11.3

הקבלן יבצע דוגמאות של גוונים ככל שיידרש ע"י האדריכל והמפקח. כל דוגמה  ▪

 מ"ר על גבי קיר המבנה.   1תיהיה בשטח מינימאלי של 

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני  ▪

י תוכניות המכרז לא מכילות את כל ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצויין שאף כ

שילובי הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות 

ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל כיסוי דוגמאות 

 שלא יאושרו, אשר לא ישולמו בנפרד.

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות .11.4

 רישות המפרט הכללי והוראות היצרן. ככלל הצביעה תעשה בהתאם לד

 גימור וגוון .11.4.1

 הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל , מתוך קטלוג ייצרן.  ▪

 הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה לדרישות האדריכל.  ▪

הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא  ▪

 שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. 

האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה  ▪

זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר 

 אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.
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 הכנה לעבודות הצביעה  .11.4.2

לפני הצביעה על הקבלן להכין את השטח לצביעה עם שכבת מרק )שפכטל(  ▪

 ו תעשה על טיח יבש לחלוטין ונקי מחול )משופשף(שכבה ז

באחריות הקבלן להגן על מוצרים אחרים שכבר הונחו או קיימים באתר  ▪

כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל אביזרים אחרים 

שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אחת בבניין בזמן 

ה. הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע שיבצעו את עבודות הצביע

 התלכלכות והיווצרות כתמים.

 צביעה בשכבות  .11.4.3

מספר השכבות הרשום לכל מערכת צבע הוא מינימלי, מספר השכבות  ▪

הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל. כיסוי הצבע )עובי 

קבלת השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן. בכל מקרה תהיה הצביעה עד ל

 גוון אחיד על פני כל השטח.

 יש להקפיד על צביעה על משטח יבש לחלוטין. ▪

 יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות.  ▪

שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות,   ▪

עד לקבלת גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של האדריכל או המפקח 

היא הקובעת. כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון לעניין זה 

 אחיד, יהיו על חשבון הקבלן.

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה,  ▪

 יעמוד הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר על ידי  ▪

 ש לבדיקת עובי השכבות.המפקח, אשר ישמ

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל  ▪

הצנרת הגלויה, לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע 

 העליונה השניה.

 

 העבודהולת כת .11.4.4

של המפרט הכללי, תכלולנה עבודות הצביעה גם את  11בנוסף לנאמר בפרק 

 לם כל תוספת עבורם:הנושאים הבאים ולא תשו

כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, ציוד להגנה על תכולת המבנה  .א

 והפיגומים, הנדרשים לביצוע הצביעה.

 התאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות נוספות של האדריכל. .ב

 תיקוני צבע: .ג

במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה ויסוד קירות ותקרות יש 

ני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות לכלול תיקו

 המנהל.
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 אחריות הקבלן: .ד

הקבלן מתחייב למסור את העבודות כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.  .ה

במיוחד יודגש כי הקבלן חייב לדאוג לניקיונם של מוצרי הזכוכיות באופן 

 מושלם, לשביעות רצונם של האדריכל והמפקח.

ת עבודות צבע על מוצרי נגרות, מסגרות, צנרת אחריות הקבלן לעמידו .ו

וכד', וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש 

 שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .11.5

 דגשים לצביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי .11.5.1

ור" או ש"ע בשתי שכבות, על צבע "סופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמב

טיח פנים, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות 

" או ש"ע. גוון לפי בחירת האדריכל. הצביעה תעשה לפי 2000"סופרקריל 

הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי. שכבת היסוד 

היתר גם הסרת לכלוך תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול בין 

 מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.

 

 דגשים לצביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות .11.5.2

ישמש לצביעת קירות ותקרות בשירותים  –מסוג "סטרידקס", או ש"ע 

 ומקלחות.

שכבות  3ביצוע הצביעה כדלהלן: ניקוי מאבק לכלוך, סתימת חורים וצביעת 

שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש  4שעתיים או  5-15%דילול מים  צבע עם

 הגוון הלבן. 

 

 דגשים לצביעת אלמנטים נוספים .11.5.3

הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון  -צביעת מוצרי מסגרות  ▪

שכבות, צבע  2מיקרון ותכלול לפחות  30פגמים בגלוון, על ידי צבע אבץ 

בות צבע עליון. במוצרים שאינם מגולוונים יסוד "מגינול" אפור ושתי שכ

הצביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומים בשפכטל, 

שכבות צבע יסוד תואם לצבע עליון ושתי שכבות צבע  2ותכלול לפחות 

 עליון.

 

על הקבלן לבצע ציפוי הגנה מפני אש  - צבע מעכב אש ) אם תהיה דרישה( ▪

לדה )עבור האלמנטים הנושאים בלבד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים מפ

(. צבע חד רכיבי על בסיס מים תופח, למבני פלדה המסופק על ידי חברת 

"COPON על פי בחירת האדריכל. –" אנגליה, או ש"ע. גוון הצבע 

 

רכיבים יש לערבב להומוגניות  –הצבע חד  –הכנת השטח וערכת הצבע 

. יש ליישם SA 2.5גה ניקוי אברזיבי לדר –שלפני השימוש. על הפלדה 
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מיקרון. בצביעה  50שכבה אחת בעובי  649-020מק"ט  EA-9יסוד אפוקסי 

הסקת  –על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות הייצרן. על פח מגולוון 

 50שומנים וחספוס מכני על פני השטח. יסוד אפוגל שכבה אחת בעובי 

 מיקרון. צביעה על צבע קיים מחייבת התייעצות עם היצרן.

 

 עבור אלמנטי פלדה גלויים

של "טמבור" או  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

ש"ע. הביצעו בהתזה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת 

דקות. מחיר הצביעה אינו  90להביא את האלמנט לעמידות אש במשך 

 כלול בעבודות הקונסטרוקציה וישולם בנפרד.

  

 טי פלדה לא גלוייםעבור אלמנ

של "טמבור" )קוד  COPON PYRO TECH SPXציפוי הגנה מפני אש בחומר 

( או ש"ע. הביצוע במשיכה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל 66140מוצר 

 דקות. 90שתידרשנה, על מנת להביא את האלמנט לעמידות אש למשך 

 מחיר הצביעה כלול בעבודות הקונסטרוקציה.

 

 םאישור מכון התקני

על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה 

 מפני אש.

 

 צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון ▪

 הכנת השטח

במידת הצורך, הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין  .א

 באמצעות דטרגנט חם בהתזה.

+  GL 80%בהרכב של  GRIT (ANGULAR)התזת תערובת גרגרי פלדה  .ב

20% GH מ"מ. 0.5-1.0ודל בג 

 צביעה

פוליאסטר או -איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי

 מיקרון לפחות.  80פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 

: האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" הערה

או  UVהגרמני לעמידות בקרינת  G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000סדרה 

 ש"ע. הגוון לפי דרישת המזמין.

ושכבה  Aהצביעה תבוצע בשתי שכבות. שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון 

, לפי בחירת Bמיקרון בגוון  80שניה בטקסטורה בעובי מינימלי של 

 .RALהאדריכל, מותאם לקטלוג 

 קלייה

דק' לפחות, מותנה בסוג האבקה ועובי  15למשך  ºC 200בתנור בטמפ' של 

 ר. החומ
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 דק' לפחות. 10למשך  ºC185 -: טמפ' המתכת לא תפחת מהערה

 בקרת איכות

 בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .1

 בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת. .2

מ"מ על  1תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של  .3

 ן.גבי לוחיות ביקורת אשר יספקו על ידי המזמי

 הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף. .4

 אריזה

כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם 

 בועות אוויר להגנה מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

 

 צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח( ▪

לכיסוי מלא  צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד –קירות בטון 

 ומושלם.

צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי  –עמודי בטון 

 מלא ומושלם.
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 עבודות אלומיניום וזכוכית - 12פרק 

 כללי .12.0

מהדורה חמישית, יולי  12מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 

 יוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.. כל דרישות המפרט המ2008

 מודגש בזאת, כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של הייצרן.

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .12.1

 :תחומי הפארק והמבניםעבודות כלליות ב .א

 חלונות ציר. .1

 .חלונות קיפ .2

 .חלונות קבועים .3

 חלונות עם ציר מרכזיי / מסתובבים. .4

 לונות גדולים.דלתות ציר עבור ח .5

 דלתות מפרופיל אלומניום דמוי "בלגי". .6

 זכוכית חלבית בכניסה לחדרי השירותים.דלתות  .7

 זכוכית למדרגות פנים וחוץ.מעקות  .8

 התקנת פאנל אלומניום לאורך הקירות בכל המבנים לפי פרט. .9

 ותוספות עבור עבודות זכוכית בהתאם לפרטים ורשימת פתחים.ציפויים  .10

 .חלונות סקייליט  .11

 עבודות ייחודיות למבנה שירותי דרך: .ב

 קיר מסך לחזית מבנה חנות רט"ג לרבות ציפויים לחסימת קרינה. .1

 ויטרינות כניסה בקיר מסך. .2

 עבודות ייחודיות למבנה המסעדה: .ג

ויטרנות זכוכית וקיר מסך )"דפנות זכוכית קבועות"( סביב הפטיו הפנימי  .1

 במבנה המסעדה. 

 ויטרינות כניסה בקיר מסך. .2

 ות ייחודיות למבנה מורשת:עבוד .ד

ויטרנות זכוכית וקיר מסך )"דפנות זכוכית קבועות"( סביב פיר המעלית  .3

 במפלס העליון. 

 י הצללה מאלומניום להצללת הסגירה עבור המעלית.פרופיל .4

 ויטרינות כניסה בקיר מסך. .5

 

כל העבודות הנ"ל דרושות התאמת מדויקת של כל המסגרות והחלונות לצורות ולגדלים 

 שתנים לפתחים הקיימים בחזיתות מבנה לשימור. מדידת הפתחים באחריות הקבלן.מ

 

 הגשות ודוגמאות: .ה

לפי דרישת המנהל, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון פרופילים, זכוכית  ▪

 לסוגיה, דגמי פרזול וכו'. 

להציג את המפרט  עבור אלמנטים קטלוגים מאלומיניום, כגון דלתות ומשקופים, על הקבלן ▪

המלא של המוצר וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם לאישור לפני ביצוע 

 ההזמנה.
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עבור כל האלמנטים מאלומיניום  על הקבלן להציג תעודת אישור על צביעה בתנור ובדיקות  ▪

 מעבדה נוספות ככול שיידרש לפני ההתקנה בשטח.

i.  רשימת דגמי דמיups)-Mock:) 

יכין את כל הדגמים המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המנהל על חשבונו הקבלן 

 הוא.

ככלל אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור המנהל על כל דגם 

ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים 

 ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

 ש את דגמי הדמי הבאים:הקבלן יגי

 

 מכל סוג שנדרש בכתב כמויות, הדגם יכלול משקוף,ציר יח' דגם של חלון  1 .א

זכוכית ע"פ יכלול בתנור, ווע צב , הדגם יהיהאיטוםו נעילהפרט פרזול ו צירים,

 המפרט הנדרש.

מעקה זכוכית לרבות אלמנט אחיזה מעוגל ופרטי עגינה לשלח מ"א של  1 .ב

 .מהלך מדרגות ממתכת  מדרגת אבן או/ו דופן

יח' דגם של חלון קיפ מכל סוג שנדרש בכתב כמויות, הדגם יכלול משקוף,  1  .ג

 פרזול ונעילה, איטום, צביעה בתנור, וזכוכית ע"פ המפרט הנדרש.

יח' דגם של חלון קבוע מכל סוג שנדרש בכתב כמויות, הדגם יכלול גומי  1 .ד

 ש.איטום, צביעה בתנור, וזכוכית ע"פ המפרט הנדר

מעקה זכוכית לרבות אלמנט אחיזה מעוגל ופרטי עגינה לשלח מ"א של  1 .ה

 .מדרגת אבן או/ו דופן מהלך מדרגות ממתכת 

מ"א של פרופיל קיר מסך הדגם יכלול גומי איטום, צביעה בתנור, ומחבר  0.5 .ו

 זכוכית ע"פ המפרט הנדרש.

 מ"א פאנל אלומניום ע"פ פרט אדריכלי. 1 .ז

מ"מ לרבות רוזטות לכיסוי  40בקוטר  "א מאחז יד מאלומניםמ 1 .ח

 החיבור.

  .ט

 

ii. Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

 כל מוצרי האלומיניוםהקבלן יעביר תכניות הרכבה ומבנה המוצר עבור  ▪

המופעים בכתב כמויות. התכניות הנ"ל תכלולנה את כל האינפורמציה 

הדרושה לאדריכל בתצורת חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר 

תקנתו באתר במקומו המיועד לרבות כיווני הפתיחה, חלוקה לכנפיים, וה

חיבורים והחיזוקים הנדרשים. התכניות הנ"ל תהיינה חייבות באישור המנהל, 

 וזאת לפני התחלת הייצור.

עבור האלמנטים המופיעים ברשימה  מטה ועבורם קיים פרט אדריכלי נדרש  ▪

שר יתוכננו ע"י מהנדס או א SHOP DRAWING הקבלן להציג  שרטוטי יצור

לאישור  למפקחויוגשו מראש מטעם הקבלן ועל חשבונו  מומחה בתחום 

 1:50 – 1:1השרטוטים יכללו פירוט חלקי הפרופילים והחיבורים, בקנ"מ 

)בהתאם לרמת המורכבות של האלמנט( אשר יכללו תיאור מלא של כל 

ת באישור כל הפרופילים, האטמים ושיטת הרכבתם. תחילת העבודה מותני

 פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי המפקח. 
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עבור כל העבודות הנדרשות במבנה לשימור כל שרטוטי היצרן יעשו בהתאמה  ▪

למדידה מפורטת של הפתחים, המדידה תהייה ברקע התכנון של החלונות 

ויתר עבודות המסגרות. כאמור במבוא לפרט זה הקבלן נדרש לבצע את 

 תחילת העבודות במבנה. המדידה המפורטת לפני 

אישור תכניות ההרכבה על ידי המנהל אינו משחרר במאומה את הקבלן  ▪

מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל התאמת 

 המוצר למציאות באתר.

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש 

בהתאם לרשימת  הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור חלונות הקיפ במבנה .א

הפתחים ובהתאמה למדידת מצב קיים לאחר השלמת עבודות הטיח והחיפוי, 

לרבות החלוקה לאגפים. השרטוטים יכללו תיאור פירוט מדויק של שיטת 

 החיבור לקירות המבנה, פרטי הפרזול והאטימה. 

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור החלונות הקבועים במבנה בהתאם  .ב

ם ובהתאמה למדידת מצב קיים לאחר השלמת עבודות הטיח לרשימת הפתחי

והחיפוי. השרטוטים יכללו תיאור פירוט מדויק של שיטת החיבור לקירות 

 המבנה והאטימה. 

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור ויטרינת הכניסה למבנה חנות רט"ג  .ג

בהתאם לפרטים ולרשימת הפתחים ובהתאמה למדידת מצב קיים לאחר 

עבודות הטיח והחיפוי, לרבות החלוקה לאגפים. השרטוטים יכללו  השלמת

תיאור פירוט מדויק של שיטת החיבור לקירות המבנה, פרטי הפרזול 

 והאטימה. 

 ודלתות הזכוכית הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור ויטרינת הכניסה .ד

בהתאם לפרטים ולרשימת במבנה לשימור ובכניסה לחדרי השירותים 

בהתאמה למדידת מצב קיים לאחר השלמת עבודות הטיח והחיפוי, הפתחים ו

לרבות החלוקה לאגפים. השרטוטים יכללו תיאור פירוט מדויק של שיטת 

 החיבור לקירות המבנה, פרטי הפרזול והאטימה. 

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור קיר המסך בחזית חנות רט"ג בהתאם  .ה

מדידת מצב קיים לאחר השלמת לפרטים ולרשימת הפתחים ובהתאמה ל

עבודות הטיח והחיפוי, לרבות החלוקה לאגפים. השרטוטים יכללו תיאור 

 פירוט מדויק של שיטת החיבור לקירות המבנה, פרטי הפרזול והאטימה. 

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן עבור חלונות ה"סקייליט" בגג מבנה  .ו

ה למדידת מצב קיים השירותים בהתאם לפרטים ולרשימת הפתחים ובהתאמ

ובהתאמה לתכנון הגג הירוק, פרטי ניקוז ואיטום הגג שמופיעים בפרטים 

האדריכלים ובהנחיות האיטום, בכל סתירה בין השניים פרטי האיטום 

עדיפים. השרטוטים יכללו תיאור פירוט מדויק של שיטת החיבור לגג המבנה, 

 פרטי הפרזול והאטימה. 

 

 דותהנחיות כלליות לביצוע עבו .ו

i. קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום 

על הקבלן להגיש לאישור המנהל והמפקח רשימת קבלני משנה )רשימת שלושה  ▪

 קבלני משנה לפחות( לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות.
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המנהל רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל קבלן משנה לביצוע עבודות, כפי  ▪

אחד מקבלני המשנה לא יאושר, יידרש הקבלן להגיש  במידה ואףשימצא לנכון. 

 .למפקח רשימה חדשה  וחוזר חלילה  עד לאישור קבלן המשנה ע"י המפקח

ii. הגנה על הרכיבים באתר 

כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית.  ▪

קח , לאחר ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפ

 לצורך הבטחת מוצרים מפני פגיעה, עד מסירת הבניין למזמין.

iii. בדיקות מעבדה 

המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי  ▪

התקן המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים 

חוזרות, אם  שהוא מציע לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות

 תידרשנה, תהיינה כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.

iv. חיבורים 

כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד', הגלויים  ▪

אלא אם אישר זאת המנהל מראש. יותר שימוש אך ורק בברגים עשויים  -לעיין 

 חלד.-פלדת אל

v. זיגוג 

, באיכות הגבוהה ביותר ומישוריים TAOLFבעיבוד כל לוחות הזכוכית יהיו  ▪

 לחלוטין, וללא בועות, גלים, פגמים וכד'.

עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בהנחיות  ▪

 )העבה מבניהם(.  9901הפרטניות במפרט זה או בכתב הכמויות או לפי ת"י 

כל הזכוכית תהיה כמויות, ככלל, גם אם לא מצוין ברשימת הפתחים או בכתב ה ▪

 מחוסמת.

את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה, על הקבלן להראות בתכניות ההרכבה כפי  ▪

 שמפורט לעיל ולקבל את אישור המנהל.

סרגלי הזיגוג יהיו ללא ברגים ומסמרות, ופרופיל הזיגוג )אטם הזיגוג( יהיה  ▪

 ויר ומים.( להבטחת איטום מוחלט נגד חדירת אוPVCמגומי "נאופרן" )ולא 

לאחר גמר ההרכבה בבניין, ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמן  ▪

את הזכוכית באופן בולט ויתריע על קיומה. למרות האמור כאן, אחראי הקבלן 

לשלמות הזכוכית עד לסיום כל העבודות ומסירתן למזמין. כל מוצרי 

 .האלומיניום כוללים זכוכית בידודית כפולה בהתאם לרשימות

נציין באופן מיוחד, שבמידה ובמוצר מסויים תוכנס זכוכית כפולה, כל  ▪

האביזרים והפרופילים של החלון יותאמו לכך, והתוספת המשולמת לקבלן עבור 

שינוי סוג הזכוכית כוללת בחובה גם את השינוי של סוג הזכוכית הנ"ל וגם את 

 שינוי והתאמת הפרופילים.

 

vi. רים אחריםניתוק מגע בין אלומיניום וחומ 

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר. על הקבלן לספק  ▪

ולהרכיב חומרי עזר להפרדת החומרים הנ"ל. כמו כן, אין להרשות מגע ישיר בין 

האלומיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת. בנוסף, יקבע מבנה החלון באופן 

 שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.
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vii. ( פירזול )לרבות מנעולים 

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב  ▪

פירזול כגון: צירים, ידיות, כל סוגי המנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, סגרים, 

בריחים, רוזטות, שלטים, כפתורי דלת וכו', כל הפירזול השייך לדגם המצויין 

 ר בדף הרכיב.כשווה ערך בתוספת פירזול מיוחד כמתוא

כל חלקי הפירזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם, לרבות האספקה וההרכבה  ▪

של כל הפירזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין 

 אספקת והרכבת פירזול זה או אחר.

העבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר שהמנהל בחר והשלים את  ▪

 פירזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.ההוראות לגבי כל ה

קביעת הפירזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים  ▪

 לסוג הפרופיל המצויין. גוון הידיות לבחירת המנהל.

חייב הקבלן לפרק את כל הפירזול לקראת ביצוע  –בכל העבודות אותן יש לצבוע  ▪

 הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.

תחות של המנעולים ימויינו, יושחלו על טבעת, יסומנו בצורה ברורה כל המפ ▪

וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי 

האגף והדלת אליהם הותאם. מס' עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול 

 יקבע בלעדית על ידי המזמין.

וגמאות מכל סוגי הפירזול כדי לקבל אישור לפני הביצוע לאדריכל יוצגו ד ▪

 כמפורט ברשימת רכיבי ההשלמה ובמפרט במיוחד.

 חלד.-כל אביזרי המתכת יהיו עשויים מאלומיניום או פלדת אל ▪

 באופן כללי, הצירים, צירי המספריים, מחזירי השמן, הגלגלים לגרירה וכיו"ב, ▪

נים חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים לפי הוראות היצרן ו/או לפי התק

הקיימים )בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר( ולהיות באיכות מעולה. לשם 

 הבטחת פעולה תקינה נוחה וקלה של החלקים הנעים ברכיב.

כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן, אלא אם צויין אחרת ברשימות  ▪

 הרכיבים )או שגם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול(:

 צידיים יהיו עם מסיבי "אוקולון" באיכות מעולה.כל הצירים ה .1

של "ירדני" לרבות כל  7751כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים, כדגם  .2

)למעט החלקים הנוספים( או  5743מערכות הבטחון, כמתואר בקטלוג 

ש"ע. מנעולי הדלתות יותאמו לרבות מפתח מאסטר קיי בהתאם, לפי 

 דרגות. 3 -קומות 

 " או ש"ע.DORMAשל " STן העליונים יהיו בדגם כל מחזירי השמ .3

" או DORMAשל " BTSכל מחזירי השמן השקועים ברצפה יהיו כדגם  .4

 ש"ע, בשילוב עם צירים אנכיים מותאמים למשקל הכנף ובאיכות מעולה.

" DORMAשל " 36כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו כנפיות יהיו כדגם  .5

 ותחתון. או ש"ע, לכל כנף זוג בריחים, עליון

של "אלום"  G65כל ידיות האחיזה לדלתות פתיחה רגילה תהיינה כדגם  .6

 או ש"ע, בגוון לפי אישור המנהל.
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של "אלום" או ש"ע,  G65כל ידיות האחיזה לדלתות ההזזה תהיינה כדגם  .7

 בגוון לפי אישור המנהל.

 

viii. צביעת אלמנטים מאלומיניום 

 עדיף( 11פרק במפרט זה, בכל סתירה  11)דגשים נוספים בפרק  

רטוב מסוג  צביעת רכיבי האלומיניום תעשה בטכניקת התזת צבע: ▪

סיליקון פוליאסטר וייבוש בתנור )אלא אם צויין אחרת ברשימת 

 הרכיבים(.

הצביעה תבוצע בגוון שיקבע על ידי האדריכל, הצבע יהיה  גוון ואילגון: ▪

 מסוג "מגורען מתכתי".

בי ייבדק בשטח ע"י בודק מיקרון מינימום. העו 30 עובי הציפוי: ▪

מוסמך, באחריות הקבלן תיאון והבאת בודק מטעמו והצגת תוצאות 

 הבדיקה ואישורה ע"י המפקח.

שנים על עמידות האיכות  5-הקבלן יידרש לתת אחריות ל אחריות: ▪

 ויציבות הגוון.

 

ix. אטמים וחומרי איטום 

 .E.P.D.Mכל האטמים יהיו עשויים מגומי  ▪

ים, בכל רכיב, יעשה באמצעות מברשות האיטום בכל החלקים הנע ▪

 .E.P.D.Mשעירות ו/או סרטי איטום גמישים מגומי 

איטום החיבורים בין מסגרת הרכיב לחלקי המבנה או למלבן הסמוי  ▪

יבוצע באמצעות מרק פלסטי לאיטום על בסיס סיליקון או חומר ש"ע, 

באישור המנהל עם כיסוי בסרגלי אלומיניום מתאימים )הלבשות( 

 טחת התאמה מושלמת ואטימות מושלמת בין הרכיב לבין המבנה.להב

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף  ▪

או  TS-395, דגם PVCהפתח באמצעות פסי גומי גמישים, בפרופיל 

במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום, דגם מאושר של "סופרסיל" או 

 ש"ע.

 שימוש שייעשה בהם:חומרי האיטום יתאימו ל ▪

אין להשתמש בסיליקון אצטי במקומות בהן הוא בא במגע עם   .1

 צבע או אלמנטי בניין עשויים בטון, אבן, טיח וכו'.

תפר איטום יהיה תמיד בין שני משטחים ולא יותר. יש להשתמש  .2

 בגב של פוליאתילן מוקצף לצורך זה.
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מיניום אין להשתמש בסיליקון לאיטום בין חלקי פרופילי האלו  .3

)כגון ארפל  E.P.D.Mבחומרי איטום אשר אינם מגיבים למגע עם 

 (.4106מס' 

יש להתשמש בחומרים מתאימים לאיטום חריצים צרים )כגון   .4

 (.4108וארפל מס'  4102ארפל מס' 

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .ז

i. רךהנחיות פרטניות לביצוע קיר מסך ודלת ויטרינה במבנה שירותי ד 

של קליל  9000חלונות ודלתות )חלונות ה"וויטרינה" של המבנה( יהיו מסדרה  ▪

 –או ש"ע. הזכוכית בחלקים הקבועים והנגררים כמוגדר ברשימת האלומיניום 

מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת ומצופה  5+12+6יהיו מזכוכית בידודית 

 במסנני קרינה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.

ו בסף, מספרם גודלם ומיקומם יוודא ניקוז מושלם של המים חורי הניקוז יהי ▪

 המצטברים במלבן.

כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת המוצר, יהיו  ▪

 מקוריים, לפי מידות ומפרט ייצרן האלומיניום.

 דגשים נוספים: ▪

ידית לחלון בהתאם לבחירת המנהל. הזכוכית בחלקים הקבועים  .1

 5+12+6זכוכית בידודית  –מוגדר ברשימת האלומיניום והנפתחים כ

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

לכל החלונות יהיה איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה בסגירה לחלון. גוון  .2

 בהתאם לבחירת האדריכל.

עבור אישור הצורה ואופן החלוקה נדרש הקבלן לספק שרטוטי יצרן  .3

לת היצור.  תכנון החלוקה של קיר ולהגישם למפקח ולאדריכל לפני התח

( שמתעד את גודל AS MADEהמסך תעשה בהתאם למדידת מצב קיים )

הפתח לאחר השלמת הבנייה, הטיח והחיפוי.  כאמור הקבלן נדרש להציג 

 שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של חלונות מכל סוג. 

רן לא תתקבל התקנת קיר מסך ללא אישור או לא בהתאמה לשרטוטי יצ .4

והקבלן יידרש לפרק והתקין חלון שעומד בדרישות על חשבונו. כל פגיעה 

במבנה על כל חלקיו כתוצאה מפירוק והתקנה מחדש תתוקן על הקבלן 

 ללא אפשרות לתביעת חריגים או תוספת תשלום.

 

ii.  דגשים לביצוע חלונות קיפ בחדרי השירותים 

יתקנו חלונות קיפ  בקירות בנויים )בשירותים, מחסנים ומטבח(  ▪

או ש"ע במידות משתנות בהתאם לתכנית  4350כדוגמת קליל בלגי 

 אדריכלית  ורשימת פתחים.

חלוקת היחידות לגדלים שווים תעשה בהתאם למדידת מצב קיים  ▪

AS) MADE שמתעד את השלמת הבנייה, הטיח והחיפוי.  כאמור )

הייצור של הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני 

 חלונות מכל סוג. 
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התקנת חלונות ללא אישור או לא בהתאמה לשרטוטי יצרן לא תתקבל  ▪

והקבלן יידרש לפרק והתקין חלון שעומד בדרישות על חשבונו. כל 

פגיעה במבנה על כל חלקיו כתוצאה מפירוק והתקנה מחדש תתוקן על 

 הקבלן ללא אפשרות לתביעת חריגים או תוספת תשלום.

מ"מ, כל  5+12+6בכל החלונות תותקן זכוכית בידודית - הזכוכית ▪

 הזכוכית תהיה מחוסמת.

בהתאם לרשימת הפתחים חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יהיו עם  ▪

 זכוכית חלבית.

לכל החלונות יהיה איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה בסגירה לחלון.  ▪

 גוון וסוג הידיות לחלון יהיו בהתאם לבחירת האדריכל. 

 

iii.  דגשים לביצוע חלונות "סקייליט" בגג מבנה השירותים 

בגג מבנה השירותים יותקנו חלונות "סקייליט" כיפת תאורה מרובעת  ▪

ס"מ. החלון יהיה בעל מנגנון פתיחה חשמלית,  120*120במידות של עד 

המחיר כולל מנוע חשמלי הובלה והתקנה מושלמת בהתאם להנחיות 

 פציפי של הדגם המותקן.חברת "סקייליט" ומפרט יצרן ס

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של  ▪

חלונות מכל סוג. שרטוטי הייצור יכללו חתכים המתארים את אופן 

חיבור החלון לגג המבנה תוך התייחסות לפרטי האיטום ופרטי הגג 

הירוק המחייבים התייחסות פרטנית והתאמה מושלמת בעת התקנת 

 ון ולהבטחת האיטום של המבנה והגג. החל

מ"מ, כל  5+12+6בכל החלונות תותקן זכוכית בידודית -הזכוכית   ▪

 הזכוכית תהיה מחוסמת ומצופה במסנן קרינה.

 גוון הפרופיל כולו וסוג הידיות לחלון יהיו בהתאם לבחירת האדריכל.  ▪

iv.  מפלס העליון.סביב פיר המעלית בהנחיות פרטניות לביצוע קיר מסך ודלת ויטרינה 

מורכבים חלונות ודלתות )חלונות ה"וויטרינה" של המבנה( יהיו  ▪

 פתחיםבחלקים הקבועים והנ  הזכוכיתאגפי  מפרופילים דמוי בלגיים,

מ"מ,  5+12+6יהיו מזכוכית בידודית  –כמוגדר ברשימת האלומיניום 

כל הזכוכית תהיה מחוסמת ומצופה במסנני קרינה בהתאם למופיע 

 יות.בכתב הכמו

יהיו בהתאם   בסף חורי הניקוז, מספרם גודלם ומיקומםש לבצע י ▪

ניקוז מושלם של המים המצטברים  בטיחילהנחיות האיטום ו

 .פרופילב

כל האביזרים, חומרי האיטום וכו', המשמשים לייצור והרכבת  ▪

 המוצר, יהיו מקוריים, לפי מידות ומפרט ייצרן האלומיניום.

 דגשים נוספים: ▪
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בהתאם לבחירת המנהל. הזכוכית בחלקים הקבועים ידית לחלון  .1

 5+12+6זכוכית בידודית  –והנפתחים כמוגדר ברשימת האלומיניום 

 מ"מ, כל הזכוכית תהיה מחוסמת.

לכל החלונות יהיה איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה בסגירה לחלון.  .2

 גוון בהתאם לבחירת האדריכל.

קבלן לספק שרטוטי יצרן עבור אישור הצורה ואופן החלוקה נדרש ה .3

ולהגישם למפקח ולאדריכל לפני התחלת היצור.  תכנון החלוקה של 

( שמתעד AS MADEקיר המסך תעשה בהתאם למדידת מצב קיים )

את גודל הפתח לאחר השלמת הבנייה, הטיח והחיפוי.  כאמור הקבלן 

נדרש להציג שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של חלונות 

 סוג. מכל 

התקנת קיר מסך ללא אישור או לא בהתאמה לשרטוטי יצרן לא  .4

תתקבל והקבלן יידרש לפרק והתקין חלון שעומד בדרישות על 

חשבונו. כל פגיעה במבנה על כל חלקיו כתוצאה מפירוק והתקנה 

מחדש תתוקן על הקבלן ללא אפשרות לתביעת חריגים או תוספת 

 תשלום.

 

v.  חדרי השירותים מסגרת דלתות ובחלונות בולבים משדגשים לביצוע חלונות קיפ 

או ש"ע במידות משתנות בהתאם  4350חלונות קיפ  כדוגמת קליל בלגי  ▪

 לתכנית אדריכלית  ורשימת פתחים.

 (ASחלוקת היחידות לגדלים שווים תעשה בהתאם למדידת מצב קיים  ▪

MADE שמתעד את השלמת הבנייה, הטיח והחיפוי.  כאמור הקבלן )

ציג שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של חלונות מכל נדרש לה

 סוג. 

התקנת חלונות ללא אישור או לא בהתאמה לשרטוטי יצרן לא תתקבל  ▪

והקבלן יידרש לפרק והתקין חלון שעומד בדרישות על חשבונו. כל פגיעה 

במבנה על כל חלקיו כתוצאה מפירוק והתקנה מחדש תתוקן על הקבלן 

 לתביעת חריגים או תוספת תשלום.ללא אפשרות 

מ"מ, כל  5+12+6בכל החלונות תותקן זכוכית בידודית -הזכוכית  ▪

 הזכוכית תהיה מחוסמת.

בהתאם לרשימת הפתחים חלק מהחלונות )בעיקר בשירותים( יהיו עם   ▪

 זכוכית חלבית.

לכל החלונות יהיה איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה בסגירה לחלון. גוון  ▪

 דיות לחלון יהיו בהתאם לבחירת האדריכל. וסוג הי

 

vi.  בפתחים קיימים במבנה לשימור דגשים לביצוע חלונות  

בפתחיים קיימים במבנה לשימור יותקנו חלונות בגדלים משתנים  ▪

ובצורות משתנות בהתאם למצב הקיים. חלק מהחלונות קבועים וחלקם 
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ברשימת  ניתנים לפתיחה באמצעות צירי צד וציר אמצע, הפירוט נמצא

 הפתחים וכן בכתב הכמויות המצורפים למכרז זה.

  4500כל החלונות במבנה לשימור מבוססים על פרופיל דוגמת קליל   ▪

בתוספת ריתוך של פלח אלומניום בכל תוואי מסגרת החלון, תוספת 

הפלח מתוארת בפרט החלון הטיפוסי בגליון הפרטים, תפקיד הפס הוא 

 פריד בין החדש לקיים.אסטטי והוא מיועד לייצר צל מ

תעשה בהתאם למדידת מצב קיים  אגפיםחלוקת התכנון החלונות ו ▪

.  כאמור הקבלן נדרש להציג הפתחים במבנה הקייםאת  תשמתעד

 שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של חלונות מכל סוג. 

התקנת חלונות ללא אישור או לא בהתאמה לשרטוטי יצרן לא תתקבל  ▪

ידרש לפרק והתקין חלון שעומד בדרישות על חשבונו. כל פגיעה והקבלן י

במבנה על כל חלקיו כתוצאה מפירוק והתקנה מחדש תתוקן על הקבלן 

 ללא אפשרות לתביעת חריגים או תוספת תשלום.

מ"מ, כל  5+12+6בכל החלונות תותקן זכוכית בידודית -הזכוכית  ▪

 הזכוכית תהיה מחוסמת.

 לק מהחלונות יהיו עם זכוכית חלבית.בהתאם לרשימת הפתחים ח  ▪

לכל החלונות יהיה איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה בסגירה לחלון. גוון  ▪

 וסוג הידיות לחלון יהיו בהתאם לבחירת האדריכל. 

 

vii.  "דגשים לביצוע חלונות "סקייליט 

חלונות  מסעדה פתחים קיימים המיועדים להתקנת בגג מבנה ה ▪

על ס"מ.  120*120ובעת במידות של עד "סקייליט" כיפת תאורה מר

הקבלן לבצע מדידה של הפתחים הקיימים ולהציג שרטוטי יצרן של 

החלון יהיה בעל מנגנון פתיחה חשמלית, המחיר חלוקת אגפי חלון הגג. 

כולל מנוע חשמלי הובלה והתקנה מושלמת בהתאם להנחיות חברת 

 "סקייליט" ומפרט יצרן ספציפי של הדגם המותקן.

חדרי השירותים והמטבח )תוספת בנייה חדשה( יותקנו חלונות  בגג ▪

 "סקייליט" לתאורה טבעית ע"פ תכנית.

הקבלן נדרש להציג שרטוטי יצרן ודגם "אב טיפוס" לפני הייצור של  ▪

חלונות מכל סוג. שרטוטי הייצור יכללו חתכים המתארים את אופן 

הניקוז חיבור החלון לגג המבנה תוך התייחסות לפרטי האיטום ו

התייחסות פרטנית והתאמה מושלמת בעת התקנת החלון ולהבטחת 

 האיטום של המבנה והגג. 

מ"מ, כל  5+12+6בכל החלונות תותקן זכוכית בידודית -הזכוכית   ▪

 הזכוכית תהיה מחוסמת ומצופה במסנן קרינה.

 גוון הפרופיל כולו וסוג הידיות לחלון יהיו בהתאם לבחירת האדריכל.  ▪
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viii. צוע פאנלים מאלומניום דגשים לבי 

ס"מ בהתאם  6בכל המבנים תושם רצועת אלומניום, בגוון טבעי ובגובה של  ▪

 לפרט האדריכלי.

התקנת הפנאל תיהיה כך שהחלק הבולט יהיה במפלס הקיר באופן שייצור  ▪

אשליה של ניתוק בין הקיר והרצפה. הרצועה תשמש כפאנל משלים  לכל סוגי 

 על מראה אחיד ונקי.  הריצוף, תגן על הקיר ותשמור

 

ix.  מעקות זכוכיתדגשים לביצוע 

מ' ומחברים  1.10מ"מ , בגובה  10+10מעקה זכוכית רבודה מחוסמת 

 מאלומניום ע"פ פרט.

 אופן מדידיה: מ"א

י האלומנים, לפרטי החזקת הזכוכית מחיר היחידה כולל: דוגמאות לפרופיל

כל אמצעי החיבור , התקנה בשטח לרבות לקיר ולמשטח אבן לפרטי העיגוןו

ויתר עקה הנלווים הנדרשים  לביצוע התקנה משולמת וכן הגנה על המ

 האלמנטים עד למסירה.

   

x. מאלומניום מאחזי יד דגשים להתקנת  

יהיו בהתאם לפרט  ולמשטח אבן ופרטי החיזוקים לקיר מאחז הידפרטי 

 האדריכלי. גמר וגוון לבחירת אדריכל.   

 אופן מדידיה: מ"א

ידה כולל: דוגמאות לפרופיל המאחז ולפרטי העיגון, גלוון וצביעה מחיר היח

בתנור, אספקה, התקנה בשטח לרבות כל אמצעי החיבור הנלווים הנדרשים  

 לביצוע התקנה משולמת וכן הגנה על המאחז ויתר האלמנטים עד למסירה.
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 עבודות אבן  -14פרק 

 כללי .14.0

(. 1991) 14ודות בנייה" פרק המפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעב •

 כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של  14פרק  •

העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות 

 וכמפורט 

 בכתב הכמויות. 

ים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים העבודה והחומר •

הרלוונטיים של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים 

 הסטנדרטים. 

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של  •

וכדומה. חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה 

צמנט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה -עבודות ריצוף כוללות שכבת חול וטיט

 נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

בקירות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד  •

סופי, כחלק מאלמנטי בטון והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן ה

 בגימור בנוי  ב"חיפוי על ידי קביעה רטובה", בהתאם למסמכי החוזה.

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .14.1

 במבנה שרותי דרך

חיפוי קירות בטון באבן טבעית מקומית, גיר קשה בגוון ביר זית זהוב, בסידור  .א

 שורות, לרבות חיפוי פינות.

והחלונות באבן ביר זית זהוב, בעיבוד מוסמסם,  חיפוי קירות משקופי קיר המסך .ב

 בסידור שורות, לרבות חיפוי פינות.

ס"מ לרבות שן עליונה  3ס"מ בנויים מאבן מלוטשת בעובי  30אדני חלון ברחוב עד  .ג

 ושיפוע לניקוז מים.

 מדרגות חוץ מאבן גושנית, ביר זית צהוב. .ד

 קופינג מעל מעקה גג, לאורך החזיתות. .ה

 

 מורשתבמבנה מסעדה ו

 אדני חלון מאבן בעיבוד ע"פ האדריכל. .א

 יצירת משקופים בקיר מאבן בעיבוד לבחירת האדריכל. .ב

 בצורת קשתות מאבן בעיבוד לבחירת האדריכל. בקיר משקופייצירת  .ג

 קירות פנים בלוחות אבן מלוטשת.י וחיפ .ד

 קירות חוץ בלוחות אבן נסורה בעיבוד לבחירת האדריכל.חיפוי  .ה

 ה מטבח ושירותים מאבן.מעקה גג מבנקופינג  .ו
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חזית קירות בטון בלוחות אבן שלמה מעל משקופי החלונות במבנה חיפוי  .ז

 שירותים.

 אבן מקומית ותיקונים בקירות או משטחים קיימים.השלמת  .ח

 אדני חלון, משקופים  רגילים וקשתות באבן מלוטשת.חיפוי  .ט

 חוץ מאבן מסוג "ביר זית" צהוב.ריצוף  .י

 "ביר זית" צהוב. חוץ מאבן גושניתמדרגות  .יא

 

 בפיתוח:

 הכנת שטח המיועד לשבילים וריצוף. .א

 בפארק: םאופייניי אבן פרטי

 ריצוף אבן טבעית, "ביר זית" בעיבוד מוסמסם. .ב

 מאבן טבעית סביב עמודני תאורה.חבק  .ג

 שפה גננית מאבן טבעית ברדיוס.בן א .ד

 לחניון.  -שפה גננית רחבה  מאבן טבעית ברדיוס אבן  .ה

 וז סמויה בריצוף מאבן טבעית.תעלת ניקחיפוי  .ו

 חיפוי קירות במרחב הפארק ובחיבור עם מצב קיים: .ז

 פנים. 3-ראש "קופינג" ביר זית צהוב בעיבוד חאמי באבן  .ח

 חיפוי קירות בטון באבן טבעית, גיר קשה מסוג ביר זית צהוב, בעיבוד חאמי.  .ט

 פינות קירות בטון באבן טבעית בעיבוד חאמי.חיפוי  .י

 תחברים לתוספת בנייה חדשה:חיפוי קירות שמ .יא

 פנים. 3-ראש "קופינג" ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם באבן  .יב

 חיפוי קירות בטון באבן טבעית, גיר קשה מסוג ביר זית צהוב, בעיבוד מוסמסם. .יג

 פינות קירות בטון באבן טבעית בעיבוד טלטיש.חיפוי  .יד

 מדרגות אבן וחיפוי קיר חזית המדרגות: .טו

טבעית נסורה בעיבוד לבחירת האדריכל, לחזית קיר  חיפוי קירות בטון באבן .טז

 המדרגות בכניסה למבנה מורשת ומסעדה .

 פינות קירות בטון באבן טבעית נסורה בעיבוד לבחירת האדריכל.חיפוי  .יז

 ס"מ, עיבוד תלטיש בשני צדדים. 33מדרגות מאבן גושנית בעומק  .יח

 ם.ס"מ, עיבוד תלטיש בשני צדדי 90מדרגות מאבן גושנית בעומק  .יט

 ס"מ, עיבוד תלטיש בשלושה צדדים. 38מדרגות מאבן גושנית בעומק  .כ

 יישום מסמרות מישושיות מפלב"מ במשטח אזהרה לפני גרם מדרגות. .כא

 

 

 הגשות ודוגמאות: .14.2

 3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  ▪

 . 35בסעיף 

הינה באחריות הקבלן. במצב  הגשת האבנים לאישור אדריכל לפני הזמנת מלאי ▪

של הזמנה של אבנים ללא הצגת דוגמאות ולא קבלת אישור בכתב מהאדריכל 

ובמידה והדגמים שיסופקו לא ימצאו מתאימים ע"י האדריכל ו/או המפקח יישא 
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הקבלן במלוא העלויות הכרוכות בטיפול בפינוי המלאי הלא מאושר מהאתר 

פשרות לבקשת חריגים או תוספת ובאספקה של אבנים מדגם שיאושר ללא א

 תשלום

 הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל: עבור המבנים  ▪

זית בגוון ועיבוד לפי דוגמת הקיים לחיפוי קירות. -דוגמת אבן גיר קשה ביר .א

 אבנים. 2יוגשו 

דוגמת אבן פינתית מאבן גיר קשה מסוג ביר זית, בגוון ועיבוד לפי דוגמת  .ב

 אבנים. 2ות ללא זמלה. יוגשו הקיים בשתי פא

דוגמת נדבך ראש )קופינג(, בצבע צהוב, מסוג ביר זית בגוון ועיבוד לפי  .ג

 2ס"מ. יוגשו  20ס"מ, גובה  40פנים. רוחב קופינג עד  3-דוגמת הקיים ב

 אבנים.

זית בגוון צהוב בעיבוד -דוגמת אבן פינתית גושנית מאבן גיר קשה מסוג ביר .ד

 . תוגש אבן אחת.פנים 3-מוסמסם עיבוד ב

זית בצבע צהוב בעיבוד -דוגמת מדרגת אבן גיר טבעית גושנית מסוג ביר .ה

ס"מ ואורך  30ס"מ, שלח  15'מוסמסם' ללא זמלה בפנים עליונות, רום 

ס"מ. לרבות חירוץ לכל האורך ומילוי בקורברנדום לפי פרט.  50משתנה 

 תוגש אבן אחת.

 יש להגיש שני לוחות. -פינג לוחות אבן נסורה לחיפוי אדני חלונות וקו .ו

 יש להגיש שני לוחות. -נסורה לחיפוי אדני חלונות  הונד לוחות אבן .ז

דוגמת אבן ריצוף מאבן גיר קשה מסוג ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד לפי  .ח

ס"מ. תוגש אבן מכל גודל  5הקיים באתר ללא זמלה בפנים העליונות בעובי 

 לפי פרט.

 וגמאות הבאות לאישור האדריכל:עבור הפיתוח הקבלן יגיש את הד ▪

 2אבן טבעית לריצוף, גיר קשה ביר זית צהוב, בעיבוד מוסמסם, יוגשו  .ט

 אבנים.

לעמוד מאבן טבעית גיר קשה ביר זית צהוב, בעיבוד מוסמסם, יוגש חבק  .י

 אבנים(. 4חבק מלא ) 

 2שפה מאבן טבעית, גיר קשה ביר זית צהוב, בעיבוד מוסמסם, יוגשו אבן  .יא

 אבנים.

( מאבן טבעית, גיר קשה ביר זית צהוב, בעיבוד 20/20/50שפה רחבה )ן אב .יב

 אבנים. 2מוסמסם, יוגשו 

חיפוי לתעלת ניקוז בריצוף מאבן טבעית, גיר קשה ביר זית צהוב, בעיבוד  .יג

מוסמסם, חתוכה בהתאם לפרט, תוגש כמות אבנים שישלמו יחד לפחות 

 מ"א תעלה . 0.5

 אבנים. 2הוב בעיבוד חאמי, יוגשו חיפוי לקיר בטון, ביר זית צאבן  .יד

 אבנים. 2פנים, יוגשו  3-ראש "קופינג", ביר זית צהוב בעיבוד חאמי באבן  .טו

 אבנים. 2פנים, יוגשו  2-פינה, ביר זית צהוב בעיבוד חאמי באבן  .טז

 אבנים. 2חיפוי לקיר בטון, ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם, יוגשו אבן  .יז
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 2פנים, יוגשו  3-עיבוד מוסמסם בראש "קופינג", ביר זית צהוב באבן  .יח

 אבנים.

 אבנים. 2פנים, יוגשו  2-פינה, ביר זית צהוב בעיבוד תלטיש באבן  .יט

חיפוי נסורה לקיר בטון, ביר זית צהוב בעיבוד לבחירת אדריכל, יוגשו אבן  .כ

 אבנים. 2

 2פינה נסורה לקיר בטון, ביר זית צהוב בעיבוד לבחירת אדריכל, יוגשו  אבן  .כא

 אבנים.

אחת  –אבנים  3גת אבן גושנית עיבוד תלטיש בשני צדדים, סה"כ יוגשו מדר .כב

ס"מ לכל אור  3מכל עומק נדרש, דוגמת האבן תכלול פס מחוספס ברחוב 

 המדרגה צבוע בגוון ניגודי לבחירת האדריכל.

 משטח אזהרה לפני גרם מדרגות.עבור מישושיות מפלב"מ ה מסמר  'ייח 1 .כג

 

 

 

 (:ups)-Mockרשימת דגמי דמי  .14.3

 .שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי המפקח, הקבלן יספק דגמי דמי ▪

הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי 

 האדריכל.

תוך , כיוון הסיבים במידה וישנם, כדי לדמות תנאים סופיים דגמי דמי אלו יורכבו ▪

לוחיות , (Spacers)שימוש בחלקי רווח  , םהצגת תנאי חיבור ופרטי חלקים פינתיי

חומרי , חומר מילוי לחיבורים, תומכים, זוויות שחרור, , עוגנים(Shims)מרווח 

חלקי כיפה יסופקו כדי ליצור סגירות . וכל המאפיינים של העבודה הסופית, אטימה

מחוזקת , דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה דגמי. על החלק העליון של הקירות

כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם . ת כדי לשאת בעומסים המוטליםומחובר

 .לפרטים

 .הדמי של המפקח עבור כל דגמי וכל השינויים הנחוצים יבוצעו כדי להשיג את אישור ▪

 . יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט דגמי הדמי

החוזה שכוללים בדגמי אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי  ▪

 .אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח, הדמי

מפקח /על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל ▪

 ללא פירוקם או הזזתם. דגמי הדמי לא יהיו חלק , לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט

 .מהמתוכנן לביצוע

הדמי ויפנה אותם מאתר  -הקבלן יהרוס את דגמי, על ידי המפקח כאשר נתנה הוראה ▪

 .הפרויקט

,  SIIבעקבות אישור דגמי אבני הריצוף, החיפוי והבדיקות המתחייבות מדרישות תקן  ▪

 דמי חזותיים-הקבלן יבנה דגמי

 לפני תחילת העבודה הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: ▪
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ת בגוון ועיבוד לפי דוגמת הקיים. מ"ר חיפוי קיר בטון באבן טבעית ביר זי 2 .א

ס"מ. כולל אבני פינה,  4ס"מ עובי  65-43סידור שורות, אורך שורה משתנה בין 

 לפי פרט. 

מ"א חיפוי קיר משקוף מסביב לחלונות/קיר מסך באבן טבעית ביר זית בגוון  2 .ב

 ס"מ. כולל אבני פינה, לפי פרט.  4ועיבוד לפי דוגמת הקיים. סידור שורות, עובי 

זית בצבע צהוב בעיבוד -מ"א מדרגות אבן גיר טבעית גושנית מסוג ביר 1 .ג

ס"מ. לרבות חירוץ  30ס"מ שלח  15'מוסמסם' ללא זמלה בפנים עליונות, רום 

 ישר לכל האורך ומילוי בקרבורנדום ע"פ פרט.

ס"מ לאישור  5מאבן נסורה בעיבוד מוסמסם בעובי מ"א חיפוי אדני חלונות  1 .ד

 האדריכל.

ס"מ  5מאבן נסורה בעיבוד מוסמסם בעובי  חיפוי ראש מעקה גג )קופינג( מ"א 1 .ה

 לאישור האדריכל.

"ר ריצוף חוץ מאבן גיר קשה מסוג ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד לפי הקיים באתר מ 2 .ו

 ס"מ. 5ללא זמלה בפנים העליונות בעובי 

סמסם , סידור "ר ריצוף חוץ מאבן גיר קשה מסוג ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד מומ 15 .ז

 ס"מ. 5כדוגמת הקיים באתר, ללא זמלה בפנים העליונות בעובי 

 מוסמסם, ברדיוס סביב ערוגה.עיבוד ב ביר זית "א אבן שפה גננית מאבן טבעית מ 4 .ח

מוסמסם, ברדיוס במתחם עיבוד ב ביר זית "א אבן שפה גננית רחבה מאבן טבעית מ 4 .ט

 החניה.

ע"פ פרט. קטע לדוג סידור  חאמי,עיבוד ב מ"ר חיפוי קיר בטון באבן טבעית ביר זית  2 .י

 .אבני פינהו קופינג כולל

ע"פ פרט. קטע סידור  מוסמסם,עיבוד ב מ"ר חיפוי קיר בטון באבן טבעית ביר זית  2 .יא

 .אבני פינהו קופינג כולללדוג 

ע צהוב בעיבוד ללא זמלה זית בצב-מ"א מדרגות אבן גיר טבעית גושנית מסוג ביר 1 .יב

 ע"פ פרט. פס מחוספס צבוע. לרבות ע"פ תכניתס"מ שלח  15בפנים עליונות, רום 

 לרבות חיפוי הקיר בחזית המדרגה בפסים ממשיכים ע"פ פרט.

 

 

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות .14.4

 חומרים .14.4.1

כל יחידות האבן יהיו מסוג אדריכלי סטנדרטי, ללא סדקים, תפרים או  ▪

לולים לפגום במראם, שלמותם המבנית או תפקודם. הצבע כתמים, הע

או מאפיינים חזותיים אחרים המאפיינים באופן טבעי את החומר 

המסוים, כפי שהודגם בצורה מניחה את הדעת בשלבי הדגימה או 

ההדמיה, יתקבלו בתנאי שאינם פוגמים בכושר המבני או ב"עמידות" 

מור, יהיו כולם בטווח החומר. האוריינטציה המבנית, המרקם והגי

המדגמים שאושרו בידי האדריכל/הפיקוח ויעובדו כולם בהתאם 

 לתרשימים ההנדסיים, לפני אספקתם לאתר. 
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 מקור אספקת האבן  .14.4.2

יש לציין את מיקום הכרייה המדויק על פני שטח העבודה, )ערוץ,  ▪

הבסיס והמיקום המבני במחצבה( נהלי הכרייה, המגבלות )כגון, 

 וכחותם של אזורים שחוקים, נפח המטען ומרקמו.פיצוצים(, נ

כל האבן שצוינה במפרט תילקח ממחצבות בעלות כושר מספיק  ▪

יוצאו ומתקנים מתאימים כדי לעמוד בדרישות שצווינו. בלוקים 

, וכל משכבת מחצבה או אזור בודד, שיועד במיוחד עבור הפרויקט

אם. החיתוך המדגמים יילקחו ויוגשו לניהול הפרויקט והפיקוח בהת

והגימור יתבצעו בידי חברה שיש לה ציוד מתאים לעבד את החומר מייד 

עם הזמנתו תוך הקפדה מדויקת על המפרטים. הספק יציג עדויות 

ליכולתו במידה ויידרש לכך בידי האדריכל/ניהול הפרויקט. הספק יכלול 

גם פרטים על  ניסיון העבר, רשימה של פרויקטים גדולים שבוצעו כולל 

 פרטי מיקום והמלצות. 

מייד עם חתימת החוזה, יגיש הספק לניהול הפרויקט /לאדריכל  ▪

דוגמאות אבן כנדרש בצירוף תעודות בדיקה עדכניות ותיאור 

פרטרוגרפי. בנוסף לכך יגיש המספק גם את מיקום חצרות הכרייה או 

המחצבות, פני שטח העבודה, הערוץ, או מיקום הבסיס )כולל תצלומים 

ם( שם ממוקמת האבן הנדרשת, ויגיש את תאריך הזמינות של מפורטי

חומרים כאלה לאספקה לפרויקט. כמו כן, על הספק לציין את שמה של 

 מעבדת בדיקה מוסמכת עימה יעבוד, שיש לה ניסיון בבדיקה של 

 אבן מימדית. 

הספק יהיה אחראי באופן מלא לוודא שיש בציוד המחצבה ובמפעל  ▪

די להפיק את האבן באחידות, במרקם, בגוון העיבוד מספיק כושר כ

ובמימדים הנדרשים,  וכי ייצורה יהיה בקצב שיעמוד בלוח הזמנים של 

הפרויקט. כמו כן, יש לציין את האפשרות לרכישה נפרדת של כמות 

נומינלית של אבן בסוף תקופת החוזה, כדי למלא את הצורך במלאי 

 חלפים עתידי.

יזה או על גבי טפסי האספקה: תיאור המידע שלהלן יסופק בשעת האר ▪

פטרוגרפי של האבן, השם המסחרי, השם והכתובת של הספק ושם 

 המיקום של המחצבה.

 

 : אבה טוריפהו תויומכה בתכ יפ לע – יח' מדידה .14.4.3

 מ"ר -לאבן חיפוי  ▪

 מטר -לאבני הפינה בין פאות  ▪

 מטר -לקופינג, למדרגות ולאבן שפה  ▪

 מ"ר –לאבן ריצוף  ▪
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 שיטות מדידה ותשלום בנוסף לאמור במפרט  הכללי .14.4.4

בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי הסעיפים הבאים ילקחו בחשבון, 

 אולם לא יהיו מוגבלים לר"מ. מחירי חיפוי אבן יכללו:

כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות כולל מוט קשירה  .א

 מגולוון 

 לרשת מתכת.

מ"מ  150מ"מ מרותכים במרחק  5רשת מגולוונת ממוטות בקוטר   .ב

 אופקי ואנכי.

 קוצים מברזל מצולע.  .ג

 בניה בתצורות מעוגלות ומושפעות.  .ד

 פינות אבן.  .ה

 חריצים על משטחי אבן.  .ו

 גמר הקיר מעל קו משופע.  .ז

 בניה בגבהים שונים.  .ח

 פרטי קצה, ביסוס לקיר האבן וגימורים נדרשים.  .ט

 

 סטנדרטים של בדיקות של אבן .14.4.5
ל איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות ש ▪

האדריכלים ויועצי האבן. בדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני 

ASTM  בנוסף לתיאור הפטרוגרפיEN 12407.אלא אם יוסכם אחרת , 

 (ASTMבדיקות מעבדה שיש לבצע ) ▪

 C97צפיפות  מ"מ 70על  70על  70 יחידות מעוקבות 3 

 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70 )ניתן להשתמש ביחידות הנ"ל(

 C170חוזק לדחיסה  )אותו  גודל( יחידות 5

 C241התנגדות לשחיקה  )אותו גודל( יחידות 3

 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3

שקופיות במרחק שווה  4 

מחלקו העליון והתחתון של 

 בלוק האב

 תיאור פטרוגרפי )מינרולוגי(

 הבדיקות הסטנדרטיות הבאות תהינה ישימות: ▪

 ASTM C 568-89  קן אבן בנייה גיר:ת

 

 הקריטריונים והערכים לאבן יתאימו למפרט הבא: -דרישות סוג אבן  ▪

 אבן גיר

 )ערך( 10מינימום   ASTM C241  התנגדות לשחיקה

 Mpa 55מינימום   ASTM C99   חוזק לדחיסה

 Mpa 6.9מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה

 2%מקסימום   ASTM C97    ספיגה

 ק"ג/מ"ק. 2560 ינימוםמ ASTM C97 צפיפות
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 יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת. 

דק -שינויים בפני שטח משוייפים, מושחזים ומשופשפים סיבולות עובי. ▪

 לא יעלו על הסיבולות  הבאות )אלא אם יוסכם אחרת(:

 מ"מ. 3 ± מ"מ 80מ"מ> 30>  יחידות אבן:

 "מ.מ 5 ±  מ"מ 80>

 מהעובי המוצהר 2% ±  שטיחות:

 

 טיפול באבנים והנחיות למשלוח  .14.4.6

 אריזה וטעינה .14.4.6.1

לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה  ▪

למשלוח, תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות הסבירים 

והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה. אין להשתמש בשום 

ם אחסון או חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לש

 אריזה.

 אחסון והגנה באתר .14.4.6.2

עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון, יש להערים  ▪

ס"מ מעל  8אותה על גבי עץ או פלטפורמות בגובה לפחות 

פני הקרקע, ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע 

הכתמה בעת האחסון. אם האחסון אמור להימשך זמן רב, 

ן או יריעת פלסטיק מתאימה יש להשתמש גם בפוליאתיל

 אחרת ככיסוי מגן כללי.

 ניקוי .14.4.6.3

האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי. אחרי  ▪

השלמת ההתקנה, הקבלן ינקה בזהירות את האבן, יסיר את 

כל הלכלוך, כתמי ושיירי מלט, לכלוך, ו/או כל גורם אקראי 

 המכתים את פני האבן באתר.

ה או בצמר פלדה כאשר מדובר ניתן להשתמש במברשות פלד ▪

במשטחים שאינם משויפים או מושחזים, אולם השימוש 

במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרות, 

העלולים לגרום לשינויים בצבע, אסור בהחלט. יש ליצור 

קשר עם היצרן/הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ 

 לדטרגנטים. 
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 העבודות הנדרשותהנחיות פרטניות לפי רשימת  .14.5

  בדיקות לאבן חיפוי:הנחיות פרטניות לביצוע  .14.5.1

 בדיקות אבן )לאבן גיר קשה( ▪

ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי -הקבלן יבצע בדיקות הקדם

 המפקח וכדלהלן: 

–ייצור: יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם -בדיקות קדם .1

לחצוב במהלך ייצור ממקומות שונים, באזור שממנו יש כוונה 

. יש לבצע את הבדיקה הבאה מפקחשלב הייצור על פי אישור ה

 וחוקיים ישראליים נוגעים: SIIשל  378בהתאם לדרישות תקן 

               

 Bulk specific): "ספיגה ומשקל סגולי לצובר  ASTM C97א.

Gravity) ."של אבן בנייה טבעית 

 ה טבעית". : "חוזק ללחיצה של אבן בניי  ASTM C170ב.

 : "מודול שבירה של אבן בנייה טבעית".ASTM C99ג. 

 

בדיקה אקראית במהלך הייצור: דוגמאות שמספקות עבור  .2

בדיקה אקראית ייבחרו בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד 

מ"ר של  200להתקנה. תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור כל 

 ייצור אבן, כדי לבסס את אחידות מקור האבן.

 

 ת האבן )לאבן גיר קשה(תכונו ▪

טון/מ"ק  2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות 

ובמידות לפי הפרטים בתכניות ובכתבי הכמויות. סוג וגוון האבן יהיו 

אחידים. האבן תיבחר בהתאם לדוגמא באישור המפקח והאדריכל. 

אבן, אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, 

עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. הקבלן 

יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר 

 אחר שהתקבל.

 

 הנחיות לביצוע קירות אבן: .14.5.2

 כללי: ▪

ההנחיות הבאות מתייחסות לקירות תומכים מבטון מורכב )בניה  .א

ין עם ציפוי אבן אינטגרטיבית( והן לקירות תומכים מבטון מזוי

)בניה יבשה(. הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור. ההנחיות 

 במפרט זה חלות על חיפוי האבן בלבד.

הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות לאחר  .ב

 אישור בכתב מהמפקח.
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חיפוי האבן יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן  .ג

 בתכניות.

של המפרט הכללי, מפרט  14ה תבוצע בכפוף למוגדר בפרק העבוד .ד

, לתכניות וכמתואר 1994, פרק ב' מפברואר 378מפמ"כ  –מת"י 

 להלן.

 לפי נפח בטון נטו במ"ק. 02.03בטון ימדד בנפרד בפרק  .ה

 

 מילוי גב האבן: ▪

עם  20 -טיט )מלט( שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב

 בי הנדרש של המילוי.אגרגט דק בהתאם לעו

 

 הנחיות לביצוע עבודות החיפוי: ▪

עבודת האבן תבוצע בדיוק מירבי, תשמר המשכיות של שורות,  .א

מישקים בעובי אחיד וכו'. על הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים 

כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי 

 מדידה אופטיים. 

ים עקומים יבוצע כך, שההפרש חיפוי קירות מעוגלים ובתווא .ב

שיוצר בנקודות השבר )במישק האנכי( בין נדבך לנדבך לא יורגש 

מ״מ. על הקבלן לשמור על מישוריות קיר בתוואי  1ולא יעלה על 

 המעוגל ועל אחידות המשיקים.

ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע  .ג

ו כדי להתאים את אחרים. הוא יבצע כל חיתוך וגימור שיידרש

עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן סביר מתוך 

 השרטוטים והמפרטים.

 

 תפרי הרפיה ▪

 בחלק מהמישקים יבוצעו תפרי הרפיה כמתואר להלן:

במקומות בהם מבוצע תפר הרפיה, יש לדאוג שהפוגה תהיה פתוחה  .א

 לכל העומק ונקיה משאריות טיט וכד'.

 או שו"ע בגוון הדרוש. A1בסיקפלקס  את התפרים יש למלא .ב

 

 טיפול ושמירה על חיפוי האבן ▪

אחרי שהותקנה עבודת האבן, תהיה זו אחריותו של הקבלן לוודא  .א

 שקיימת הגנה נאותה ומספקת מפני נזק.

כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה  .ב

וגימור יחשב לפגם באבן, ופיסות כאלה יסולקו מהעבודה. במידה 

או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבנייה, יספק 

הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין 

 חומר חדש זה.
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הנחיות ליישום מסמרות מישושית מפלב"מ במשטח אזהרה לפני  ▪

 בפיתוח מדרגות

)במפלס  מדרגותכל גרם לפני  יותקן ס"מ 60משטח אזהרה ברוחב  .א

ע"פ תכנית ופרטי פיתוח, בו יותקנו מסמרות מישושית  הגבוהה(

 מפלב"מ. 

 .(ס"מ )ממרכז למרכז 7הינו  ותהמרחק הנדרש בין המסמר .ב

המחיר כולל את כל האביזרים והעבודות הנלוות להתקנה מושלמת  .ג

תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע  1918/6לרבות קידוח והדבקה עפ ת"י 

 וכולל שבלונה ע"פ הוראות יצרן.
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 מתקני מיזוג אוויר 15פרק 

 
 כללי 15.01
 

 היקף העבודה 15.01.1
 

על הקבלן לספק, לביצוע העבודה בשלמותה, את כל החומרים, הציוד,  .א
 מתקני הרמה, פיגומים,נמל,   האביזרים, מכשירי עבודה, רשיונות, מסי

 הובלה ימית ויבשתית לאתר.
חריות וכל עבודה וכן: שרטוטי עבודה, בדיקות, הפעלה, ויסותים, שרות וא

אחרת, שתידרש להשלמה של מערכות  קירור המים ואספקתם, לרבות 
 חיבור למערכת צנרת הקיימת בחדר המכונות.

 
 תוכניות עבודה 15.01.2

 
ואינן בהכרח מציינות כל פרט   תוכניות למכרז הנן כלליות ודיאגרמטיות, .א

ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של מערכות הקירור וסחרור 
 , מערכות הצנרת ואביזרי הצנרת.המים

קבלן יכין תוכניות עבודה מפורטות של העבודה לביצוע, וזאת    לאחר 
 שיוודא את המצב הקיים באתר בהקשר לעבודה זו.

 
לא תיעשה כל עבודה, ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או  ציוד, שאינם  .ב

 מתאימים בדיוק לתוכניות העבודה ולמפרט , הציוד המאושר.
 יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה.לא 

 
הקבלן יכין מפרטי ציוד )לרבות נתונים קטלוגיים( ותוכניות עבודה, בחמישה  .ג

עותקים ויגישם לאישור. לאחר אישור   המסמכים, יוחזר לקבלן עותק 
לבצע את העבודה. בכל מקרה תכלולנה תוכניות  מאושר, על פיו חייב הקבלן

 ן הקבלן את השרטוטים הבאים:שיכי העבודה
 

 מסננים וכו'. , קטלוגים של הציוד, יחידות קירור, משאבות, מפוחים .1
 תוכניות העמדת הציוד, כולל חתכים. .2
 בחירה וקטלוגים של הציוד. –אביזרי צנרת  .3
 תוכניות מהלכי צנרת. .4
 תליות וחיזוקי צנרת. .5
 פרטי בידוד לצנרת ולאביזרי צנרת. .6
 י כולל הציוד המותקן.לוחות חשמל וחיווט חשמל .7
 מערכת פיקוד ואביזרי פיקוד. .8

 
 ציוד וחומרים 15.01.3

 
הציוד והחומרים ושאר האביזרים, שיסופקו על ידי הקבלן, יהיו מתוצרת  .א

מוכרת ובעלת מוניטין, והקבלן יספק את הנ"ל לאתר רק לאחר קבלת אישור 
 מהמפקח בכתב.

חלק מהמפרט  הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכני, המהווים
 המיוחד או התוכניות.

 
בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג, פעמיים או יותר,   הן תהיינה  .ב

 מאותו סוג ומאותה התוצרת, וזאת גם בהעדר הוראה אחרת בכתב.
 
הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה בפרקי זמן ארוכים ללא הפסקות.  .ג

שם בקרה ומעקב אחר הייצור, למפקח תהיה גישה לציוד בבתי המלאכה ל
 בכל עת.
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הציוד יפעל ללא יצירת רעש ורעידות מיותרים. באם ימצאו  רעידות ורעשים  .ד
הגבוהים מהרצוי בעיני המפקח, יתקן הקבלן  פגמים אלה על חשבונו 

 לשביעות רצונו של המפקח.
 

 דוגמאות  15.01.4
 

נוספים  אביזרים הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, כגון בידוד לצנרת, וכן .1
דוגמאות אלו לא ישולם.  שידרוש המפקח בטרם יוזמנו מספקים, עבור

 לביצוע העבודות. הדוגמאות המאושרות תשמשנה כדגם
 
דומה, מספר  אם מערך הרכבה של פריט ציוד חוזר במבנה בצורה זהה או .2

פעמים, יתקין הקבלן, לדרישת המפקח, מערך לדוגמא במבנה, או מחוצה לו 
 מחיר. וזאת ללא תוספת

   
         דרישות מהקבלן 15.01.5

בנוסף לדרישות בתנאי החוזה, בתכניות וביתר מסמכי החוזה,  דרישות נוספות 
 ו/או משלימות:

 
 על הקבלן להודיע למפקח בכתב, תוך שני שבועות, מיום .א

 מתן צו התחלת עבודה את הפרטים הבאים: -
 שם המהנדס/או מנהל העבודה האחראי מטעמו על ביצוע העבודות. -
 רשימת קבלני המשנה למקצועותיהם. -
 רשימת יצרני הציוד המוצעים על ידי הקבלן. -
 לוח זמנים לביצוע העבודות. -
 המפקח בכתב לפרטים הנ"ל.על הקבלן לקבל את אישור  -

    
על הקבלן להודיע למפקח לפני התחלת כל עבודה או הזמנת  ציוד על סתירות  .ב

קונסטרוקציה וכו', לרבות   ת,בין תכניות מזוג אויר לבין תכניות אדריכלו
מידות הפתחים, אפשרויות גישה  וכד', ולקבל את הנחיות המפקח בנדון. לא 

 תחול עליו כל האחריות לגבי כל פרטי –הודיע הקבלן למפקח במועד הנ"ל 
באביזרים עקב אי  הביצוע, לרבות לגבי שינויים שעלולים לנבוע בציוד או

 לאפשרות גישה.התאמה למבנה, למידות הפתחים או 
על הקבלן לדאוג לביצוע של הפתחים והמעברים הדרושים לגישה ולמעברי 

צנרת המים, כבלי חשמל והכנסת ציוד והרכבתו. במקרה והפתחים 
האדריכלות או קונסטרוקציה,  על    והמעברים מחייבים שינוי בתוכניות

 ולקבל הוראותיו. הקבלן להודיע למפקח בכתב
      

תאום ופיקוח על התאמת כל העבודות  והדרישות הטכניות הקבלן אחראי ל .ג
 אויר.    הנדרשות לביצוע תקין של מתקני מיזוג

 
 הגנה על הציוד, גישה וניקוי השטח 15.01.6

 
 הגנה על הציוד .א

 ידי הקבלן ללא תוספת תשלום.-יתוקן על
הקבלן יגן על ציוד מתקן מ.א. ממועד התקנתו ועד למסירתו  למזמין, לרבות 

מפני טיח, אבק ו/או כל לכלוך   ביריעות פוליאתילן עבות כהגנה כיסוי מלא
 ותנאי המקום. אחר כתוצאה מעבודות הבנייה

 כל נזק, שיגרם לציוד במהלך העבודה עד לקבלה הסופית, 
 

 העברת חומרים וציוד .ב
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם עליו להעביר את הציוד למקומו. 

את, הציוד יובא מפורק ויורכב לאחר הכנסתו במידה ותנאי המקום ידרשו ז
 למקומו.

-יובאו על   מכשירי הרמה כלשהם, הדרושים לשם העברת הציוד למקומו,
 ידי הקבלן ובאחריותו, ללא כל תוספת מחיר.
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 ידי   המפקח.-הציוד יועבר למקום רק לאחר בדיקתו ואישורו על
 

 הגנה מפני קורוזיה .ג
במפרט הכללי, הקבלן יספק ציוד לאתר  15076מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

כלל ההגנה תהיה על ידי צביעה   כשהוא מוגן מפני חלודה וקורוזיה. בדרך
 "טמבור" ואישור המפקח. באפוקסי לפי המלצות חברת

המיוחד ו/או   לציוד מיוחד שידרשו הגנות מיוחדות הן תתוארנה במפרט
 בכתב הכמויות.

  ות יהיו מגולווניםכל הברגים, האומים והדסקי –בהדגשה 
 

 גישה ושינוע ציוד .ד
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי הקבלן יבטיח גישה  נוחה לאחזקה, 

 תיקון או החלפה.  טיפול בציוד והוצאתו בעתיד ממקומו לצורך
 

 טיב חומרים, ציוד ועבודה .ה
האביזרים  מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי ובחוזה, החומרים .1

 זוג האוויר יהיו חדשים ומטיב מעולה.והציוד שיכללו במתקן מי
הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי התיאור הטכני, המהווים חלק  .2

 התוכניות.  מהמפרט המיוחד או
מהנדס   העבודה במבנה תבוצע בנוכחות מנהל העבודה ובפיקוח של .3

 מיזוג אויר של הקבלן.
מר חלק או חו למפקח הזכות להורות לקבלן לפרק ציוד או אביזר או כל .4

 ולהחליפו באחר.  אחר במתקן, שאינו מתאים לדרישות החוזה
 

 סילוק שיירים ולכלוך .ו
ממקום העבודה, תוך   הקבלן יהיה אחראי לסילוק שיירים, לכלוך ונפל .1

מהלך עבודתו, וידאג בכל עת    לניקוי המקום ולמניעת הפרעות למעבר 
 אנשים או     ציוד.

עבודתו,    לשביעות רצונו של ישאיר את המקום נקי לחלוטין עם סיום  .2
 המפקח.

 
                                                                                            

                                המתקןמסירת עבודה, הדרכה, תוכניות ביצוע ותיק   15.01.7
       

ונות לתקופה של חדש עם סיום העבודה, על הקבלן להריץ את המערכות הש .א
ימים, ובתקופה זו יבצע הקבלן את כל התיקונים, וויסותים הדרושים 

יורה וידריך  תקינה של המערכות המותקנות. לפני מסירת המתקן לפעולה
 הקבלן את אנשי מחלקת האחזקה של המזמין בהפעלת המתקן.

 תקופת ההדרכה תארך שבועיים בעונת הפעלת המערכת.
 
ממנהל מחלקת האחזקה,    תיים עם קבלת אישור בכתבתקופת ההדרכה תס .ב

לאחר שכל ההסברים ניתנו,   וכי נהירים להם כל פרטי האחזקה וההפעלה 
של   המערכת המותקנת. לאחר שהקבלן יודיע בכתב,  כי המערכות פועלות 
בהתאם לנדרש וכי ניתנה  ההדרכה הנדרשת של כל המערכות, תחל קבלת   

 המתקן.
 
בדיקות הקבלה, על הקבלן להמציא  לאישור עותק אחד של לפני התחלת  .ג

בדיקות הקבלה ולאחר אישור תוכן התיק ימסור  תיק המתקן. עם התחלת
 עותקים מאושרים של תיק המתקן. 5הקבלן 

                     
 על תיק המתקן לכלול 

 רשימת הציוד המותקן עם ציון מספר הפריט.
וכל  חסים, מפוחים, יחידות קירור, לוחות חשמלקטלוגים של הציוד: מנועים, מד

 ציוד אחר שסופק למתקן.
 מפרטים טכניים ועקומות פעולה של הציוד.

 דו"ח הפעלה וטבלאות ויסות.
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 רשימת כל פריטי הציוד לצורכי אחזקה ותחלופה, כרצועות, מיסבים, גלגלי
 הינע כולל מידותיהם ומספרים קטלוגיים שלהם.

 . AS BUILT בוצעו בשטחתוכניות עבודה כפי ש
 הוראות הפעלה מפורטות.

 הוראות אחזקה וטיפול שוטף, יומיומי, שבועי, חודשי ושנתי.
 ספיקות האוויר הנפלט ע"י מפוחי המעבה.

 טמפרטורת  בכניסה וביציאה.
 כמויות זרימת אויר.

 לחצי עבודה בכניסות ויציאות לציוד.
 לחצי עיבוי ויניקה של כל מדחס.

 של המנועים )יש לסמן אל אמפרמטרים זרמי עבודה( כיווני הגנותזרמי עבודה 
 למיניהן.

 אישור מחלקת האחזקה של המזמין המאשר כי ניתנה הדרכה.
 אישור חברת החשמל לקבלת מערכת החשמל.

 
 

 סימונים ותוכניות 15.01.8
ס"מ עשויים פלסטיק  5מזערי של  יספק ויתקין הקבלן דסקיות זיהוי בקוטר בגג

 של יחידות עיבוי מול יחדות טיפול אויר פנימיות .ממוספרות  לבןשחור עם חרוט 
 

 וויסות והפעלה 15.01.9
 

עם סיום העבודה ולפני מסירתה על הקבלן לבצע את כל הוויסותים  .1 .א
 הנדרשים, ולהפעיל את כל המערכות בהתאם לנדרש בשרטוטים ובמפרט.

הוויסותים. כל  הקבלן יספק את כל המכשירים הדרושים לביצוע .2
הבדיקות שבוצעו עם דו"חות  ולות יירשמו ותימסר למפקח רשימתהפע

 ותוצאות הוויסותים.
ו/או כפי שנדרש  המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות לפי עונות השנה .3

 בחוזה המצורף.
רשימת הבדיקות והוויסותים הרשומים להלן אינה בהכרח מלוא הנדרש  .4

ויסותים שיש לויסות כל המערכות ואינה מציינת את כל הבדיקות והו
 לבצע.

מושלם ובכפיפות  הקבלן ישלים בנוסף את ביצוע כל הנדרש באופן .5
 להוראות המפקח.

 
 למערכת האויר ייבדקו וירשמו: .ב

 מספר שטיפות הצנרת לאחר ההתקנה.
 בדיקות הלחץ ותקופת שמירת הלחץ בצנרת.

 תפקוד שסתומים ממונעים.
 טמפרטורת כניסת אויר.
 טמפרטורת יציאת אויר.

 לחץ.מפל 
  

 למפוחי האוויר ייבדקו וירשמו: .ג
 ספיקת מפוחים.

 צריכת זרם המנוע של המפוח.
  כיוון יתרת הזרם של המנוע.

 
 שירות ואחריות 15.01.10

 
שתהיה לא פחות מ  עם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת האחריות, .א

 . שנתיים מיום קבלה סופית
 האחראיות תהיה לא פחות משלוש שנים. VRFלמערכת 
וי תקלה במתקן. הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות מיידית בעת בגיל

 מרגע קבלת הקריאה. שעות 12ושלא תעלה על 
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במקרה של קלקול, פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק  .ב
תקופת האחריות על כל המתקן או על חלק  ממנו, רשאי המפקח להאריך את

 ממנו.
 

חלקי חילוף, חומרים וציוד, העשויים להיות הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו  .ג
 תקלות אפשריות. דרושים מפעם לפעם לתיקון

 
הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק,  ויספק  .ד

ויתקין חלק חדש ותקין במקומן. חלקי ציוד פגומים שניטלים לתיקון, 
במשך תקופת  ןזמנית בחלקי ציוד אחרים, שיאפשרו הפעלת המתק יוחלפו

 התיקון.
 
הקבלן ידריך במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו  .ה

 ואחזקתו התקינה
במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות  השירות הבאות, וינהל לגביהן  .ו

 ידו לצורך זה,  וישמר אצל מפעיל המתקן:-רישום בספר מתקן  שינוהל על
    

 פתי.ניקוי מסנני ם באופן תקו (1
 החלפה וניקוי מסנן השמן לאחר חודש ההפעלה  הראשון; (2
 סיכה, בדיקה ומילוי שמן למדחסים )במידה ונדרש(; (3
 , )במידה ונדרש(;מ"אבדיקה ומילוי קרר במערכות  (4
 בדיקה ומתיחה של חגורות, לרבות החלפה של חגורות פגומות. (5
 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו': (6
 קוי של לוחות החשמל ואביזרי הפיקוד;בדיקה וני (7
 הגז. בדיקה של מערכות (8
 ניקוי סוללות, קירור, חימום ומעבים; (9

  רוז ושימון של כל המנועים והמסבים;יבדיקה, ג (10
  

הנדרשות לפי  במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן בנוסף, את כל עבודות השירות .ז
 הוראות היצרנים, לפי סוגי הציוד.

 
ופת הבדק, בקרות תקופתיות קבועות לבדיקות הקבלן יערוך, במשך תק .ח

מאשר שש לשנה.  המתקן ופעולתו התקינה. מספר הבקרות לא יהיה קטן
במסגרת הבקרות האלו יבצע הקבלן הפעלה והעברה עונתית של המתקן 

 מפעולת קיץ לפעולת חורף ולהפך.
 
a. ,רשאי המפקח  לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל

ות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלים להור
 ההוצאות.  אחרים ולחייב את הקבלן בכל

 
 
 תיאור כללי 15.10

 ואוורור לפרוייקט הנ"ל. מיזוג אוירמערכות עבודה זו מתייחסת להתקנת 
 ישנם שלושה מבנים:

 VRFתותקן מערכת  -מבנה שרותי דרך: קיוסק  ומטבח .1

ובמטבח, מערכת מ"א  VRFתותקן מערכת  –ה: אולמות וחדר סעודים מבנה מסעד .2
 מפוצלת רגילה.

 VRFמבנה המורשת: תותקן מערכת  .3
 
 
 נתונים לתכנון 15.11

 )לא מבוקר(. 55 -+/ 5%לחות יחסית  C 1.5 /+- 23.5פנים: קיץ 
 .65%לחות יחסית   C  35חוץ יום:  
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 רעש ורעידות 15.12
  

המפרט הכללי הבינמשרדי  לפי מיחידות העיבוי מניעת רעש ורעידות  15.12.1
  15.08.03שבהוצאת משהב"ט סעיף 

 2בולמי הרעידות עבור יחידות יהיו מטיפוס קפיצי עם שקיעה סטטית של " 15.12.2
" VIBRATION MOUNTINGS INCדוגמת תוצרת " 95%ובלימת רעידות 

" עם בורג פנימי לאיזון המפלס ומשטחים MASONאו מתוצרת " Cדגם 
 החלקה, משני צדי בולם הרעידות, למעלה ולמטה. ן מחורץ נגדיאופרימנ

. RSHדגם  ,  MOUNTING VIBRATIONמתלים קפיציים יהיו דוגמת תוצרת  15.12.3
 ".MASONאו תוצרת "

 VIBRATIONבולמי הרעידות עבור המשאבות יהיו מתוצרת " 15.12.4

MOUNTINGS דגם "C" או תוצרת .MASON." 
 
 שילוט וזיהוי 15.13

 .הויכל המערכת תצויד במערכת שילוט וזי
 
 כללי –כתב הכמויות  15.14
 

 מחירי היחידה הנקובים ע"י הקבלן יכללו: 15.14.1
 

מילוי כל התנאים הכללים והמיוחדים המוזכרים במפרט זה וכן התנאים  .1
שמוזכרים במפרט הבנייה הכללי שיש בהם השפעה על ביצוע עבודות 

 מיזוג האוויר לרבות רווח קבלן.
 ושלמת ופועלת.כל האביזרים הדרושים להפעלת הציוד כיחידה מ .2
תמיכות, חיזוקים, תליות, קונסטרוקציות עזר, תעלות כיסוי מכל סוג  .3

 שהוא וכל הנדרש להתקנת צנרת, כל הנ"ל כלול במחיר מ"א הצנרת. 
הוצאות הכרוכות בהספקת תוכניות עבודה, תוכניות יצור, מערכי הפעלה,  .4

 ASתוכניות חשמל ופיקוד וכל ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניות 

MADE.לרבות תיעוד ע"ג תוכנות מחשב כפי שבוצע בפועל . 
רישום תוצאות בדיקות, ויסותים וכיולים של כל סוגי המערכות. לרבות  .5

בדיקה ואישור ע"י חברת החשמל או בודק מוסמך מטעם חב' חשמל וכן 
 עלות בדיקות, כיוון, ויסות וכו'.

 
וב בהצעה, לאחר הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על הסכום הנק 15.14.2

 הגשת הצעתו, בגלל אי הבנת תנאי כלשהו הנזכר במפרט.
 

 רשימת קיצורים ברשימת הכמויות 15.14.3
 יחידה -יח'        
 מערכת מושלמת על כל רכיביה -מע'       
 מטר רבוע -מ"ר      
 מטר אורך -מ"א      
 קומפלט לעבודה מושלמת. -קומפ'    

 
 
 אופני המדידה והתשלום  15.15
 

מכל סוג שהוא לרבות מנועים חשמליים, מנועי דמפרים לסוגיהם, מנועי מנועים  .1
 מדחסים ומנועי מזגנים ויטאות כלולים במחיר הציוד אותו הם מפעילים.

חיווט חשמלי כולל תעלות, מוליכים, אביזרי עזר, חיבורים לציוד החשמל, חיבור  .2
סוג שהוא, כלול למנועים, חיבור לציוד פיקוד ובקרה וחיבור ללוחות החשמל מכל 

 במחיר אינסטלציה חשמלית.
החיווט חשמלי כולל הספקה והתקנה של מפסקי ביטחון לכל סוגי ציוד, בכפיפות  .3

 לנדרש בחוק החשמל, לרבות חיבורי הארקה, כלול במחיר אינסטלציה חשמלית.
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מתלים קפיציים, תמיכות וחיזוקים מכל סוג שהוא ובכל המקומות הנדרשים  .4
 התאם לדרישות המפקח, יהיו כלולים ממחיר מ"א הצנרת.בהתאם למפורט וב

התקנת פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות וחיזוקים זמניים לצורך ביצוע עבודות  .5
 הצנרת, כלול במחיר הצנרת. 

חיבור לנקודת ניקוז, לרבות הספקה והתקנת סיפון ניקוז, כלול במחיר התקנת  .6
 הציוד.

 רות גז קירור, כלול במחיר התקנת הצנרת.ביצוע בדיקות לחץ וביצוע וואקום בצנ .7
הפעלה הרצה כיול וויסות ציוד מכל סוג שהוא כלול כחלק ממחיר הציוד, פרט אם  .8

 צוין אחרת.
שירות ואחריות לשנה ראשונה ו/או לשנתיים ראשונות לפי המפורט בסעיף, כולל  .9

 את כל עבודות השירות ללא תוספת מחיר.
 
 
 
 ירעם סינון או מיני מרכזימזגן  15.16
 

של המפרט  15.02היחידות לטיפול באוויר תהיינה באופן כללי בהתאם לפרק  15.16.1
 הכללי

 גודל הציוד, דגם ותפוקות היחידות לפי המצוין בטבלאות הציוד. 15.16.2
היחידות יפעלו לקירור ע"י גז קרר לפי ההספק המצוין בתוכניות ובטבלאות  15.16.3

 הציוד.
 דורולסט. כל יטא תכלול בתי מסננים עם מסנן                 

הבידוד הפנימי אקוסטי טרמי  – "ביחידות בגגפנלים מבנה המעטפות יהיה עם  15.16.4
 מ"מ אטום לחלוטין. 0.6יכוסה עם לוחות פח מגולוון 

 בכל מקרה החיזוק בפנלים יתאים לעובי הבידוד ולא פחות מעובי זה.
מ"מ ופנלים   2½ בעובי מזערי של  היחידה תבנה מפרופילי פלדה מגולבנים 15.16.5

מ"מ. היחידה תורכב מתא מסננים, תא נחשונים תא  1½ בי מזערי של בעו
 מפוחים, החיבור בין התאים יהיה אטום לחלוטין לדליפות אוויר.

 כל הדלתות יהיו עם צירים וידיות סגירה מאלומיניום עם איטום מושלם.
 לא יתקבלו סוגרי קוסמוס.

מ"מ וביניהם  1½  תבנה משתי שכבות פח מגולוון בעובי בריכת הניקוז למים 15.16.6
, 2בידוד                                           צמר זכוכית מוקשה בעובי מזערי של "

הניקוז                                            הבידוד יחוזק לפנלים עם הדבקה. בריכת
 תצופה עם ציפוי זפת ביטומנית ויציאת הניקוז תהיה אטומה לדליפות מים.

 תהיה באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתנור בלבד.  ת היחידה צביע 15.16.7
 גוון הצבע קרם לבן או לפי הנחיות המפקח.

בגדלים  מטיפוס "אירופוייל" VKAדגם  CBIיהיו תוצרת  מפוחי היחידה 15.16.8
 ובספיקות כמצוין בתוכניות ובטבלאות הציוד.

 דהציר המפוח יהיה מפלדת אלחלד. המיסבים מטיפוס כדורי מחושבים לעבו
 .NTNאו  SKFש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת  100000שקטה 

ובהספק הנדרש, כמפורט בטבלאות  IP 55יהיה מדגם אטום לחלוטים  המנוע 15.16.9
 הציוד.

תוצרת המנוע "ברוק קרומפטון",  או "סימונס" או "אסיאה" או "אושפיז".  
 מותאם 

 לתדירות ולמתח החשמל בארץ.
 ברגי עיגון ושגם כדוגמאות תוצרת חב' 3גם קונוס עם )פולי( יהיה ד גלגל ההנע 15.16.10

 רצועות טרפזיות לפחות. 2גי" . כל מנוע יחובר אל גלגל המפוח עם -"גי'
מתיחת מנוע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילות ניתנות לתזוזה לשם  15.16.11

 הרצועות ללא סטיה מקו האיפוס. מתיחת
 גבי בסיסים קפיציים-להמנועים והמפוחים יוצבו בתוך מבנה היחידה ע 15.16.12

 150253מבודדים אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כנדרש וכמפורט בסעיף 
 במפרט הכללי הבינמשרדי. 150732ובסעיף 

שורות עומק לייבוש  6ויהיו עם  יותקנו ביחידות טיפול באוירנחשון קירור  15.16.13
, תפוקת הקירור שטח פנים מספר שורות עומק ומבנה הסליל כמצוין האויר
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 וכניות ובטבלאות הציוד.בת
הנחשונים יהיו תוצרת מפעל "אלקטרה" או מפעל "לורדן", עם ציפוי 

 אנטיקורזיבי.
       

" הניתן לפירוק מהיר בהברגה, יותקן Uבצורת " סיפון מים פלסטי מתברג 15.16.14
ביציאת הניקוז של המזגן ויחובר באופן אטום לחלוטין עם צינור ניקוז 

 ידה.לנקודות הניקוז, בסמוך ליח
הקבלן ידאג לשיפוע מתאים של ניקוז המים ויבדוק ע"י מילוי מוקדם של 

 הניקוז עם מים, למניעת טפטופים בעת ההפעלה.    בריכת
בתוך היחידות יוקצה מקום נפרד להוספה בעתיד של גופי חימום חשמליים  15.16.15

 אפשרות גישה ללא הפרעה ליתרת הציוד. לרבות
 יר תוגשנה לאישור המפקח לפני ייצורן.היחידות לטיפול באוו כניות יצורת

 אין להתחיל ביצור הציוד ללא אישור ע"ג התוכניות.
 לפני העברת היחידות לשטח תידרש בדיקת ואישור המפקח במפעל היצרן.

                  
את כל עבודות היצור, ההתקנה, הובלה והצבה קידוחים  מחירי היחידות יכללו 15.16.16

, מתלים וחיזוקים, קונסולות וחומרי עזר, מעברים לצנרת וחשמל  והכנת
בולמי רעידות,  איטום, חיבור עם גמיש לתעלות אויר חיבור סיפון ניקוז 

חיבור לצנרת מים, חיבור מנתק ביטחון, חיווט   וחיבור אל נקודת הניקוז,
חשמל, כיוול וויסות ומסירת העבודות   חשמלי מושלם, הארקות, וביקורת חב'

 הכל באופן מושלם.
 מדחס סקרול,הגנות בצנרת הגז וכל הנדרש

היחידות יכללו במחירם לוח חשמל עצמי הכולל את כל הנדרש בפרק לוחות 
 חשמל.

 DAIKIN, או LG ,MITSUBISHIתהיו תוצרת  VRF-יחידות ה
 יחידת המטבח תהיו חב' אוריס או ש"ע.

 

 מערכת  פיזור אויר 15.17
 מיזוג אוירתעלות  15.17.1

התאם להמלצות מההוצאה האחרונה של יבוצעו מפח מגולוון ב התעלות .1
והמפרט הסטנדרטי של משרד הביטחון  SMACNA ASHRAE GUIDE-ה

במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו, יעשה   אויר.-בנושא מיזוג
 המפקח. כמו כן, נשמרת זכותו של המפקחהדבר רק בידיעת ובאישור 

 לדרוש סטיות מעין אלו במידה ותידרשנה.
 לות יבוצעו מלוחות צמר זכוכית קשיח.יתכן וחלק מהתע

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחיבור של התעלות,  .2
לרבות קשתות, מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות ושינויי כיוון וכו', 

.  ASHRAE GUIDEיבוצעו בהתאם להוצאה העדכנית ביותר של 
ה ולא "תנשומנה" בעת התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבוד

ס"מ תחוזקנה  35הפעלת או הפסקת המפוח. התעלות שרוחבן עולה על 
ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל  70ידי הצלבה.  תעלות שרוחבן עולה על -על
.  פרטי החיזוקים לפי הוראות.  התעלות 1"¼ידי זויתנים מגולוונים -על

ולים לזרימת תהיינה אטומות לחלוטין לדליפת האויר, חלקות וללא מכש
האויר מבפנים.  קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס לאורך צירן המרכזי 

מרוחב התעלה.  במידה והמבנה אינו מאפשר ביצוע קשת  1½גדול פי 
ס"מ ועם  15מלאה כנ"ל יבוצעו הקשתות עם רדיוס פנימי מינימלי של 

.  בכל מעבר ASHRAE GUIDEמדפי חלוקה בתוך הקשת, הכל לפי 
ך קיר, מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או הפח, גם תעלה דר

שרוול מחומר אקוסטי מאושר בין המסגרת שתותאם לעובי הקיר כולל 
 הטיח והתעלה.  פתחי מדידה לכמות אויר יותקנו בכל התעלות. 

מסגרת עץ שתותקן ותסופק לפי מפרט זה תכלול אספקתו, טבילתו באל  .3
 היא בולטת עד קו הטיח.רקב או שווה ערך והרכבתו כש

ס"מ ו/או  2חיבור תעלות לשבכות יבוצע ע"י צווארונים עם שוליים של  .4
ס"מ ובמידות הפנימיות המתאימות.   4ס"מ ועומק  2מסגרות עץ ברוחב 

השבכות יחוברו למסגרות ע"י ברגי עץ, אטמי גומי ספוגי.  הבחירה בין 
.  המפקחובאישור צווארונים ומסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה 
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באחת משתי  המפקחהקבלן יהיה מוכן להרכיב את השבכות לפי הוראות 
תכניות עבודה עם ציון  המפקחהדרכים הנ"ל.  הקבלן יגיש לאישור 

 המקום המדויק לכל שבכה.
מעברי התעלות בקירות יבודדו מסביב עם חומר בידוד אקוסטי.  עבור  .5

 פרט זה לא ישולם בנפרד.
מ"מ.  2התעלות יהיו מפח שחור מרותך בעובי  –מטבח תעלות יניקה מה .6

הצטברות של נוזלים ושומנים על גבי -התקנת התעלות האלה תבטיח אי
 מ"צ כשעתיים. 250התעלות ועמידות בטמפרטורה של 

 מחיר התעלות 15.17.2
יכלול את ביצוע המעברים בכל סוגי הקירות, מחיצות, תקרות ורצפות, את כל 

איטום.  מחיר התעלות יכלול את כל האמור לעיל  המעקונים הבנויים ועבודות
וכן איטום התעלות הגלויות ע"י עינוך ו/או ציפוי בפח אבץ מאונך )על הגג( 
עמיד בפני חדירת מים.  מחיר התעלות יכלול גם את אספקת והתקנת כל 
התמיכות, התליות והחיזוקים לתעלות ואת עבודות הגמר בצבע יסוד וצבע 

 סופי עבורן.      
 לתעלות פח בידוד 15.17.3

 24במשקל מרחבי של  1פיברגלס אמריקאי בעובי " –אקוסטי פנימי  (1
ידי -עם הדבקה על OWENS CORNINGעם ציפוי נאופרן ק"ג/מ"ק 

דבק לא דליק וחיזוקי סרגלי פח עם ברגי פח, כאשר כל הבידוד רציף ללא 
 מטר זה מזה. 1סדקים, וחבק פלסטי היקפי על גבי הבידוד במרחקים של 

טרמי חיצוני עובי וחומר כנ"ל, ציפוי פויל אלומיניום מחוזק בסיבי  (2
 זכוכית.

 
)להביא לאישור המפקח חייב לקבל אישור לסוג בידוד וציפוי הבידוד  הקבלן
 דוגמא(

 
 תעלות גמישות  15.17.4

או ש"ע מאושר עם  THERMAFLEXהתעלות יהיו מתוצרת מוכרת דוגמת 
 בידוד בצבע ורוד.

 מפזרי אויר ושבכות 15.17.5
יהיו מאלומיניום  , שבכות יניקה עגולות, ושבכות אויר צחמפזרי האויר כל

 אנודייזד כולל ווסת כמות.  גוון וצורה באישור האדריכל ויכללו מסגרות עץ
ללא בד"כ ולם איהיו כנ"ל,  חוזר .  שבכות אויר)הטבולים בחומר נגד רקבון(

 ווסתי כמות.
 מוליכים להשוואת פוטנציאלים 15.17.6

אויר וכו', יאורק עם חוט -כגון: תעלות, סוללות, יחידת מיזוג כל אביזר מתכתי
ע"י  הקבלן ללא  מ"מ לפס השוואה פוטנציאלי קומתי כולל פס 25נחושת 
 תמורה.

 אופני מדידה ומחירים 15.17.7
 כוללים את כל האמור לעיל לרבות פלישות בגג, צבע וכו'. (1
יחידת המידה תהיה מ"ר שטח הפח, כמבוצע למעשה.  השטח יחשב  (2

מכפלת היקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאורך הציר כ
 המרכזי.

מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור  (3
 המעבר בתור שכזה.

קשתות כפופות וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש, נמדדות לאורך  (4
נה( הוא הציר המרכזי, בתוספת מטר אורך אחד.  ההיקף )במידה ומשת

ההיקף הגדול.  עבור למד ישולם כשתי קשתות.  לא ישולם מעבר למדידה 
 עבור שטוצרים.

ווסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התעלות.  מדפי ויסות  (5
המופעלים ביד כוללים אמצעי הכוונה.  פתחי גישה כוללים אמצעי סגירה 

ארונים ואטימה, פתחי ביקורת למדידת אויר, חיבורים גמישים, צוו
למפזרים, אטימות מעברי תעלות כאמור לעיל, תמיכות, תליות, חיבורי 
תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים, נכללים בשלמות במחיר התעלות.  
גם פתחי ביקורת, תקרות רביץ וכו', הדרושים לגשת למתקנים הנ"ל, 
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 לרבות מסגרות, דלתות, צירים, מנעולים ועבודות צבע יסודי סופי.
מחיצות אקוסטיות: נטו לפני השטח. כאשר הפח נמדד פעם אחת  מדידת (6

 הצדדים. והבידוד נמדד משני
 מפזרים לפי חת' יכללו ווסתי כמות ומסגרות. (7
. כלול במחירי תקרותבאטימת פתחים סביב תעלות כולל מעברים  (8

 התעלות ללא תוספת מחיר.
 
 
 )במידה וידרש( מדפי אש 15.18

 יותקנול תעלות אחרות לפי דרישות הבטיחות החודרות קירות עמידי אש וכבתעלות 
יכללו במחירם פתחי גישה שדמפרי אש תקניים ממונעים תוצרת מטלפרס או ש"ע, 

תעשייתיים, אינסטלציה חשמלית, טרפו ומיקום בלוח חשמל וכל הנדרש להפעלה 
 .מושלמת של היחידה, כולל מגע יבש להתחברות למערכת גילוי אש

 
 תמערכת חשמל ובקרה כללי 15.19

 מערכת הזנת חשמל למפוחים וליחידות מיזוג אויר לפי מפרט החשמל 
 
 טיפול אקוסטי 15.20

 אויר-קפיצים לציוד מיזוג .א
 1בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של " עם לויחידות מיזוג האויר ית

או שווה ערך.  דגם בולמי הזעזועים יקבע לפי  MASONמתוצרת  SLF  דגם
 מי הזעזועים ליחידה.משקל הציוד ומספר בול

, כגון: 2במקרים מסויימים יידרשו בולמי זעזועים קפיציים לשקיעה סטטית של "
 או שווה ערך. MASONמתוצרת  SLF  דגם

 
 חיבורים גמישים .ב

החיבורים מהמדחס אל הצנרת הקשורה אליהם יהיו חיבורים גמישים.  
לכל צינור החיבורים הגמישים יחוברו קרוב במידת האפשר אל המדחסים.  

יחוברו שני חיבורים גמישים כשהם ניצבים זה לזה.  החיבורים הגמישים יהיו 
 או שווה ערך. MERCERמתוצרת  BSSממתכת כדוגמת דגם 

 
 מעבר תעלה בקירות .ג

במעבר של תעלות דרך מחיצות גבס יש לדחוס צמר סלעים בהיקף ולאטום מסביב 
וצע מסגרת עץ שמידותיה במרק אלסטי.  במעבר תעלה דרך קירות בנויים תב

ס"מ מהמידות החיצוניות של התעלה.  בין התעלה ובין המסגרת  5 -גדולות ב
ידי מרק אלסטי -דחוס, בהיקף תהיה אטימה על זכוכיתימולא המרווח בצמר 

 לפחות. ס"מ 1בעובי 
 

 הערה
' יסופקו כקומפלט כחלק אינטגרלי של ציוד ג-כל הפרטים המופיעים בסעיפים א'

 ויר, גם אם הדבר לא צויין במפורש בכתב הכמויות.א-מיזוג
 
 

 עטיפה אקוסטית מיוחדת .ד
במקרים מסויימים עלול להיות צורך בעטיפה אקוסטית שתבוצע ממזרוני גומי 

 ספוגי ועופרת.
 
 
 
 מנדפים 15.21

 Vianenאו  Wimbockמנדף סטנדרטי דוגמת  15.21.1

נדף )ארה"ב(.  המ NFPA 96 -)גרמניה( ו VDI 2052המנדף יענה לתקנים 
מ"מ.  המנדף יכלול  1.2בגמר מרותך ומלוטש, בעובי של  304יבנה מפח אלחלד 

 90ועמידים לטמפרטורה מקסימלית של  IP 54גופי תאורה, אטומים לדרגה 
בגמר מלוטש או מבריק.  יעילות  304מ"צ.  במנדף יותקנו מסננים מפח אלחלד 
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חת בנתונים הפרדה.  )היעילות צריכה להיות מוכ 90%המסנן תעלה על 
מאושרים(.  במנדף יותקנו פתחי סניקה שבהם יותקנו מדפים לויסות האויר.  

.  המנדף יתלה ע"י מוטות fpm 1000מהירות מקסימלית מותרת בסניקה 
  מ"א מנדף לכל הפחות(. 3.0מוטות לכל  4מ"מ לפחות ) 10הברגה בקוטר 

  המנדף יכלול את הבאים:
  שומנים מחלל המטבח. –מיועד ליניקת אוויר חם/רווי  (1

  מותאם לתקרה.לקירות של המטבח. (2

  תושבת.-עם מערכת מסנני צלעות ניתנים להוצאה מהירה, ועם תעלה (3

  מנוקזת עבורם הניתנת להוצאה. (4

 לאיסוף טפטופים מדפנות המינדף.-תעלה היקפי, מנוקז-עם שרוול (5

ק מ"מ( ובעומ 176/108) GN 1/9עם מגירה נשלפת לאיסוף שמנים, בגודל  (6
 מ"מ. 100

 ס"מ. 10האויר, בגובה -עם ארובת התחברות אל תעלות (7

 הברגה/ברגים מפלב"ם.-המנדף מעוגן לתקרה/לקירות באמצעות מוטות (8

-רצפה-ס"מ מפני 200בצורה כזו שגובה הסף התחתון שלו יהיה במרחק  (9
ס"מ מעל תקרת הביניים הצמודה  5-סופית וגובה הסף העליון יעלה בכ

 למינדף.

מבודדת, אטומה למים ועמידה בפני  –אורה פנימית עם מערכת ת (10
  קורוזיה.

  בטיחותית.-מערכת החשמל/הפיקוד מבודדת, אטומה למים וממגונת (11

 .304-עשוי בשלמות מפלב"מ (12

  גימור פנימי/חיצוני של "ליטוש מבריק". (13
 

 יחידת סינון פחם פעיל 15.21.2
ום יחידת הסינון הינה רב שלבית לאויר וכוללת מגשים פחם פעיל לצימצ

 הריחות.  היחידה תהיה מותאמת לדרישות הרשות לאיכות הסביבה בעירייה.
היחידה כוללת מסנן מקדמי אלקטרוסטטי ומ"אמרקלס" מסנן משני מסוג 

FARR מסנן ראשי מסוג שקי טובלרון, ומגשי פחם פעיל בתוך תא מפח ,
  מ"מ וכולל דלת שרות לטיפול במסננים. 1.25מגולוון בעובי 
 או שווה ערך מאושר. ACFן תהיה תוצרת שגיא דגם  מערכת הסינו
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 מערכות תקשורת - 18פרק 
 

 תאור העבודה  18.01
 העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:

 
 ביצוע מערכת כריזת חרום ומוסיקת רקע.

ל וכו' לכ , מכבי אשהעברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות מכון התקנים
 העבודה שבמסגרת מכרז/חוזה זה

 

 מערכת כריזת חרום ומוסיקת רקע  18.02

 

  תאור העבודה .ח
 

 העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן: .1

 .הרמקולים יותאמו לסוג ההתקנה בשטח.אספקה, התקנה וחיבור רמקולים  .2

אספקה, התקנה וחיבור של מערכת מגברים, ערבלים, ספקי כח ומצברים  .3
 . )מותקן על גלגלים(.19מסד " רכזיים בתוךמ

 איזורי כריזה. 6-אספקה, התקנה וחיבור של מיקרופונים עם בוררים ל .4

 יווט מושלם של כל המערכת בתוך צנרת סמויה.ח  .5

בדיקה, הרצה וקבלת אישורים מרשויות מכבי אש ומשטרה לכל מערכת הכריזה  .6
 שבוצעה והמצאת אישורים ללא הסתיגויות.

העתקים לרבות קטלוגים, הוראות  3-ת תוכניות עדות וספרי מתקן בעריכ .7
 הפעלה ואחזקה.

 מסירת כל המערכת למזמין. .8

 

 דרישות מהקבלן  .ט

 

לצורך התקנת הציוד יעסיק הקבלן נציג מוכר ומורשה של החברה יצרנית  .1
הציוד, ועליו להציג מסמכים המאמתים זאת, וכל העבודות ואופן התקנת הציוד 

 פי סטנדרטים והנחיות יצרן הציוד המוצע.יבוצע על 
 

 תוכניות .י

התוכניות המצורפות למכרז/חוזה זה, הינן תוכניות עקרוניות ומנחות בלבד, לפני 
תחילת העבודה, על הקבלן להכין מערכת תוכניות עבודה ע"י שרטט מומחה, כאשר 

ת בתוכניות יהיו תרשימי פריסת קוי החווט בין כל מרכיבי המערכת. התוכניו
ישורטטו בקנה מידה זהה לתוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המזמין, כמו כן יכין הקבלן 
תרשימים חד קויים לחיבור כל פריטי מערכת הכריזה לרבות דגמי ציוד, דפי נתונים 

 טכניים לכל פריט ופריט.
 העתקים לפחות והמזמין יהיה זכאי לדרוש שינויים  3 -ערכת התוכניות תוגש במ

בלן יבצע התיקונים באורגינלים ויוציא תוכניות מעודכנות, עד לאישור ותיקונים והק
 המערכת.

 

 תקופת האחריות .יא

המותקן על ידו  הקבלן יהיה אחראי לפעולת המערכת ולכל פריט מהציוד .1
חודשים מיום קבלת המערכת על ידי המזמין  12במסגרת מכרז/חוזה זה למשך 

 יגויות.יללא הסת
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ות פריט ציוד כל שהוא מתקלקל, הקבלן במידה ובמסגרת תקופת האחרי .2
מתחייב להחליפו בחדש, ועל הפריט החדש המוחלף תחול שנת אחריות מיום 

 ההחלפה.

הקבלן יהיה חייב לרכוש את הציוד רק מספק ציוד שיהיה מוכן לתת שרות  .3
 אחזקה לשנה נוספת בתנאים שיסוכמו בין המזמין לחברה.

 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות  .יב

 

ומוסיקת  ת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום, הודעות שוטפותמטר .1
 המבנה. רקע בכל

והמוסיקה, ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי  ההודעות .2
 קול.

 שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3

 ממקום שיקבע ע"י המזמין.קרופון ישידור ההודעות יעשה באמצעות מ  .4

צלילים,  3-2י שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל לפנ   .5
 וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת רקע.  .6

כגיבוי.  VDC 24וכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  .7
שה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תע

 כל שהיא.

אשר  FREE MAINTENANCE -המערכת תכלול מצברי חרום ללא טיפול   .8
דקות שידור רצופות ללא  30יאפשרו הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך 

רשת החשמל, וכן מטען אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת 
 .טפטוף וטעינה מהירה, לפי הצורך

 המערכת תאפשר חיבור מוסיקת רקע. .9

 במתח של VOLTAGE CONSTANTהמגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת   .10

V100  70.7.אוV 

 , עם גלגלים.19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " .11
 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת .יג

 

 מסד מרכזי  .1

, יותקן כאמור כל הציוד 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .א
 י.המרכז

מ"מ  2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  .ב
 לפחות.

 

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה  .ג
 25%( ועוד תוספת מקום פנוי של 1 3/4יותקנו שלבי אוורור בגובה )"

 כרזרבה.

הסירם ניום או פח, ותהיה אפשרות לידפנות המסד יהיו עשויים אלומ .ד
בשעת הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד 

 חלודה.

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על  .ה
 בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד. .ו
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זזתו, סוג הגלגלים יקבע בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו ה .ז
 לפחות. 20%בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 

עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון  ACDCהמסד יכלול פנל  .ח
אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח 

 לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.

י קו, וסת עוצמה, , שנא5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " .ט
 .3בורר מגברים, ומד עוצמה בגודל "

 

 מגברי הספק .2

מעגלים משולבים,  מגברי ההספק יהיו בנויים על בסיס טרנזיסטורים או .א
 .19בזווד המיועד להתקנה במסד ברוחב "

ענות. יהספק היציאה יהיה כמפורט בכתב הכמויות בכל רוחב תחום הה .ב

 .V70.7 , או    V100 קבוע,  אוהם או מוצא במתח 8עכבת העומס תהיה 

 .30%לקח בחשבון רזרבה של יבחשוב העמסה ת .ג

 VAC 220  .50 HZ 24 VDCמתחי האספקה  .ד

 אוהם לפחות. 100Kעכבת הכניסה  .ה

, 100Vביציאת קו  REGULATION PUT (OUTיציבות בשינוי עומס ) .ו

1.25DB .הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם 

 .3DB-של  בניחות 60-20KHZתחום הענות לתדר  .ז

 , בהספק מוצא מלא.1KHZבתדר  -0.4%אחוז עיוותים: מתחת ל .ח

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא. 85DBרעש מוצא:  .ט

 מעלות צלסיוס. 20מעלות עד מינוס  45תחום טמפ' עבודה  .י

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך  .יא
 חיבור וניתוק המערכת בזמן השרות.

 יה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה.המגבר יה .יב

כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של  .יג
 אנודיזיה נגד איכול וחלודה.

 " או ש"ע.TOAהמגבר יהיה מתוצרת " .יד

 

 ערבל צליל .3
 

או כיחידות  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב " .א
 י הספק.מודולריות משולבות במגבר

 כניסות של מערכת חיצונית. 4לפחות במערבל יהיו 

 

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל  .ב
 מגברי ההספק במערכת.

 יחידות כניסה. 6-במגבר המערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל .ג

 אוהם 100K:  עכבת כניסה  .ד

 mv250 :  רגישות בכניסה  .ה

 לפחות  DB30 : סה יתרת מתח בכני .ו

 DB3 בנקודות   HZ 20 -  KHZ 20 : ענות לתדריתחום הה .ז

 לפחות DB 80:  יחס אות לרעש  .ח

 ובמתח יציאה נומינלי.  KHZ1בתדר  0.1%: אחוז עיוותים הרמוניים .ט
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 14DBM)+) 600בעכבת אוהם  V0.4: מתח יציאה נומינלי  .י

 HZ 100( .FILTER PASSלאוקטבה בתדר  6DBאפשרות לניחות של  .יא

HIGH). 

 אפשרות לויסות צליל של: .יב

DB12  בתדר שלHZ80 

DB12  בתדר שלKHZ12 

בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת  .יג
 מיקרופון.

 

 נתוני כניסות המיקרופון .יד

 מיקרו וולט. 200רגישות כניסה מכסימלית של  .1

 KHZ1אוהם בתדר  350עכבת כניסה של   .2

 DB3בנקודות HZ-18KHZ 30דר תחום הענות לת  .3

 .HZ100בתדר  DB6אפשרות לניחות של   .4

 מקסימלית. לפחות ברגישות DB55יחס אות לרעש   .5

 במתח מוצא נומינלי. KHZ1בתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:    .6

 .(MARGIN OVERLOADלפחות )  DB30יתרת מתח בכניסה:   .7

 ם.אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאי  .8

 

 –נתוני כניסת מוסיקה/צלצולים  .טו

 

 למתח יציאה מלא. MV 150:  רגישות בכניסה   .1

 אוהם לפחות K15:   עכבת כניסה   .2
 אוהם. 600לכניסת      

  30HZ-KHZ20:  תחום הענות לתדר   .3

 DB3בנקודות     

 HZ100בתדר  DB6אפשרות לניחות של :   .4

 ברגישות מקסימלית DB65:  יחס אות לרעש   .5

 ובמתח יציאה נומינלי. KHZ1בתדר  0.1%עיוותים הרמוניים: אחוז   .6

 לפחות. DB30:  יתרת מתח בכניסה   .7

 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.  .8
 
 
 
 

 

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה .טז

 

 על גבי קירות ותיקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, .1

 ס"מ. 24X24X12עשויות עץ )לא סיבית(, במידות 

 גמר: צפוי מפורמיקה. .2

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק  .3
לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית, ועם תיבת 

 תהודה אקוסטית מעל התקרה.
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 CONEל משפך כפול )בע RANGE FULLמטפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " .4

DOUBLE.ובאחוז עיוותים נמוך ) 

 (.OZ 5גרם )  142 -לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ .5

 אוהם. 8: מוצאעכבת  .6

 75HZ-KHZ15תחום הענות :  .7

 10W קיבול הספק : .8

 מעלות. 120זוית פיזור : .9

 W5 ,W2 ,W1כל רמקול יצוייד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים  .10

 

  שופרי קול .יז

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,  .1
 לחות, מליחות, ותנאי אקלים אחרים.

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית. .2

 W15 R.M.Sהספק  .3

 DB3בנקודות  HZ-275KHZ14תחום הענות לתדר  .4

 מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  DB121רגישות מוצא  .5

 דור להטייה בציר האפקי והאנכי.אפשרות חיזוק עם ס .6

 מעלות. 110 -זוית פיזור  .7

 .W2, 1W ,W4 ,W7.5, W15שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  .8

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר קול. .9

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה: .10

 

 שנאי משתנה -וסתי עוצמה  .יח

 V.C.Tוסתי העוצמה יהיו מטפוס שנאי משתנה :  .1

 בהתאמה לעומס הנצרך. W75או  W35פק השנאי המשתנה יהיה הס .2

 .DB30הנחתה כללית  .3

 בתוספת מצב מופסק. DB10כמות הדרגות להנחתה של  .4

 .OFF -הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל .5

ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום הווסתים מתוצרת  .6
 ש"ע. "אטלס/סאונדולייר" או

 

 מערכת אספקת זרם חרום. .יט

 

 FREE המצבריים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים, .1

MAINTENANCE. 

למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך   .2
 דקות שידור רצופות. 30

המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה, בעלת מכסה עליון וידיות נשיאה,   .3
 או בתוך מסגרת מתכת משולבת במסד./ו

המטען יספק טעינת טיפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת   .4
של המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים 

 שעות. 6בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 
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 עמדת הפעלת כריזה .כ

בעל עקומת קליטה  בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, .1

באופן שיאפשר דיבור אל  GOOSE-NECK  קרדיואידית על גבי צואר גמיש
 ס"מ(. 10-5המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר )

 אוהם מאוזנת עם שנאי. 200-600:  עכבת  .2

 50HZ-KHZ12 : תחום הענות  .3

 .MV0.2: מיקרו בר/    רגישות  .4

 בלוח ההפעלה יותקנו: .5

תריס זוהר( כמספר האיזורים בתוספת לחצן לחצנים מוארים )או עם  6 •
 לכריזה כללית.

 (TALK TO PUSHלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) •

 נורית סימון "תפוס". •

 

 כבלים וחווט  .כא
 

  כבל ורמקולים .1
כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 

 מ"מ לפחות. 0.8

 כבל מיקרופון .2

ממ"ר כל אחד,  0.15ורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כבל מיקרופון יהיה מ

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה,  7X0.25בהרכב 
)רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור 

 המאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

, לא יורשה חיבור חוט ללא כל קצה חוט במערכת יצוייד בסוף חוט מתאים .3
 שרוול חיבור מתאים.

קצותיו  2-כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב .4
במספרים ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המיספור יהיה זהה לזה 

 שיאושר בתוכניות הקבלן.

מחירי הכבלים למערכת הכריזה כוללים גם חציבות, קידוחים בקירות,  .5
כו', קיימים לרבות תיקוני בניה, טיח, צבע וכו', וכוללים גם השחלה תקרות, ו

 בתוך צינורות ומובילים קיימים.

 

 

 תוכניות עדות וספר המערכת  .כב
 

בגמר העבודה יהיה על הקבלן להכין תוכניות כפי ביצוע של מערכת הכריזה,  .1
אשר בה יסומנו בפרוטרוט כל מרכיבי המערכת כפי שבוצעו הלכה למעשה, 

ת סימון צנרת, חווט, מיקום קופסאות מעבר והסתעפות. התוכניות יהיו לרבו
 משורטטות על ידי שרטט מומחה בשפה העברית.

 

העתקים  3-תוכניות הביצוע יהוו חלק מספר המערכת שיוגש על ידי הקבלן ב .2
 למזמין. ספר המערכת יכלול גם את כל המפורט להלן:

 .1סעיף תוכניות כפי ביצוע של המערכת כפי שתואר ב .א

 הוראות הפעלה של המערכת. .ב

 הוראות אחזקה של המערכת. .ג

 טבלת איתור תקלות. .ד
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 רשימת חלקים ומרכיבי המערכת לרבות מס' קטלוגיים ודגמים. .ה

 רשימת חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן. .ו

 תרשימים חשמליים ואלקטרוניים לכל פריט מהמערכת. .ז

 ספרות טכנית וקטלוגים לכל פריט מהציוד המותקן. .ח

כריכה אסתטית עם הדפסת שם המתקן ותוכן עניינים וכן שם החברה  .ט
 שביצעה את העבודה לרבות מס' טלפון.

 

כל הכתוב בספר המערכת יהיה מודפס בשפה העברית, למעט קטלוגים ונתונים  .3
 טכניים של היצרן המצורפים לספר, אשר ניתן לצרפם גם בשפה האנגלית.

שבועות לפני  2טיוטה של ספר המערכת על הקבלן יהיה להגיש לאישור המפקח  .4
תאריך גמר העבודה שיצויין בצו התחלת העבודה. למפקח תהיה הרשות 
והסמכות לדרוש שינויים, תוספות, הבהרות וכו' לספר המתקן, ועל הקבלן 

 יהיה לבצעם ללא שום ערעור מצידו.

 עבור כל ספרי המערכת כפי שתוארו לעיל, לא יקבל הקבלן שום תוספת מחיר .5
 מיוחדת, והכל כלול במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.
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 רכיבים מתועשים - 22פרק 

 כללי .22.0

מהדורה  22מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק  ▪

. כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות 2007רביעית משנת 

 המפרט הכללי.

אכה, השינוע, האחסנה, ההרכבה והגימור של פרק זה מתייחס לטיב החומר והמל ▪

 רכיבים מתועשים בלתי נושאים המהווים רכיבים מושלמים של הבניין.

 –בחלקו ובשלמותו  –הרכיבים המתועשים מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן  ▪

 של הקבלן, לאחר שהשיטה והתוכניות אושרו על ידי המפקח.

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .22.1

 .במטבח ובמבנה שירותי דרך ת מונמכות ממגשי אלומיניוםתקרו .א

 תקרות מתיחה אקוסטית להסדרת מיזוג ותאורה בתקרה במבנים לשימור. .ב

 אנכית בלוחות גבס בגב בתקרת חדרי השירותים.סגירה  .ג

 מערכת מחיצות לשירותים עשויה טרספה. .ד

 

 הגשות ודוגמאות: .22.2

ט המלא של המוצר וכל דבר עבור אלמנטים קטלוגים  על הקבלן להציג את המפר ▪

 ביצוע ההזמנה. לפניאחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור 

לפי דרישת המפקח, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון:  ▪

פרופילים, גמר זויתן ואלמנטי תלייה. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב אשר 

 גמים המפורטים ברשימה מטה( ולהרכיבו בבניין.יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לד

 הקבלן יגיש לאישור את דוגמאות החומרים הבאים:  ▪

הקבלן נדרש להציג דוגמה של מגשי אלומיניום לתקרה מונמכת לרבות כל  .א

 החיבורים הנדרשים וחלופות לגמורים ככל שיידרש לקבלת אישור האדריכל.

לתקרה מונמכת לרבות  וסטית לוחות מתיחה אקהקבלן נדרש להציג דוגמה של  .ב

 כל החיבורים הנדרשים וחלופות לגמורים ככל שיידרש לקבלת אישור האדריכל.

הקבלן נדרש להציג דוגמאות פרזול ומסגרות סטנדרטים למחיצות שירותים,  .ג

 לקבלת אישור האדריכל.

 

 (:ups)-Mockרשימת דגמי דמי  .22.3

 ים ע"פ הרשימה מטה.על הקבלן להכין קטע נסיוני של התקנת אביזרים מתועש ▪

 הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המפקח( על  ▪

 חשבונו הוא.

על כל דגם ו/או המפקח אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור  ▪

הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים 

 שנבדק ואושר. ברמת ביצועם לדגם

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: ▪
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מלוחות מינרלים, להתקנה מעל אזורי  מ"ר של התקנת תקרה מונמכת 2 .א

לרבות כל החיבורים הנדרשים להתקנה ההסעדה העיקריים במסעדה 

 .מושלמת

ממגשי אלומניום להתקנה בחדר המטבח  מ"ר של התקנת תקרה מונמכת 2 .ב

 .התקנה מושלמתלרבות כל החיבורים הנדרשים ל

לרבות כל החיבורים הנדרשים  מלוחות גבס מ"ר של התקנת תקרה מונמכת 2 .ג

 .להתקנה מושלמת

 

22.4. Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

מומחה בתחום ויוגשו מראש  מטעם הקבלן ועל חשבונו שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י  ▪

 לאדריכל ולקונס' לאישור. 

ותיו לפי דרישת האדריכל והמפקח, הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים בתכני ▪

 ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל והמפקח.

 לעבודות הבאות: Shop Drawingעל הקבלן להגיש   

שתכלולנה  מלוחות מינרליםשרטוטי יצרן מפורטים להתקנת תקרה מונמכת  .א

 את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד משביב לגופים,

מפזרים ופתחים, אופן התליה מהתקרה ומהאלמנטים הקונסטרוקטיביים 

הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח לצורך  –הקיימים, המסגרות הנושאות וכד' 

 אישור התקרה המיועדת לביצוע ע"י הקבלן.

שרטוטי יצרן מפורטים להתקנת תקרה מונמכת ממגשי אלומיניום שתכלולנה  .ב

השונים, חיבורים, עיבוד משביב לגופים,  את אופן ההרכבה של האלמנטים

מפזרים ופתחים, אופן התליה מהתקרה ומהאלמנטים הקונסטרוקטיביים 

הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח לצורך  –הקיימים, המסגרות הנושאות וכד' 

 אישור התקרה המיועדת לביצוע ע"י הקבלן.

לולנה את שתכ מלוחות גבסשרטוטי יצרן מפורטים להתקנת תקרה מונמכת  .ג

אופן ההרכבה של האלמנטים השונים, חיבורים, עיבוד משביב לגופים, מפזרים 

ופתחים, אופן התליה מהתקרה ומהאלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים, 

הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח לצורך אישור  –המסגרות הנושאות וכד' 

 התקרה המיועדת לביצוע ע"י הקבלן.

של מחיצות  SHOP DRAWING ריכל שרטוטי יצורהקבלן יגיש לאישור האד .ד

אשר יכללו גם תיאור מלא של כל  1:50 – 1:1הטרספה בשירותים בקנ"מ 

הפרופילים, האטמים ושיטת הרכבתם. חלוקת התאים תעשה בהתאם לתכנית 

( לאחר השלמת AS MADEהאדריכלית ולאחר התאמה למדידת מצב קיים )

 ת הנגישות.ובכפוף להנחיו  עבודת חיפוי הקירות
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 הנחיות כלליות לביצוע עבודות .22.5

 אמצעי חיבור וברגים   .22.5.1

בחלקו  –הרכיבים המתועשים מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן  ▪

של הקבלן, לאחר שהשיטה והתוכניות אושרו על ידי  –ובשלמותו 

 המפקח.

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישור האדריכל, לרבות אמצעי עזר  ▪

יזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע תואם לצבע התקרה אחרים. האב

הספציפי אם הם נראים לעין. מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור 

האדריכל לגבי כל פר חיבור, כולל אמצעי החיבור, אותו מתכוון לבצע, 

 לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

יצות לקירות אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים של תקרות או מח ▪

 ו/או לתקרות. 

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .22.6

 לחדרי השירותים והמטבח –הנחיות לביצוע תקרות ממגשי פח  .22.6.1

 כללי: ▪

תקרות ממגשי פח לפי הסוגים הרשומים בכתב הכמויות לאיזורי  .א

השירותים. לרבות: כל התליות והשלד הנושא מגולוון, כל פרופילי 

החיתוכים, ההתאמות והחיזוקים סביב גופי , כל L+Zהסיומת 

 תאורה ומפזרים.

עשוי פח  DONN. 15-DXפרופילים: מערך הפרופילים יהיה תוצרת  .ב

 MR-360מגולוון עם ציפוי פח בצבע לבן בתחתית הפרופיל. פרופיל 

מ"מ. מערכת זו תחובר למערכת ראשית שתתוכנן ע"י  38גובה 

מבנה הקונסטרוקציה. גם הקבלן ותבוצע על ידו, כשהיא מחוברת ל

מערכת זו תהיה כלולה במחירי היחידה של התקרות ולא תמדד 

 בנפרד.

 סוגי תקרת המגשים כמפורט ברשימת חומרי הגמר. .ג

 בידוד: כרשום בסעיפי כתב הכמויות. .ד

 

 תכולת מחירים לתקרות תותב ▪

 בנוסף למפרטים כלולים במחירי התקרות:

 סגירות צד. .א

גופי תאורה, מערכות כריזה, מפזרים  עיבוד חורים בתקרות להתקנת .ב

 וכו'.

כל הגימורים בקצוות התקרות, בחיבור לקירות ולמחיצות,  .ג

 .L+Zבפרופילים 

 הקונסטרוקציה הנושאת לתקרה. .ד

החיזוקים, הפרטים, האלמנטים בחללים מוגנים ע"פ מפרטי פיקוד  .ה

 העורף והתקנים.
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דת בדיקת מכון התקנים ליציבות התקרות, כולל העוגנים ועמי .ו

 התקרה בכל דרישות התקנים והמפרטים.

על יציבות התקרה וכל מטעם הקבלן ועל חשבונו אישור מהנדס רשוי  .ז

 האלמנטים וביצוע בהתאם לתכניות, מפרטים, הוראות חוק ותקנים.

 

 פרופילי גמר ליד קירות וסביב לפתחים ▪

מחירי היחידה של התקרות למיניהן יכללו גם אספקה והרכבה של  .א

ומיניום משוכים בגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב פרופילי אל

לפתחים, "אומגות" )במידה ואושר ע"י האדריכל( וכד'. מודגש בזאת 

שכל הפרופילים הדרושים לביצוע העבודה, בין שהם נראים בתכנון 

ובין אם הם לא נראים אך דרושים לביצוע העבודה, יהיו כלולים 

א תשולם בגינם כל תוספת במחירי היחידה של התקרות למיניהן ול

 מחיר.

פרט הגמר מסביב לתקרות )לאורך קירות, מחיצות וכוק( יכלול את  .ב

כל הפרופיים כמצויין בתכנית ובפרטים, אולם בהיעדר הפרט כנ"ל 

)אין להשתמש בזוויתן בלבד(.  Zבצירוף פרופיל  Lיכלול הגמר זוויתן 

נהו. כל יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים אחד למש

חיבורי זווית יהיו חתוכים ומחוברים בזוויות )"גרונג"( מדוייקים 

 בהחלט, וכן יהיו עם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 גווני הצבע של הפרופילים ייקבעו ע"י האדריכל. .ג

 כל האמור לעיל יהי כלול במחירי היחידה של התקרות למיניהן. .ד

 

 קונסטרוקציה נושאת ▪

מערכת נושאת הכלולה במחיר התקרות, התקרות תותקנה על גבי  .א

שתתחבר לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבנין. פרטי המערכת 

הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה חייבים באישור 

. מאידך, אין באישור כזה משום הסרת האחריות המפקחעל ידי 

 הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה ויציבותה על כל מרכיביה.

לקרות תקרות תותב ותקרות תלויות על סרטי פח כפופים אלא אין  .ב

מ"מ מגולוונים בלבד, שיעוגנו באלמנטי  8על מוטות הברגה בקוטר 

 הבטון ב עוגני "פיליפס" מתכתיים בלבד.

 מ' זה מזה )רשת  1.2מוטות התליה יהיו במרחקים מקסימליים של  .ג

 שתי וערב(.

ל שטח שהוא יהיה מקסימום המרחק בין מוטות התליה וקצוות כ .ד

 מ' )כלומר המרחק המקסימלי מקירות, מהפרש מפלסים וכו'(. 0.6

יהיה העוגן והבורג המחבר מוכנס  –בעיגון מוטות ההברגה לתקרות  .ה

מ"מ לתוך הבטון, כלומר במקרה של תקרה עם טיח רגיל  20לפחות 

 מ"מ מינימום. 35מ"מ, יהיה העוגן באורך של  12בעובי של 
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ברגה לקונסטרוקציית התקרה יהיה ע"י זוויתן חיבור מוטות הה .ו

מ"מ. מוט  50מ"מ באורך  50/20/2מפח מגולוון מכופף במידות 

 ההברגה יחובר לזוויתן עם אום כפול מתאים לקוטר הבורג.

בכל מקרה אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת  .ז

לתקרות הבנין ע"י מסמרים מכל סוג. אמצעי החיבור חייבים להיות 

עלי מבנה של עוגן )"פיליפב", מיתדים מיוחדים וכד'( באורך ב

ובמבנה המיוחדים למטרתם, שיבטיחו את יציבות התקרה וחוזקה 

 המוחלט.

 

 הרכבת התקרות ▪

האלמנטים בתקרות ייקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק קל ונוח של 

התקרות מבלי שיגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו. כיוון ומיקום 

האלמנטים ייקבע לפי התכניות ולפי הוראות האדריכל. התקרות 

המושלמות תהיינה ישרות ומפולסות וללא עיוותים, גלים, עקמויות וכו'. 

 מ'. 2.5ס"מ יהיו באורך מקסימלי של  30מגשי פח לפירוק ברוחב 

 

 סוג החומר ועובי האלמנטים ▪

צד,  כל המתכת לתקרות התותב ולולמנטים הנלווים )כגון סגירות

סרגלים, פרופילים, השלמות מחלקי פח שונים וכו'( תהיה אלומיניום או 

פח מגולוון, הכל כמצויין במסמכים. עובי חלקי המתכת המרכיבים את 

התקרות יהיה לפחות כמצויין להלן, אלא אם צויין אחרת ומפורש 

 בתכניות ו/או במסמך אחר של הסכם זה:

 פח מגולוון אלומיניום 

 מ"מ 0.8 מ"מ 1.0 ירות צד, השלמות וכו'פחים לסג .1

  מ"מ 2.0 פרופילי אלומיניום משוכים לגמר סביב קירות ופתחים .2

 מ"מ 1.25  תעלות תאורה סטנדרטיות .3

 

כאמור, הטבלה לעיל מהווה דרישות מינימום לעובי המתכת, אולם 

מודגש בזאת שהקבלן חייב לספק ולהרכיב אלמנטים שאין בהם כל עיוות 

או עקמומיות מסיבה כלשהי. אם דרישה זו מחייבת את הקבלן בשימוש /ו

בעובי מתכת גדול יותר, עליו לעשות זאת מבלי שתוספת זו תשנה את 

מחירי היחידה אותם נקב בכתב הצעתו. תביעות כספיות בגין הגדלת 

העובי של המתכת לא יוכרו ולא ישולמו לקבלן, אך קביעה זו אינה פוטרת 

ובתו לספק מתכת בעובי המתאים לצורך קבלת תקרה את הקבלן מח

 מושלמת, יציבה, מפולסת וישרה לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.

 

 גילוון ▪

כל פחי הפלדה לשימוש בתקרות התותב )לרבות תעלות מכל סוג( יעברו 

גרם אבץ למ"ר לפחות. כל  275תהליך גילוון "בטבילה חמה" בשיעור של 
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מן הכלל יהיו מגולוונים כנ"ל לרבות אלמנטים חלקי המתכת ללא עוצא 

 נלווים, חומרי עזר וכו'.

 

 צבע  ▪

אלמנטים של תקרות תותב מפח מגולוון, לרבות תעלות מכל סוג  .א

המיועדים להצבע, יעברו תהליך תעשייתי של צביעה בהתזה וייבוש 

ע"י קלייה בתנור. בכל השטחים הגלויים לעין תצבע המתכת בצבע 

מיקרון לפחות. בשטחים  25ליקון פוליאסטר בעובי סינטטי מסוג סי

שאינם גלויים לעין ניתן לצבוע את המתכת בצבע הגנה בעל קיים 

 גבוה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

( באם הגוונים pre paintedניתן להשתמש באלמנטים צבועים מראש ) .ב

שיבחר האדריכל יהיו תואמים למבחר הגוונים של מתכת צבועה 

 מראש. 

גווני הצבע ייבחרו כולם ע"י האדריכל לפני הצביעה מתוך קטלוג  .ג

. הגוונים שייבחרו RALצבעים דוגמת צבעי "סופרלק" של טמבור או 

ייושמו על שטחי המתכת בצורה אחידה והומוגנית ללא יוצא מן 

הכלל. באם לדעת היצרן לא ניתן לקבל גוון אחיד כנ"ל, עליו להתריע 

יכל מראש. מכל מקום מודגש בזאת כי בכל איזור על כך בפני האדר

מסויים התחום ע"י קירות, מחיצות וכד' לא יהיה כל שינוי והבדל 

 בגוון.

 

 פתחים וחורים בתקרות ▪

תקרות תותב תכלולנה פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש 

)לתאורה, מיזוג אוויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות 

. מחירי היחידה של התקרות למיניהן יכללו את כל האלקטרומכניות(

הכרוך בהכנות בביצוע פתחים וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים סביב 

הכל כנדרש  –לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

לביצוע מושלם של העבודות. מודגש בזאת כי לא תשולם כל תוספת 

 כספית בגין ביצוע הוראות סעיף זה.

 

 חי סגירה והתאמות שונותפ ▪

עבודות התקרה תכלולנה )במידת הצורך( גם אספקת והתקנת פחי  .א

סגירה מכופפים ו/או ישרים לסגירת הבדלי מפלסים, פרטי גמר 

ליד קירות ועמודים, סיומת של תקרה וכד'. הפחים יהיו בגוון 

 תקרות התותב )אלא אם נדרש אחרת(.

ת המערכת הנושאת מחירי היחידה לעבודות אלו יכללו גם א .ב

מפרופילים, שתתחבר לקונסטרוקציית הבנין ותהיה מעוצבת 

 כנדרש.
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כל חיבורי הפחים למערכת הנושאת, חיבורים בינם לבין  עצמם וכן  .ג

לאלמנטים בתקרה עצמה, חייבים באישור האדריכל טרם ביצוע 

העבודה. החיבורים יהיו סמויים, אלא אם אושר אחרת ע"י 

 האדריכל.

 

 לות וחריציםסגירת תע  ▪

כל אלמנט תעלה )כגון לתאורה( יהיה סגור בסיומת ע"י כיפוף הפח עצמו 

למצב סגירה, בצורה ובמידות כמצויין בתכניות ו/או כנדרש במציאות. 

במידת הצורך תבוצע הסיומת ב"גרונג", בזוויות או בצורות גאומטריות 

 הכל כנדרש. –שונות 

 

 לחדרי השירותים: –וחות גבס הנחיות לביצוע תקרות תלויות עשויות ל .22.6.2

במקומות המסומנים בתכנית יספק ויתקין הקבלן תקרות תלויות עשויות  .1

 מ"מ כל אחד. 12.5לוחות גבס בעובי 

לוחות הגבס ייתלו מהתקרה באמצעות קונסטרוקציה מתאימה, עשויה  .2

, המותקנים בהתאם למפרטים ולהנחיות Uפרופילי פח מגולוון מטיפוס 

יחוברו באמצעות מתלים   Uפרופילי פח מגולוון בצורתהיצרן. בעיקרון 

מפח מגולוון   Uמתקרת המבנה. בניצב לפרופילים אלה יחוברו פרופילי

באמצעות תפסים מפח מגולוון, ואל החלק התחתון של פרופילי הפח 

 יחוברו באמצעות ברגים לוחות הגבס.

יות הרכבת לוחות הגבס לקונסטרוקצית הפח באמצעות ברגים לפי הנח .3

 היצרן ועם חפיפה בין הלוחות.

לצורך השלמת המפרטים, על הקבלן לבצע את עבודות הגבס גם לפי  .4

מפרט היצרן. במקרה של סתירה בין המפרט הכללי למפרט היצרן, יהיה 

 המפרט הכללי עדיף.

איחוי המישקים בין לוחות הגבס ייעשה עם ססרט שריון ועם מרק  .5

 ם.לגימור, כך שיובטחו פני שטח חלקי

העבודה כוללת את כל הנדרש להכנת התקרות לקבלת צבע, לרבות עיבוד  .6

מישקים וחיבורים והחלקתם, סתימת חורים וסדקים, בתימת פתחי 

 מעברי צנרת חשמל ואינסטלציה, מיזוג אוויר וכד'.

פני התקרות יהיו ישרים, אופקיים, חלקים לגמרי ולא יראו בהם את  .7

 המישקים 

 לאחר הצביעה.
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 לביצוע מערכת מחיצות טרספה בחדרי השירותיםהנחיות  .22.6.3

מחיצות ודלתות לתאי השירותים יהיו עשויים לוחות "פנוליק" )טרספה(  .א

מ"מ, אנטי ואנדליזים ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים  13בעובי 

ולחות, כדוגמת חברת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקנים מרצפה 

 מאלומניום. . אוP.V.Cלתקרה, כולל פרזולם בחיפוי 

 גוון הטרספה וסוג הפרזול לבחירת האדריכל. .ב

ובהתאם לתכנית, כאשר כל יחידה מוגדרת בגודלה  המדידה ע"פ יחידות .ג

 בכתב הכמויות.

המחיר כולל את כל האמור לעיל, התכניות, הפרטים והרשימה עד גמר  .ד

 מושלם במקום.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר – 23פרק 

 

 כללי 23.01
 

 דהתאור העבו .א

 פרויקט. מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע היסודות  .1

 יסודות המבנים הינם כלונסאות הקדוחים עפ"י התוכניות   . .2

 הכלונסאות יהיו בקטרים ובעומקים שונים כמפורט בתכניות .3

 

 אתר העבודה והתארגנות .ב

 הקבלן יבצע את העבודה בשלבים עפ"י התקדמות הבצוע . .1

 ודד באתר טרם ביצוע הקידוח.הקבלן יבצע מדידה וסימון על ידי מ .2

על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות  .3
שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם  48

 הקבלן בכתב לאותו מועד.

 

 סקר גיאוטכני מצורף  .ג

 .מצורף למכרז/חוזה זה הסקר הגיאוטכני שהוכן ע"י  יועץ הקרקע  .1

אם יתגלה  –מודגש בזאת שלקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא  .2
שקיימות סתירות ואי התאמות לגבי טיב וסוג הקרקע בין המפורט בסקר 

 הנ"ל לבין מה שיתגלה במציאות בפועל .
 

 מהנדס האתר .ד

 על הקבלן להעסיק באתר באופן רצוף מהנדס ביצוע מנוסה בעבודות מסוג זה .
 
 

במפרט הכללי של הועדה הבין  23וצעו בהתאם להוראות פרק הכלונסאות יב .ה
 משרדית )כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ( . במהדורתו האחרונה . 

 

הכלונסאות יבוצעו באמצעות מכונת קדוח המתאימה לדו"ח הקרקע ולתנאי  .ו
השטח ועל פי אישור יועץ הקרקע והקונסטרוקטור. לא תשולם תוספת על סתירה 

גבי טיב וסוג הקרקע בין הסקר ובין המציאות בפועל. עלות קידוח ואי התאמה ל
 הכלונסאות כוללת קידוח בכל אדמה שתמצא בפועל.

 
הסטיה בין מרכז הכלונס הגמור למיקום המתוכנן תהיה על פי הנחית  .ז

הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע, תיבחן על בסיס תכנית עדות שיעביר הקבלן בתום 
 ס"מ . 3נסאות ובכל מקרה לא תעלה על כל יום קידוח ויציקת כלו

 
 ''.6ובעל שקיעת קונוס של  30-הבטון בכלונסאות יהיה ב .ח

 

 כלונס יקדח ויוצק באותו יום עבודה אלא באשור מפקח .ט

 

אין לצקת אחר חשכה אלא באשור המפקח .  ויויוצק באותו יום עבודה אלא  .י
וח ויציקת באשור מפקחבסיס תכנית עדות שיעביר הקבלן בתום כל יום קיד

 כלונסאותם.
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אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת לקיחת מדגמים מהבטון הטרי  .יא
שעות לפני מועד היציקה בפועל. תוצאות הבדיקות יועברו  24בהודעה מראש של 

 מיד עם קבלתן לפיקוח
 

אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת בדיקת סומך בטון ממדגמים של  .יב
 שעות לפני מועד היציקה 24ה מראש של הבטון הטרי בהודע

 
באחריות הקבלן להביא ליציקות באתר בטון טרי העומד בתנאי ובהגבלות הזמן  .יג

המותר על פי המפרטים והתקנים. בטון לא טרי לא יאושר ליציקה ולא תשולם 
 תוספת כספית

באחריות הקבלן לבצע יציקה ושפיכת בטון באמצעים שיבטיחו שפיכה ויציקה על  .יד
תקנים והמפרטים . הקפדה על שימוש במשאבה ובצינור תרמי ליציקה פי ה

 אנכית

 

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא על פי התכניות או באותם מקומות לפי  .טו
אישור מיוחד בכתב של המהנדס. כאמור במפרט, המשך יציקה לאחר הפסקת 

מהנדס. יציקה שנגרמה עקב אי רציפות בהספקת הבטון תדרוש אישור המפקח וה
תיקון / הריסה/ שינוי הנגרמים עקב הפסקת יציקה לא מתוכננת יטופלו על 

 חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.
 

 תוכנית עדות 23.02

עם גמר ביצוע הכלונסאות וניקוי הראש יסומן מרכז החישוק הלולייני )" מרכז  .טז
 מחיק . –הכלונס"( באמצעות סימן צבע בלתי 

 מ"מ . 10על ידי מודד מוסמך בדיוק של המיקום של מרכזי הכלונסאות ימדד  .יז

המודד יספק למפקח , בשני העתקים, תכנית מתווה עם סימון מיקומם המדוד  .יח
 של הכלונסאות וחישוב הסטייה בשלושת הצירים ביחס לתכנית

במידה ויתגלו סטיות העולות על המותר , עלות תיקון הסטיות תהיינה על חשבון  .יט
 קבלן  הכלונסאות .

 
 

 הכלונסאות בקרת איכות 23.03

כל הכלונסאות היצוקים יבדקו בגיל שבעה ימים לפחות בשיטה סונית. מחיר  .א
הכלונס כולל את ההכנות הדרושות טרם היציקה ואת ביצוע הבדיקה בפועל על 

 ידי מעבדה מאושרת.

לא יעשו בדיקות רדיואקטיביות )גרעיניות( אלא אם בדרישת המהנדס או המפקח  .ב
בביצוע היציקה על פי התקנים והמפרט. במידה לאור סטיות בטיב הבטון או 

וידרשו בדיקות נוספות עקב עבודה שלא על פי הנחיות, דרישות, תקנים או מפרט 
 הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן. –

 הבדיקות יעשו ע"ח הקבלן במעבדה מאושרת שתבחר ע"י המזמין .  .ג

קרה שהבדיקות ממצאי הבדיקות הסוניות יהוו ראייה בלעדית לטיב הכלונס . במ .ד
יגלו ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוש כי בכלונס זה יבוצע קידוח 

לכל עומק ו/או תעשה חפירה סביבו על מנת לאפשר בדיקות  3גלעין בקוטר "
נוספות ו/או בחינה הסתכלותית של חלקו העליון . כל הבדיקות הנוספות הללו 

 ו על  חשבון הקבלן .ואחרות ככל יידרש ע"י הפקוח והמהנדס יהי

תיקון / שינוי / הריסה וסילוק מהאתר עקב סטייה לא מאושרת/ עבודה שלא על  .ה
פי הנחיות המהנדס, המפקח, התקנים והמפרט יטופלו על חשבון הקבלן 

 ובאחריותו המלאה.
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 אופני מדידה ותכולת המחירים 23.04

 הכלונסאות ימדדו לפי מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות . .א

לעי"ל כלולים במחירי היחידה ולא ישולם בעבורם  1-23בסעיפים כל המפורט  .ב
 בנפרד .

 

 כלוב הזיון 23.05

 מוטות הזיון של הכלונסאות והחישוקים יהיו כמפורט בתוכניות . .א

הקבלן אחראי לייצב את כלוב הזיון באופן שניתן יהיה להורידו לחלל הכלונסאות  .ב
ים בו. כל העבודות בצורה יציבה ובטיחותית שתשמור על טיב הכלוב והחיבור

והמלאכות הקשורות לייצור כלוב הזיון לרבות החישוקים והזויתנים אשר יוספו 
 לכלוב הזיון לצורך יצובו יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם לו בגין כך .

 פעמים קוטר המוט לפחות  . 60חפיפת מוטות הזיון תהיה בשיעור של  .ג

 ולא ישולם על כך בנפרד .כל המפורט לעי"ל כלול במחירי הברזל  .ד

עובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה על פי התכניות וישמר על  .ה
 ידי שומרי מרחק על פי תקן.

עובי הבטון מתחת לכלוב הזיון יהיה על פי תכניות וחתכים ועל פי הנחיית  .ו
 המהנדס.
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 הריסות ופירוקים – 24פרק 

 ללו העבודות הבאות:בפרק זה יכ .24.0

חפירה וחציבה במילוי ארכיאולוגי היסטורי בעל אופן משתנה ממילוי אדמה לא  .א

 מהודק ועד לקירות וחלקי מבנים להכנת השטח לביצוע עבודות הקמת המבנה .

פירוק זהיר של קיר טראסה קיים ושימור אבנים לשימוש חוזר באתר ולתיקונים  .ב

 ויקט.או השלמות ככל שיידרשו במסגרת הפר

פירוק זהיר של מדרגות אבן קיימות ושימור האבנים לשימוש חוזר באתר  .ג

 ולתיקונים או השלמות ככל שיידרשו במסגרת הפרויקט.

מדרגות ומבנה אריכאולוגיה קיים בשטח באזור  פירוק זהיר שלחפירה, חציבה  ו .ד

 הכניסה המיועדת למבנה המורשת.

במילוי  בקירות קיימיםלצורך יצירת או הרחבת פתחים  חפירה וחציבה .ה

ארכיאולוגי היסטורי בעל אופן משתנה ממילוי אדמה לא מהודק ועד לקירות 

 וחלקי מבנים להכנת השטח לביצוע עבודות הקמת המבנה .

 גג בור מים קיים ומילוי בור המים בחול. פירוק זהיר של .ו

שימור אבנים לשימוש חוזר תוך  ימים אחריםקי וקירות טראסה ותפירוק קיר .ז

 תיקונים או השלמות ככל שיידרשו במסגרת הפרויקט.באתר ב

וחציבה של אזורים גדולים לצורך הכנת הקרקע להקמת תוספת בנייה חפירה  .ח

 ודרך שירות לספקים. 

 והסרת טיח פנים קיים עד פני האבן במבנים לשימור )חשיפת האבן(.סיתות  .ט

 וכיחול מחדש של קירות במבנה לשימור.פירוק  .י

 .התזת חולבאמצעות נים לשימור י אבן במבניקו .יא

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות הריסה ופירוקים .24.1

 הגדרות .24.1.1

 עבודות הריסה .א

פירושן הריסת אלמנטים הקיימים בתוך המבנים ומחוץ למבנים, ע"י 

 שבירה, ניפוץ וסילוק מהאתר.

 עבודות פירוק .ב

האלמנטים מפירוק מיועדים להרכבה מחדש. הפירוק ייעשה בזהירות 

המחיר כולל גם שמירת האלמנטים באתר בצורה מסודרת רבה, ו

 והרכבתם מחדש ע"פ הנחייה מהמפקח / אדריכל.

 

 תנאים כלליים  .24.1.2

כל העבודות שבתחום פרק זה מתייחסות לכל מקום בתחום שהוגדר  .א

 לעבודה, פרט אם צויין אחרת.

על הקבלן לבקר במקום בו יבצע את העבודות לפני הגשת הצעתו, להכיר  .ב

ת כל הנתונים הנוגעים להריסה, פירוק והרכבה מחדש. עליו ולבדוק א

 לוודא כי כל החומר שנמסר לו כחומר למכרז תואם את המצב במקום.
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לפני תחילת עבודות הריסה או פירוק, יסמן הקבלן את המקומות  .ג

המדוייקים בהם עליו לבצע אותן, יבדוק את אשר עליו לבצע בהשוואה 

 שלא נפלה טעות.  לתכניות ולהנחיות, כדי לוודא

בהריסות ובפירוקים על הקבלן להקפיד על שלמות ואי הנזקות חלקי  .ד

 המבנה, שאינם מיועדים להריסה או פירוק.

בתכנית מסומנים עצים לשימור אשר קרובים מאוד לאזור חפירת  .ה

היסודות של מבנה המטבח והשירותים, חלקם אף מיועדים להיות 

דרך השירות. על הקבלן לעבור  משולבים בקירות הפיתוח התוחמים את

על רשימת העצים לשימור, לבצע סיור שטח בשיתוף עם המפקח, 

הקונסטרוקטור ואגרונום הפרויקט להכרת התכנית לשימור העצים וכל 

 הפעלות הנדרשות להכנת הקרקע ולהבטחת שימור העצים.  

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בנפש ונזק  .ו

 לרכוש.

גם את האמור בפרקים האחרים של כוללות  עבודות הפרוק וההריסה  .ז

 .המפרט והתוכניות

 

 אופני המדידה ותכולת המחירים .24.1.3

 .עבודות הפרוק וההריסההאמור בסעיף זה חל על כל 

בתחום הפרק יימדדו וישולמו רק בעד אותן עבודות הריסה או פירוק  .א

וק קווי חשמל שלא נמדדו ו/או נכללו בעבודות פרק אחר כגון פיר

 וכד'. 08המופיעה בפרק 

התיאורים שבסעיפי כתב הכמויות הם קצרים ותמציתיים, אך המחיר  .ב

מתייחס לכל האמור ביחס לאותו הסעיף בכל מסמך שהוא ממסמכי 

המכרז/חוזה. אם העבודה נמדדת כקומפלט, לא יימדדו חלקיה בנפרד 

 ובנוסף על הקומפלט.

לות בגובה, בעומק וכו', בהם המחירים אחידים לאלמנטים, ללא ת .ג

מתבצעים ההריסה והפירוק, אלא באותם סעיפים בהם צויין במפורש 

 מקום ההריסה או הפירוק.

מחירי כל עבודות ההריסה והפירוק כוללים את כל האמור בסעיפים  .ד

 הנ"ל וכן את האמור להלן:

תיקון כל חלק של הבניין אשר נפגע עקב עבודות ההריסה והפירוק,  ▪

ה השלמת הקירות, התקרות, הטיח, הריצוף, השיפולים ובכלל ז

וכיו"ב, אשר מצבם הופר עקב עבודות ההריסה והפירוק, עד להחזרת 

הדבר לקדמותו. בכך כלול גימור נקי וחלק של השטחים שנחשפו 

מההריסה או הפירוק, לרבות החלקתם במלט כמפורט לעיל. כל זה 

ן התיקון טעון יבוצע כך שהמקום ישתלב מחדש בסביבתו. אופ

 אישור מראש של המפקח.

ניקוי כל השטח וסילוק פסולת מכל סוג שהוא, שנגרמו מעבודות  ▪

ההריסה והפירוק, לאתר פסולת מאושר ע"י הרשות המקומית, לכל 
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מרחק שיידרש, ובתנאים של הרשות המקומית. על הקבלן לשאת 

 בתשלום האגרה שגובה הרשות בעד הבאת הפסולת לאתר.

התמיכה הזמניים הדרושים להבטחת העבודות במשך כל כל אמצעי  ▪

 תקופת הביצוע.

ביצוע בעבודת ידיים, בכל מקום ובכל זמן שהדבר יידרש. במידה  ▪

שתתעורר אי הסכמה בדבר הצורך בכך, יהיה המפקח הקובע 

הבלעדי. שימוש בציוד מכני או חשמלי כאמצעי חציבה להריסת 

 אלמנטים.

ן כי על הקבלן להרכיבם מחדש: טיפול בחלקים שפורקו ושצויי ▪

 ניקוי, מיון, שמירה וכד'.

אם לא צויין במפורש אחרת יעברו כל החומרים, המוצרים וכד'  ▪

ויהיה עליו לסלקם כפסולת לאתר  מהריסה ומפירוק לרשות הקבלן

, ועליו להביא דבר זה שפך מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות

  בחשבון במחיריו.
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  נגישות לנכים סידורי – 27פרק 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .27.0

 יישום מסמרות מישושיות מפלב"מ במשטח אזהרה לפני גרם מדרגות. .א

 י הגנה בשולי רמפות.רכיב .ב

 יד.מאחזי  .ג

 שילוט ואביזרים בתאי שירותים נגישים .ד

 

 הגשות ודוגמאות: .27.1

ל הקבלן יספק דגמים מכל הקבועות ומכל האביזרים, ואלה טעונים אישור האדריכ ▪

 והמפקח. 

 כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו. ▪

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות .27.2

כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפוף להנחיות המחייבות להנגשה מבנים ומוסדות  ▪

 ציבור ובהתאם לדרישות הנגישות.

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .27.3

 ות מישושית מפלב"מ במשטח אזהרה לפני מדרגותהנחיות ליישום מסמר .27.3.1

ס"מ לפני המדרגות ע"פ תכנית ופרטי פיתוח,  60משטח אזהרה ברוחב  ▪

 בו יותקנו מסמרות מישושית מפלב"מ. 

 ס"מ )ממרכז למרכז. 7המרחק הנדרש בין המסמרים הינו  ▪

המחיר כולל את כל האביזרים והעבודות הנלוות להתקנה מושלמת  ▪

תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע וכולל  1918/6בקה עפ ת"י לרבות קידוח והד

 שבלונה ע"פ הוראות יצרן.

 

 כולל התקנה של כל האביזרים הבאים : –תא שירותי נכים מונגש  .27.3.2

 )מיקום בהתאם לתכנית, פרטים ופריסות(

אסלת חרס ארוכה תלויה דגם "ברקת" או ש"ע בצבע לבן, עם מיכל  .א

ס"מ. )סעיף זה  42ס בגובה הדחה סמוי "פלסאון" או ש"ע בקיר גב

 (7מופיע גם בפרק 

, להתקנה על הקיר ליד 75/75עד  60/60בגודל  Lמאחז יד קבוע בצורת  .ב

 .1918, ע"פ ת"י  C.V.Pהאסלה, ממתכת בציפוי 

ס"מ,  עם ציר  75-90מאחז יד מתרומם עם אישור מכון התקנים באורך  .ג

 .1918, לפי תקן  C.V.Pמובנה מוגן התפסות ממתכת בציפוי 

, לפי  C.V.Pס"מ , ממתכת בציפוי  60מ"מ ברוחב  30מאחז יד בקוטר  .ד

 להתקנה על כנף דלת תא השירותים. 1918תקן 

התקנת מראה מעל לכיור התא, מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל"  .ה

 ס"מ. 45/90 –בגודל תקני 
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 זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא.  .ו

מאחזי  -צדי משתנה נגישה בשירותי הגברים יותקנו מאחזי יד נוספים ב .ז

 .1918לפי תקן  C.V.Pס"מ , ממתכת בציפוי  60מ"מ ברוחב  30יד בקוטר 

 

 הנחיות פרטניות להתקנת שילוט והכוונה לתאים נגישים : .27.3.3

 השילוט יהיה מחומר עמיד בקורוזיה וחלודה. ▪

 השילוט ימוקם ע"פ צורך ובהתאם לתכניות אדריכליות. ▪

מוסכמים נשים ונכים/ גברים ונכים השילוט לשירותים יכולל סמלים  ▪

 ימוקמו בקיר הכניסה לכל אזור בהתאם לפריסות ותכנית אדריכל. 

שילוט הכולל סמל מוסכם לנכים ימוקם על גבי דלתות התאים  ▪

 הנגישים.

עיצוב השלט, פונט וגוונים בהתאם לסטנדרט הנהוג באתרי רשות הטבע  ▪

 והגנים ובאישור האדריכל.
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 ורעבודות שימ 29פרק 

 

 מהות העבודה: 29.01

 ייצוב ושימור המבנים, תוך התאמתם והשמשתם ליעודם עפ"י התכנון האדריכלי.

 

התאמת המבנה ליעודו והנגשתו לנכים דורשת שינויים קלים הדורשים פריצת פתחים 

חדשים, פתיחת פתחים קיימים שנחסמו, בניית מעלית ורמפות לנגישות, בניית מערכות 

 סמוך למבנים.מדרגות ותוספות בנייה ב

 

מבני האבן דורשים טיפול שימורי הכולל בעיקר טיפול בטיח, טיפול בסדקים, השלמות 

 כיחול, ייצוב אבני בנייה והסרת צמחייה. 

מבנה השקם הבריטי אינו יציב ומצבו הפיזי קשה מאד כך שלא ניתן לשמר אותו ועל כן 

 הוא יפורק וישוחזר בדומה לקיים.

 

כולה מבוצעת באתר היסטורי בעל חשיבות, ויש לבצעה בזהירות  העבודהיש לשים לב כי 

 המירבית ותוך פגיעה מינימאלית במבנה המקורי ככל שניתן.

 

 

 הנחיות כלליות: 29.02

 כל עבודות השימור והבנייה יבוצעו עם פיקוח הנדסי שימורי.

 דיבוצעו בחומרי מליטה על בסיס סי עבודות הבנייה והשימור הנוגעות לבנייה המקורית

בהתאם למפרט עבודות השימור ההנדסיות וחומרי הבנייה המפורטים בהמשך. ניתן 

בכפוף לאישור   Mapei, Arco, Frescoלהשתמש במוצרי מדף שווי ערך של חברות 

 מקדים של המפקח.

במקרים מסויימים תיתכן חריגה מהכלל וינתן אישור נקודתי לשימוש בחומרים על 

 המפקח.בסיס צמנט. האישור ינתן ע"י 

בכל מקום בו יש מפגש בין בטון על בסיס צמנט לאבני הבנייה המקוריות יש לבצע שכבת 

 מ"מ לכל הפחות. 10הפרדה מחומר מליטה על בסיס סיד בעובי 

 

בכל המקומות בהם בוצעו בעבר עבודות עם חומרים על בסיס צמנט כגון: יציקות בטון 

 תבצע התערבות נוספת במבנה.וכיחול מישקים, ואין בהם בעיית יציבות, לא ת

 

 אבן חדשה לשימוש תהיה תואמת לאבן המקורית במבנה.

על האבן החדשה להיות תואמת מבחינת הצבע, הגוון, גרעון, טקסטורה, תכונות פיזיות 

 ומכאניות. 

האבן הטובה ביותר לשימוש היא כדוגמת המקורית, במידת האפשר ובמידה וקיימת אבן 

 דומה ממבנים שפורקו.
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 בכל מקרה על הקבלן לאשר מראש עם המפקח את סוג האבן לשימוש.

 

המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעלו, למטרת ביצוע העבודה, יותאמו 

 למאפייני העבודה בתוך מבנים היסטוריים, ועל כן השימוש בהם יוגבל.

אשר  כל עבודות ההריסה והפרוק יעשו בעבודת ידיים או בכלים המופעלים ידנית

 .עוצמתם ניתנת לוויסות

על הקבלן לבצע את הפירוקים בזהירות ובכלים המתאימים לכך ששלמות האבנים 

 תישמר.

 

הקבלן מתחייב לקבל אישור מראש של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש 

 בכוונתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. 

או דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה יחד עם זאת, על הקבלן יהיה להגיש דוגמאות 

 במעבדות בדיקה מורשות. 

 יום צריכות להתקבל לפני התחלת עבודות השימור. 28תוצאות בדיקת החומרים בגיל 

 

תבוצע בנירוסטה או בפלדה  הבאה במגע עם בניית האבן המקורית, מסגרות החרש

סוד אפוקסי ושתי שכבות מיקרון וצבועה בשכבת י 120נת בגילוון חם בעובי של וומגול

 האדריכל.גמר מצבע אפוקסי בגוון שיבחר ע"י 

 

 

 תיקון אבן בלויה 29.03

 הטיפול באבנים הבלויות תלוי ברמת הבלייה. 

 שימור פני האבן: -ס"מ  5עומק בלייה >  -בלייה קלה 

 ניקוי החלק המתפורר של האבן. .1

נייה ביצוע שכבת טיח על בסיס סיד שישמש כשכבת הגנה/הקרבה לאבן הב .2

 המקורית.

 ה:ייצוב באמצעות "אינסרט" של אבן חדש -ס"מ  8עומק בלייה <  -בלייה קשה 

 מטר אורך של המבנה תטופל אבן אחת בלבד בכל פעם. 1.5בכל 

 סיתות האבן הבלויה למישור אחיד עד הגעה לפני אבן יציבים, אך לא פחות  .1

 ס"מ. 13-מ

 ר.סיתות אבן למידות המדויקות של חוסר האבן בקי .2

 יש לקחת בחשבון את עובי המישקים בהיקף האבן.

 החדרת האבן ביחד עם חומר מליטה על בסיס סיד.  .3

 יש לוודא יציאה של חומר מליטה מכל היקף האבן החדשה.

אשפרה למשך יומיים, השקייה או כיסוי בבד גיאוטכני רטוב וניילון, על מנת  .4

 למנוע את סדיקת החומר.

 לאחר הצבת האבן החדשה במקומה. כיחול המישקים מחדש יומיים .5
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  'בפרק חומרי הבנייה )במקרים מסויימים ידרש שימוש  1,3שימוש בחומרים מס

. ההחלטה על סוג החומר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי 2בחומר מס' 

 שיקולים הנדסיים ושימוריים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלפה/השלמה של אבן חסרה  29.04

 ית של האזור.תמיכה זמנית ונקודת .1

 פירוק האבן. .2

פינוי אדמה וצמחייה מזיקה, וניקוי אבני הבנייה הנושקות להיקף מיקום האבן  .3

 החסרה עד להגעה לבסיס יציב.

 סיתות אבן למידות המדויקות של חוסר האבן בקיר. .4

 יש לקחת בחשבון את עובי המישקים בהיקף האבן.

 החדרת האבן ביחד עם חומר מליטה על בסיס סיד.  .5

 לוודא יציאה של חומר מליטה מכל היקף האבן החדשה. יש

אשפרה למשך יומיים, השקייה או כיסוי בבד גיאוטכני רטוב וניילון, על מנת  .6

 למנוע את סדיקת החומר.

 כיחול המישקים מחדש יומיים לאחר הצבת האבן החדשה במקומה. .7

 

שימור פני  -בליית אבן קלה 
 האבן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ייצוב באמצעות "אינסרט" של אבן  -בליית אבן קשה 
 חדשה
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  'שימוש  בפרק חומרי הבנייה )במקרים מסויימים ידרש 1,3שימוש בחומרים מס

. ההחלטה על סוג החומר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי 2בחומר מס' 

 שיקולים הנדסיים ושימוריים(.

 

 כיחול מישקים 29.05

 הסרת חומר מליטה רופף. .1

 ניקוי לכלוך, אדמה ואבק מן הפוגות באמצעות שטיפה. .2

 דחיסת חומר מליטה וקליני אבן עפ"י הצורך. .3

ס"מ. ואם לא,  5 -יהיה שקוע מפני האבן כ אם מבצעים שכבת גמר, עומק הכיחול

 ס"מ. 1.5לבין  0.5עומק הכיחול יהיה שקוע מפני האבן בין 

ביצוע שכבת גמר מחומר עדין עפ"י הנחיית אדריכל השימור. עומק שכבת הגמר  .4

 ס"מ. 1.5לבין  0.5יהיה שקוע מפני האבן בין 

רטוב וניילון על מנת אשפרה למשך מס' ימים ע"י השקייה או כיסוי בבד גיאוטכני  .5

 למנוע את סדיקת החומר.

  'בפרק חומרי הבנייה )במקרים מסויימים ידרש שימוש  1,3שימוש בחומרים מס

. ההחלטה על סוג החומר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי 2בחומר מס' 

שיקולים הנדסיים ושימוריים(. החומר העדין יהיה עפ"י החלטת המפקח  ויהיה על 

 .בסיס סיד
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 גראוטינג 29.06

 כיחול כל המישקים עפ"י ההנחיות הנ"ל. .1

 20החדרת צינורות לחללים קיימים ו/או ביצוע מערך חורים במישקים בקוטר  .2

 מ"מ ובאורך שמתאים לכניסה לליבת קיר האבן )משתנה מקיר לקיר(.

 תמיכה זמנית של האזור המטופל. .3

 ה פנימית של הקיר דרך הצינורות המוחדרים.שטיפ .4

אטמ' לכל היותר. ההזרקה תהיה בהמשכיות  4הזרקת חומר גראוט בלחץ  של עד  .5

 ללא הפסקות.

 הוצאת הצינורות מהקיר וסגירת החורים בחומר מליטה. .6

  'בפרק חומרי הבנייה.  4שימוש בחומר מס 

 לפני טיפול

 אחרי טיפול 
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 טיפול בסדיקת קירות אבן 29.07

 פתיחת הסדק ונקיונו. .1

 צינורות לסדק.החדרת  .2

 מילוי הסדק בחומר מליטה לכיחול לכל אורכו. .3

 הזרקת חומר גראוט לסדק דרך הצינורות. .4

 הוצאת הצינורות והשלמת חומר מליטה בחורים.  .5

במקרה של מערכת סדיקה מבנית משמעותית ידרשו תמיכות קבע נוספות, כגון: מערכת 

 מותחנים ו/או חביקה מפרופילי פלדה.

 בפרק חומרי הבנייה. )במקרים מסויימים ידרש  1,3,4' שימוש בחומרים מס

. ההחלטה על סוג החומר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על 6שימוש בחומר מס' 

 פי שיקולים הנדסיים ושימוריים(.

 

 ייצוב אבנים רופפות 29.08

 של "השלמת אבן חסרה" הנ"ל. 3-7פירוק האבן והחזרתה עפ"י שלבי עבודה  .1

נוסף של האבן באמצעות פינים עם הברגה מפיברגלס או לעיתים יש צורך בקיבוע  .2

מ"מ מקוטר  2-4 -מ"מ, כאשר קוטר הקידוח יהיה גדול ב 8-12נירוסטה בקטרים 

 הפין. את הפין מחדירים עם דבק אפוקסי.

  'בפרק חומרי הבנייה )במקרים מסויימים ידרש שימוש  1,3שימוש בחומרים מס

היה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי . ההחלטה על סוג החומר ת2בחומר מס' 

 שיקולים הנדסיים ושימוריים(.

 

 ייצוב ראש/גדם קיר 29.09

 ניקוי ראש הקיר מצמחייה ואדמה. .1

השלמת בניית ליבת הקיר באבני דבש וחומר מליטה עד לגובה פני הקיר הקיימים,  .2

 תוך השלמה נקודתית של אבני בנייה ו/או פירוק אבני בנייה שלא ניתנות לייצוב.

 רת שכבת גמר מחומר מליטה על בסיס סיד עפ"י הנחיית אדריכל השימור.יצי .3

אשפרה למשך מס' ימים ע"י השקייה או כיסוי בבד גיאוטכני רטוב וניילון על מנת  .4

 למנוע את סדיקת החומר.

  'בפרק חומרי הבנייה )במקרים מסויימים ידרש שימוש  1,3שימוש בחומרים מס

מר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי שיקולים . ההחלטה על סוג החו2בחומר מס' 

 הנדסיים ושימוריים(.
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 תיקון אבן סדוקה/חלולה 29.10

 ניקוי הסדק או החלל מליכלוך ואדמה. .1

 תמיכת חלקי האבן במקרה הצורך )סכנת נפילה(. .2

 ביצוע סגירה חיצונית של הסדק בחומר מליטה עדין )גמר(. .3

 ג(.הזרקת חומר מילוי דליל )מיקרו גראוטינ .4

בחלק מהמקרים הטיפול באבן הסדוקה יכלול החדרת פינים עם הברגה מפיברגלס או 

 2-4 -מ"מ עם דבק אפוקסי, כאשר קוטר הקידוח יהיה גדול ב 6-12נירוסטה בקטרים 

 מ"מ מקוטר מוט ההברגה.

ההחלטה על הצורך בשימוש בפינים תתקבל ע"י המפקח  בהתאם למצב האבן, מיקומה 

 ומיקום הסדק בה.

  'בפרק חומרי הבנייה. )במקרים מסויימים ידרש שימוש בחומר  5שימוש בחומר מס

. ההחלטה על סוג החומר תהיה בכל מקרה לגופו ונקבעת על פי שיקולים 6מס' 

 הנדסיים ושימוריים(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפני טיפול

 אחרי טיפול
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 מצב קיים

 טיפול בפלדה חלודה 29.11

 הסרת כל צבע רופף וכל גוף זר. .1

 ק לפי תקני המשרד לאיכות הסביבה/משרד העבודה.נקיון באמצעות חומר שוח .2

 צביעה בשכבת יסוד צינכרומט או שווה ערך. .3

צביעה סופית בשתי שכבות של צבע מסוג סופר לק או שווה ערך ובגוון עפ"י  .4

 בחירת האדריכל.

 

 ביעור צמחייה עונתית 29.12

 ריסוס עלי הצמח בחומר הדברה בעודו חי עד לספיגת הרעל מהעלים. .1

 יים והסרת הצמח היבש.המתנה כשבוע .2

  'בפרק חומרי הבנייה. 11שימוש בחומר מס 

 

 הדברת צלף קוצני 29.13

 פירוק אבני הבנייה בסביבת שורשי הצלף. .1

 עקירת הצלף והוצאת כל שורשיו. .2

במידה ולא ניתן להגיע לכל שורשי הצלף או שלא ניתן לבצע פירוק אבני בנייה,  .3

את חומר ההדברה לתוך  חותכים את הצלף קרוב ככל האפשר לאבן ומזריקים

 גומות שנעשות בגזע הקטן או מחדירים את החומר באמצעות מזרק ומחט.

עבודה זו דורשת סבלנות והקפדה שכן אם לא, הצלץ לא ימות ויחזור לגדול 

 באגרסיביות רבה יותר.

 מריחת שכבת זפת או סיליקון על ראש השורש שנשאר. .4

 סגירה בחומר מליטה על בסיס סיד. .5

 בפרק חומרי הבנייה. 12מר מס' שימוש בחו 

 

 

 הדברת עצים 29.14

 כריתת ענפי העצים המזיקים. .1

 הספגת הגזע הכרות בחומר הדברה עד לרוויה מוחלטת. .2

המתנה של שעה והספגה חוזרת על בגזע  .3

 הכרות, וכך מספר פעמים באותו היום.

במידה ויש שורשים החודרים לעומק הקיר יש  .4

בעובי לפרק או לחפור על מנת להגיע לשורש 

 ס"מ ואז לבצע הדברה של העץ. 5 -של כ

מריחת שכבת זפת או סיליקון על ראש השורש  .5

 שנשאר.

 סגירה בחומר מליטה על בסיס סיד. .6
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  'בפרק חומרי הבנייה. 12שימוש בחומר מס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניקוי פני אבן 29.15

    USSברת ניקוי פני האבן יבוצע בחומרים בלתי הורסים, ידידותיים לסביבה תוצרת ח

 או ש"ע 026333906טלפון 

 שלבי הדברת צלף/עץ



186 

 

 ריהוט וציוד מורכב בבניין – 30פרק 

 

 כללי .30.0

אביזרים מסוגים שונים לחדרי שירותים ומלתחות מפלסטיק קשיח, נירוסטה או בחיפוי 

p.v.c. .על פי רשימת האלמנטים הנדרשים בכתב הכמויות 

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .30.1

 שירותים. אביזרים וריהוט משלים לחדרי .א

 לשמירה על ציוד עובדי המסעדהלוקרים  .ב

 

 הגשות ודוגמאות: .30.2

עבור אלמנטים קטלוגים  על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר  ▪

 ביצוע ההזמנה. לפניאחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור 

דריכל הקבלן יספק דגמים מכל ריהוט ומכל האביזרים, ואלה טעונים אישור הא ▪

 והמפקח. 

 כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו. ▪

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות .30.3

התקנת הציוד תעשה בהתאם למיקום הקבועים המופיעים בתכנית ובפריסות   ▪

 ובכפוף להנחיות ותקני נגישות מחייבים.

אביזר כל האביזרים והריהוט דורשים אישור בכתב של אדריכל הפרויקט.  ▪

שהותקן ללא אישור יפונה מהאתר ויוחלף במוצר מאושר  על חשבון הקבלן. 

הקבלן יישא גם בעלות התיקון של כל נזק שייגרם כתוצאה מהפירוק והתקנה 

 מחדש.

 אישור ש"ע וקביעת גון תעשה ע"י אדריכל הפרוייקט בלבד. ▪

תאורה יש גופי תאורה: יש להתקין גופי תאורה ע"פ תכנית החשמל. עבור גופי ה ▪

 המפקחלהציג דוגמה ולקבל אישור 

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .30.4

 אביזרים להתקנה בחדרי המלתחות )התקנה בהתאם לתכנית ופריסות(: .30.4.1

מ"מ משוקעת בקירות מחופים קרמיקה  6מראה קריסטל סוג א בעובי  .א

 במידות  ע"פ תכנית אדריכל ובאישורו. כולל הובלה והרכבה.

 87ס"מ, רוחב:  46החתלה מתקפל מחובר לקיר במידות גובה : מתקן .ב

ע"י שיינזון או ש"ע בעל תו תקן   BOBRICKסמ. תוצרת  11.5ס"מ עומק 

 ישראלי כולל הובלה והרכבה.

ליטר מפלסטיק קשיח לתלייה לרבות מכסה, ע"י דאלאס,  23פח מלבני  .ג

 או ש"ע. 4740מק"ט  774דגם 

ע"י דאלאס או  4846גם קוסמו, מק"ט מתקן למגבות צץ רץ אוטומטי ד .ד

 ש"ע.
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 ע"י דאלאס או ש"ע. 4845מתקן לסבון קצף לבן דגם קוסמו, מק"ט  .ה

 TORNADOסילוני  ידיים מייבש -מתקן אוויר חם לייבוש ידיים  .ו

VAMA   ע"י דאלאס או ש"ע. 4584מק"ט 

 

 אביזרים להתקנה בתאי שירותים: .30.4.2

מפלסטיק קשיח לתלייה ליטר לרבות מכסה שובך הגייני  10פח מלבני  .א

 ע"פ צהל"ש או ש"ע. 509בתאי שירותים . דגם 

 ע"י צהל"ש או ש"ע. 167דיספנסר לנייר טואלט ג'מבו לבן. דגם  .ב

 זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא. .ג

 

לוקרים לשמירת חפצים בשירותי עובדים )התקנה בהתאם לתכנית  .30.0.1

 ופריסות(:

 40ס"מ ועומק  61/30במידות , HDPארונות לוקרים ננעלים לשמירת חפצים, 
 ס"מ ליחידת ארון. גוון ע" בחירת האדריכל, תוצרת צהל"ש או ש"ע.

 

 
 ציוד מטבח .30.5

 כללי .30.5.1

קבוע במבנה בייצור  המסמך שלהלן כולל  מפרט טכני כללי לציוד מטבח .א
במכרז ופרטים טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים הנכללים  מפרט מיוחד,

מך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד . למסטיפוסיים לציוד קבוע במבנה
 )במקום בו נדרש( 

 

את כל ההכנות שבוצעו בהתחלת ייצור הציוד לבדוק  חייביצרן/ספק ציוד  .ב
במטבח, כגון: ברזים, מחסומי רצפה/ניקוזים, חיבורי חשמל, 

וכל נתון  -קירות/טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות 
התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של נוסף הקיים באתר ומחייב 

הציוד. הספק יוודא כי כל התנאים הנ"ל מתאימים לפריטי הציוד שהוא 
ימסור דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, ו  מספק לפרוייקט

 אשר עלולות למנוע את הביצוע של הפריטים כפי שהוזמנו.
  

הכולל עבודה לביצוע"  יכין היצרן/ספק "תוכניותאחרי הבדיקה באתר  .ג
 . המפקחלאישור  -מידות לחיבורי ניקוזים באתר 

 

 היצרן/ספק ויאשר כי דרישות הקבלןלפני הגעת הציוד לאתר יבדוק  .ד
לשינויים בוצעו וכי ניתן להרכיב את כל הציוד לפי התכנית המאושרת. כל 
שינוי במערכות האספקות ובמערכות התשתיות שיידרש אחרי אישור זה 

 , ועל חשבונו.הקבלןבאחריותו של יבוצע 
 

בקשה להצעת המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעים  .ה
או יירכשו  -, וקיימת אפשרות שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל המחיר

 בשלב מאוחר יותר. 
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 כתב כוונות .30.5.2

המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים  .א
 .  מכרזהלייצור/להשלמת 

מפרט ותוכניות )שרטוטים( משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת  .ב
כל עבודה  וכוללת. גם עבודה שלמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת

אף  הקבלןאחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י 
 ללא תוספת מחיר. החוזהאם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת 

דיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא הפירוט להלן מג .ג
אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד  הקבלןתפחת מהן; 

 חוזה. השיספק ויתקין במסגרת 

ציוד להתקנת  יצרן/ספקמפורטות של ההוראות ילמד את ה קבלן ה .ד
יד עליו להודיע מ למפרטים,פריטיו; אם יש סתירה בין הוראות יצרן/ספק 

 לפני שימשיך בעבודה. מפקחולקבל הוראות מפורשות בכתב מ למפקח

מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פרטים מיוחדים'  .ה
של הבנייה; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, 

 בהתאם להוראות המפקח. הקבלןיפעל 

 
 אישור הציוד ע"י המפקח .30.5.3

שבעה ימים ממועד צו התחלת העבודה, לאישור  הקבלן יגיש בתוך .א
הקבלן יתריע  על כל טעות/אי התאמה ולציין  –המפקח את הציוד המוצע 

 במפורש כל חריגה מהמפרט הטכני

הוא  –במידה ורשימת הציוד תכלול חומר כתוב )פרוספקטים וכדומה(  .ב
יהיה בעברית או באנגלית בלבד, מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל 

(, עם ציון מפורש של הפריט במפרט PDFאם "מיקרוסופט אופיס" או )תו
 אליו הוא מתייחס

 הקבלן  יציג לאישור המפקח את  פרטי יצרן/ספק הציוד. .ג

 
 העבודה הכלולה .30.5.4

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/ החומרים, וביצוע כל הפעולות  .א
ים הקשורות לציוד מערכת המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוט

הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר 
בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק 

ובהתאם להנחיות  מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס כל הציוד
 להתקנת הציוד.  תהנדרש כל עבודה המפקח; וכן 

 אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולהבטיח כי פתחים יצרן/ספקה .ב
בגודל  מתאים יימצאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך 

 ואת הצבתו במקום המיועד. -המבנה 

 –כאמור, היקף העבודה כולל הרכבה באתר של כל הציוד הכלול בחוזה  .ג
 כולל תעלות רצפה.

 
 עמידה בתקנים .30.5.5

יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים  הקבלן .א
מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים ארציים/

 .נעים ומיקומים מסוכנים

יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים  הקבלן .ב
ישראליים  בכל הנוגע לציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות 

 כולל גם: –ולתברואה 
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 משלימות;ותקנות  1970הוראות למיתקני תברואה התש"ל  .ג

 ותקנות התכנון והבניה; 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  .ד

 ציוד מיובא יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים:  .ה

 NSF/ULתקן ארצות הברית  .ו

 CEתקן אירופאי   .ז

 "900 תקן ישראלי "ת.י. .ח

 ארה"בציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן  .ט

NSF/UL  או לתקן אירופאיCE 

 NFPA/96או  1001/6תקן בטיחות באש ת"י  .י

 
 תיאום ופיקוח .30.5.6

 במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי הקבלן יעסיק .א
חיבורי ו, כדי להבטיח ולאמת מיקום שרוולים מטעם הספק/יצרן

 .אספקות

יפקח על כל  מנהל העבודה כנ"ל עם השלמת ההתקנה,  .ב
בהפעלת  המזמיןצוות העובדים של  הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך את

 .הציוד

תפעול שוטף,  –באחריות הקבלן להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה"  .ג
 לשביעות רצונו של המזמין.

 
 הבטחת איכות .30.5.7

 הספק/יצרן  עדות ליכולת הביצוע של מזמיןיספק לפי דרישת ה הקבלן .א
 הכוללת:

 .ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה .ב

הכלול  לייצור מיוחד ל מפעלו לייצר כל הציודהצהרה על היכולת ש .ג
 .בחוזה

 
 הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד .30.5.8

 Shop) שרטוטי עבודהטרם הזמנתו,  יגיש לאישור המפקח הקבלן .א

Drawingsאשר יוכנו ע"י הספק/יצרן ) . 

, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, למפקחיספק  הקבלן .ב
ת, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע ללא עלות כספי

 .בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו

 
 בדיקה ופסילה .30.5.9

על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד  .א
בדרישות רשויות עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל 

הכול עד  -על חשבונו  -תנאיהם, ויבצע את הבדיקות הנדרשות שתידרשנה 
 .לקבלת האישורים

תהיה גישה חופשית למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת  למפקח .ב
ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/לוודא שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים 

המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות שתגלנה בשעת 
 .הבדיקות, בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים

טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, בזמן קבלתו  בדיקות .ג
 .הקבלן(בדיקות על חשבונו של )ה
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הקבלן יבצע את העבודות, כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם  .ד
ועל הקבלן מוטל  -הקבלן, והמפקח יהיה רשאי להורות על הבאת מודד 

 להביא מודד על חשבונו.

ל כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו ע מהמפקחקבל אישור ל על הקבלן .ה
 לאתר הבנייה.

 

 
 תעודות אחריות .30.5.10

יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אותם  הקבלן .א
 .סיפק לפרויקט

 –אך לא מוגבלת  –עודת האחריות תפרט את תנאי האחריות, הכוללת ת .ב
תהיה לנושאים הבאים: שרות תיקונים נדרשים, אחזקה וחלפים, ועלותה 

 .כלולה במחיר הציוד בכתב הכמויות

אלא אם כן יצרן/ספק  -חודשים  12עודת האחריות תהיה לתקופה של ת .ג
הציוד נותן תקופת אחריות ארוכה יותר, בצורה סטנדרטית, או עבור ציוד 

 .( תקופת אחריות ארוכה יותרמיפרטשלגביו נדרשת במפורש )בגוף ה

 
 חומרים –ציוד מיוצר במיוחד  .30.5.11

המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חומרים  .א
חיים/ מראה אסתטי; גזרות/ 'צורות' תעורגלנה ותעשנה 
במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו מחתכים )פרופילים( 
נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת, עם קצוות אחידים 

 ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.

פלדה בלתי מחלידה )להלן: ל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו מכ .ב
 אלא אם כן צוין במפורש במפרט מיוחד של הציוד ובתוכניות. פלב"מ(,

אחוז ניקל  8-10עם  18-8/304אלא אם כן צויין אחרת, פלב"מ יהיה מסוג  .ג
 אחוז פחמן. 0.07 -יותר מ-ולא

 .מ"מ 0.8-אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .ד

 ים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ.ברג .ה

חיבורים ייעשו  H 3/4 ,S-3;פחי חמרן יהיו מטיפוס חמרן )אלומיניום(:   .ו
 5ב'ריתוך נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 

 ס"מ.

במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה  .ז
 שלהלן:

 מ"מ 3בעובי   בדה: פרופילים מפח פלב"מרכיבים לקונסטרוקציה כ .ח

 מ"מ 3בעובי  חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .ט

 2בעובי  קים, זוויתנים, פרופילים, רכיבי קונסטרוקציה, משטחיםחיז .י
 מ"מ

 1.5 בעובי טחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפיםמש .יא
 מ"מ

 מ"מ 1.25בעובי  ם תחתונים/עליונים )פנים וחוץ(, קערות לחוצות מדפי .יב

 מ"מ 1בעובי  ות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים"דלת .יג

 מ"מ 0.8בעובי  דופן פנימי לדלתות ופאנלים .יד
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 מבנה –ציוד מיוצר במיוחד  .30.5.12

)ליטוש  '4משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר  .א
ם בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש ה מבריק(

 אחידים בשטחים צמודים.

תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה  .ב
 .חלקה/מלוטשים

צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט,  .ג
 עגולים ומלוטשים מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים.

פלב"מ ומפרופילי מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני  .ד
 פלב"מ, במידות אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות. 

 
 הגשות לאישור –ציוד לייצור מיוחד  .30.5.13

יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד, עם: מידות, חומרים,  הקבלן .א
הרכבה, פרזול לסוגיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין 

 טנדרטיים'. במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים ס

 ערך.-או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .ב

וחתך,  חזית ,במבט צד, במבט עלבמבטים תלת מימדי, ציוד ישורטט  .ג
 1:10 ו/או 1:20בקנ"מ 

   PDFהשרטוטים יוגשו בגיליון מודפס )לפי דרישה( ובקובץ  .ד

רטוטים ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח לש .ה
 אשר הועברו.

 
 אספקה והתקנת הציוד .30.5.14

הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל  על .א
; יש לגמור מחדש מקומות פגומים המזמיןפגיעה, עד לקבלת המיתקן ע"י 

לאחר ההתקנה כך שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים/ קיפולים שייראו 
תן גימור מחדש לפח שלם; "ציוד לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינ

 סופית מיוצר מפלב'מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק בקבלה
 .של הציוד

הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של  .ב
קירות/מחיצות/קירות/רצפות, נדרשות להכנסת ציוד, תהיינה מוטלות על 

 .הקבלן

 ם שאינם נראים לעין.יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורי -בחיבור ציוד  .ג

כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד, יצרן/ספק  .ד
 יהדק  אותו בברגי פלב"מ, כך שיימנעו הרעד והנענוע.

ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד, כך  הקבלןבגמר עבודות ההתקנה,  .ה
שיהיה מוכן להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה  ולהשאיר 

לפני  -נקי ומטוטא; יש לערוך סידורים למבדק אחרון ולהדגמה   המקום
 'בדיקת הקבלה הסופית'.

 
 חוברות תפעול ותחזוקה .30.5.15

הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של היצרן/ספק ייתן  .א
 כולל הוראות ניקיון. –הציוד  הבעלים באחזקת

 .הציוד ע"י יצרן/ספק בשבוע הראשון שאחרי גמר התקנתהדרכה תינתן  .ב
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 מבנה מסעדה .30.6

 1כמות:  משקוף פלב"מ לדלת פנדל                        RST-16פריט מספר: 

 210  -גובה       10 -רוחב    100  -מידות בס"מ :      אורך 

מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק )בתיאום עם  –בפתח קיים באתר  המשקוף יותקן מבנה:
 ספק הדלת(;

כנפית( -כנפית( או בשני צידי המשקוף )עבור דלת דו-בצד בו יותקנו צירי הדלת )עבור דלת חד

 ;(ע"י ספק הדלת –צירים ) מ"מ, אשר ישמשו לעיגון צירי כל דלת 5לוחות פלב"מ בעובי  3ירותכו 
 לוודא גימור חלק של פנים המשקוף בנקודות הריתוך;יש 

 המשקוף יתחבר לקיר ברצועות עיגון מפח פלב"מ + דיבלים + ברגי פלב"מ;
 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק". 304המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ 

 
 התכנון והייצור יעשו כולם בתיאום עם ספק הדלת/ות.

 
 

 1כמות:  שלושה מדפים -אשנב                         RST-50פריט מספר: 

 100  -גובה       30 -רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה טקסט לפרטים –התמונה להמחשה בלבד 

 האשנב כולל: מבנה:
 המותאם לקיר מחופה קרמיקה באתר;  משקוף היקפי,

 ס"מ; 30מדף אורכי תחתון בעומק 
 ס"מ כ"א; 30מדפים אורכיים מרכזיים, בעומק  2

 המשקוף והמדף התחתון מעוגנים אל הקיר בעוגני קיבוע ומבוטנים בבטון;
 המדפים המרכזיים מתחברים אל המשקוף בריתוך מושחז ומלוטש או עם ברגי פלב"מ נסתרים;

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק". 304כולו עשוי בשלמות מפלב"מ האשנב 
 

 מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק. –האשנב יותקן בפתח קיים באתר 
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 1כמות:  שני מדפים -אשנב                         RST-53פריט מספר: 

 70  -גובה       40 -רוחב    80  -:      אורך  מידות בס"מ

 ראה טקסט לפרטים –התמונה להמחשה בלבד 

 האשנב כולל: מבנה:
 משקוף היקפי, המותאם לקיר מחופה קרמיקה באתר; 

 ס"מ; 30מדף אורכי תחתון בעומק 
 ס"מ; 30מדף אורכי מרכזי בעומק 

 וף והמדף התחתון מעוגנים אל הקיר בעוגני קיבוע ומבוטנים בבטון;המשק
 המדף המרכזי מתחבר אל המשקוף בריתוך מושחז ומלוטש או עם ברגי פלב"מ נסתרים;

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק". 304האשנב כולו עשוי בשלמות מפלב"מ 
 

 ר ע"י היצרן/ספק.מידות סופיות לפי מדידה באת –האשנב יותקן בפתח קיים באתר 

 

 1כמות:  קופסת ניקוז לחדר קירור                        RST-73פריט מספר: 

 39  -גובה       10 -רוחב    39  -מידות בס"מ :      אורך 

 ראה פרט –פוסית יקופסא ט     

 סגירה של פתח בקיר חיצוני לחדר קירור, בו מותקן מערך הניקוז של החדר. ייעוד:

 משקוף היקפי מפלב"מ המורכב בחלקו החיצוני של פתח בקיר בלוקים מחופה באריחים; כולל:
 דלת כנף מורכבת על צירי צד, עם סגירה מגנטית וידית שקועה.

 
 ע"י אחרים. – צנרת ניקוז וסיפון למניעת מעבר ריחות

 בגימור של "ליטוש מבריק". 304כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ  מבנה:

 .בנספח P-K24ראה פרט נחשון  -לפרטים מלאים 
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 7כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה  -תעלה                         RST-74פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    30  -בס"מ :      אורך  מידות

 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
 תתחבר אל מחסום רצפה באתר;

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –יבור למחסום הרצפה קוטר הח
 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

 בנספח; P-K1ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 פרט לייצור התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 נון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.סל סי

 

 6כמות:  למחסום רצפה -ללא סבכה  -תעלה                         RST-76פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק(;
 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –ר למחסום הרצפה קוטר החיבו

 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 .סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(

 

 1כמות:  למחסום רצפה -ללא סבכה  -תעלה                         RST-77פריט מספר: 

 15  -גובה       30 -רוחב    140  -מידות בס"מ :      אורך 

 ערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.תעלת רצפה המתחברת אל מ ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק(;
 יקה באתר ע"י היצרן/ספק;לפי תכנית ולפי בד –קוטר החיבור למחסום הרצפה 

 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
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 1כמות:  תעלה למחסום עם סבכה + תעלת בקבוק                        RST-78פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    30  -מידות בס"מ :      אורך 

   
נור בצורת בקבוק היוצא מתחום התעלה, תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, עם צי ייעוד:

 שמטרתו איסוף נוזלים ולכלוך במינימום הפרעה למעבר עובדים ועגלות.

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
)פתח עליון של  היוצא מצידה פתוח בחלקו העליון , עם צינור30/30בנויה מתעלת רצפה סטנדרטית 

 ;ס"מ( 7 –מ, תחתית ס" 2 –הצינור 
 הצינור מעוגן בחלקו התחתון אל רצפת הבטון באתר;

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 
 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק(;

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 ;לסגירת התעלה הריבועית ת ניתנת להסרהעם סבכת רש

 בנספח; P-K10ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

 

 התעלה המרובעת למחסום רצפה(. כולל= מתייחס לאורך  Xמידות כמצויין ללמעלה )

ווה ציוד ניל

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.

 

 8כמות:  90זוית  -הגנה אנכית על פינת קיר                         RST-105פריט מספר: 

 290  -גובה       6 -רוחב    6  -מידות בס"מ :      אורך 

 הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות. ייעוד:

 בנספח; P-K15ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים  מבנה:
 גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק.

 

 3כמות:  10מוכה על קיר הגנה אנכית נ                        RST-106פריט מספר: 

 140  -גובה       5 -רוחב    12  -מידות בס"מ :      אורך 

 הגנה על קצה קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות. ייעוד:

 בנספח; P-K16ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים  מבנה:
 ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק.גובה ההגנה 

 

 חתך טיפוסי של תעלת הצינור
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 1כמות:  90זוית  -הגנה אנכית נמוכה על פינת קיר                         RST-107פריט מספר: 

 140  -גובה       6 -רוחב    6  -מידות בס"מ :      אורך 

 הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות. ייעוד:

 בנספח; P-K15ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים  מבנה:
 גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק.

 

 1כמות:  קוף פלב"מ לפתח מעבר בקירמש                        RST-108פריט מספר: 

 210  -גובה       10 -רוחב    85  -מידות בס"מ :      אורך 

 מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק; –המשקוף יותקן בפתח קיים באתר  מבנה:
 קיבוע ומבוטן בבטון; המשקוף יעוגן אל הקיר בעוגני

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק". 304המשקוף כולו עשוי בשלמות מפלב"מ 
 

 בנספח. P-K23  ראה פרט נחשון

 

 לפי תכניתכמות:  נמוך 10הגנה אופקית על קיר                         RST-PG5פריט מספר: 

 5  -גובה       12 -רוחב    620  -מ :      אורך מידות בס"

 הגנה אופקית עילית על קיר נמוך. ייעוד:

 בנספח; P-K17ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים  מבנה:
באתר ע"י  הכמות המצויינת לעיל היא מידה כוללת אורך היחידות השונות ורוחבן ייקבע לפי מדידה

 היצרן/ספק.
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 מבנה שירותי דרך .30.7

 

 1כמות:  אשנב פינוי כלים                        COF-26פריט מספר: 

 100  -גובה       42 -רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

 חתך עקרוני     

 מונחים ע"י הסועדים ומפונים ע"י אנשי צוות ההדחה. – קליטת מגשים עם כלים מלוכלכים ייעוד:

 בנספח; P-K20ראה פרט נחשון  -לפרטים מלאים  מבנה:
 מדפים אורכיים; 3-האשנב כולל משקוף היקפי, המותאם לקיר מחופה קרמיקה באתר, ו

 מבוטן בבטון;המשקוף מעוגן אל הקיר בעוגני קיבוע ו
 המדפים מתחברים אל המשקוף בריתוך מושחז ומלוטש או עם ברגי פלב"מ נסתרים;

 ק"ג/מטר; 50אחד לנשיאת -המדפים מחוזקים כל
 המדף התחתון ייבנה בתיאום עם שולחן פינוי הכלים;

 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק". 304האשנב כולו עשוי בשלמות מפלב"מ 
 

 מידות סופיות לפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק. –יים באתר האשנב יותקן בפתח ק

המרחק בין המדפים חייב  –לפני הייצור יש לוודא את גובה הכוסות אשר יהיו בשימוש בפרויקט  הערה:
 ס"מ לכל הפחות! 3לאפשר הכנסת מגש עם כוס כשמעליהם מירווח של של 
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 1כמות:  למחסום רצפה -ללא סבכה  -תעלה                         COF-33פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    120  -מידות בס"מ :      אורך 

 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 ויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;עש מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק(;
 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 

 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –לה וחומרים דרישות מינימום לבניית התע
 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.

 

 1כמות:  למחסום רצפה -בכה עם ס -תעלה                         COF-34פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    30  -מידות בס"מ :      אורך 

 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 ליטוש מבריק; עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של מבנה:
 תתחבר אל מחסום רצפה באתר;

 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

 בנספח; P-K1ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 לפני תחילת הייצור. פרט לייצור התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.

 

 1כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה חלקית  -תעלה                         COF-42פריט מספר: 

 12  -גובה       30 -רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

 
 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
ד קבוע במבנה לפי תכנית רצפה ו/או ציו –תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן/ספק(;
 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן/ספק; –קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

 ;ס"מ לכל הפחות( 60)אורך  לפי תכנית –מהתעלה  חלקהסבכה מכסה רק 

למניעת תזוזה של  –ב"מ עשוי מוט מלא או פרופיל פל –)סטופר( מרותך לתעלה  מעצורעם 
 הסבכה;

 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 

 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
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 גילוי וכיבוי אש 34פרק 
 

 כללי 34.01

 ככלל מערכת גילוי אש במתקן תתחבר למערכת הקיימת בבניין.
 

 .אנלוגית DDRESSEABLEמערכת גילוי אש ועשן ממוענת פרק זה עוסק בבצוע 
 

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של  10תהיה בעלת ידע ונסיון של  המבצעתהחברה 
  .מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש

 
  .ומכון התקנים הישראלי ULיהיה מאושר בתקן כל הציוד המוצע 

 
המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, 

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -תותקן, תיבדק ותחוזק בהתאם ל

 
  על ארבעת  1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת ישאו אישור 

 חלקיו.

יב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים הספק מתחי
האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה 

 אלו.

 ל החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:ע
 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים.

 ואחזקה. ספר הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי
 והתקן הישראלי.UL  -תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה

 

 מערכת גילוי וכיבוי אש 34.02

 .( אנלוגיתADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת )

 כל סוגי הגלאים )אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר
 שבת.התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התו

 

 לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש .א

. יחידת הבקרה תהיה אנלוגית ADDRESSABALEמסוג  לוח פקוד ובקרה יהיה
 2000 -מבוססת על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל

חוגי בקרה, כאשר בכל חוג  10יח' קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'(. ותכלול עד 
אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג  250ד עיחוברו 

יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית 
גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת שני 

 מוליכים.
 

 מבנה לוח הבקרה  .1
 שורות  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת הלוח יכלול 

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה  80 -ו
והשורה התחתונה תציין סטטוס  המדייקהעליונה תציין את המיקום 

 ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.
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 BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה 
תם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של שבעזר

האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע 
 שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.

 .OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  1,000המרכזייה תאפשר שליטה של 
 

למניעת  VERIFICATION ALARM  מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה
 התראות שווא.

 
מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של 

 ומרכיביה השונים. המערכת 
 

בלי שהדבר יפריע לקליטת  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב 
 אזעקות מאזורים אחרים. 
ת של לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשור 2ניתן יהיה לחבר למרכזיה 

שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים 
אלפא  LCDהמחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת 

 תווים. 80 -שורות ו 2נומרית בעברית בלבד של 
מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת 

ת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, מערכות כיבוי, הפעל
 הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.

 בעברית, תכלול המרכזייה: LCDבנוסף לתצוגת 
וכו'.   נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה

 'וכו RESETכן, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, -כמו
 

מקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר הלוח יפעל ב
 שעות. 72יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

 ספק הכח יהיה חלק אינטגרלי של יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא:
המסוגלת לספק זרמים נדרשים  VDC 24-( ל15%) VAC230 -יחידת המרה

 בהתאם לתוצרת המערכת.
 יחידת טעינה למצברים.

 ברי ג'ל אטומים.מצ
 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:   .2
 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.

 
 אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה.

 במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה מנותקת.
 

עקה, הרי בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אז
במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן 

 אוטומטי.

, תחזור כל RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 
המערכת לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה 

 הקולית חזותית.
 

 חרום: במערכת להתממשקות אפשרות
גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון יתאפשר חיבור שני 

לא  שיפעל, יפעיל את מערכת האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום
 יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.
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                                        תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל. 
 יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי. את ההשהיה ניתן 

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל 
גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל 

 גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת.
יום/לילה או  ואפשרות תיכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמ 
 לפי משטר שעות, חגים וכדומה. 

 
אפשרות תיכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי  

 עבודה משתנים.
 

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח 
 הבקרה בצורה קולית/חזותית.

 
לת כל גלאי, אולם הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפע

אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח  RESETיעשה 
 הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.

 
 ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.

 הפסקה  כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.
 

יופעלו  והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל  צופר האזעקה שבלוח הפיקוד
כך  מתג, צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות

פעולת  שבמקרה של ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול
 ויופעל זמזם תקלה. נורית סימון הצופר תידלק

 
טול כל אחת לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר בי

מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם 
תקלה. חלק מההפעלות ישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור 

 מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.
 

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה  600המערכת תאגור בזכרון פנימי את 
ירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד לקבל הדפסה של הא

רועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד יוזמן, א
 רועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.יזמן, תקלות במערכת וא

 

 :רמות גישה למערכת .3
 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 2למערכת ינתנו 

  לכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כךהקודים יסודרו כך ש
מנהל אחזקה, טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו  אחזקה, שאיש

 לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם.
 

 מפות גרפיות. למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי
 

 50,000ד ע וללתכאפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת  תהיה
 ת, ללא כל שינוי במערכת הקיימת.תובוכ
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 אמצעי התראה .4
 בהמשך. יפורטו אשר פעולה משטרי עפ"י יפעלו ההתראה אמצעי כל

 יכללו: התראה אמצעי
 צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה. 

 שלטי "אש" בכל שטחי המבנה.
 קשר לכוחות סיוע )שומרים, מכבי אש, ממוני בטיחות וכו'(.

 ה(.יחידת התראה משנית )לוח משנ
 

 בגז  כיבוי .5
 או , FM-200 בגז אוטומטיות כיבוי מערוכת יותקנו שיוגדרו במקומות

NAF 125 מאושר UL לפי NFPA 2001 .  
  באירוסול שימוש יאושר לא

 
 ע"י או גלאים שני של משולבת פעולה לאחר יופעלו אוטומטית הכיבוי אמצעי

 ידניים. הפעלה אמצעי
 

 גלאים .6

ם ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג הבסיס יהיה זהה לכל הגלאי
ממוענים עם התראת אמת  אנלוגייםשני. הבסיס יהיה מתאים לגלאים 

(ANALOG ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS כל .)
 גלאי יהיה עם כתובת.

 הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.
זמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת ב

 אינדיקציה מקבילה. חיבור נורית
 

  אנלוגי אופטי גלאי .א
  UL-268 תקן נושא אנלוגי גלאי יהיה הגלאי

 הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי.
  של אוטומטי תיקון רגישות, בדיקת ביצוע למערכת יאפשר  הגלאי

 עבודה  במשטרי עבודהו המשתנים הסביבה לתנאי בהתאם הרגישות 

 וכדומה. יום/לילה כמו: מתוכנתים
הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת 

 אור המופק מפוטו דיודה.
הגלאי מצויד במנגנון עצמי  הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.

 המונע אזעקות סרק.
ע הפרעות חשמליות המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנו

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.
ממשדרים אשר  םלהיגרהעשויים  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 

אשר מפעילה  תרמיתהגלאי מצויד יחידה  במקום. אלהימצעשויים 
 מעלות צלזיוס ללא כל קשר לעשן. 57אותו בטמפרטורה של 

היוניזציה או החום ויהיה מסוג  בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי
ADDRESSABLE  

 עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.
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  אנלוגי טמפ' עלית וקצב חום גלאי .ב

מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב  57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 
מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית  6.7הגלאי לעלית טמפרטורה של 

 עולה על דקה אחת. במשך זמן שאינו

 בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג

ADDRESSABLE. 

 U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

 

  אופטי/חום משולב גלאי .ג

 כתובות ברכזת. 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל 

)חלון  FT/3.7%עד  FT/0.2%ן בגלאי אופטי ינועו בין רגישויות לעש

UL.) 

ייתן  קבוע, בנוסף לכך  C0 58רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של 

מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן  C 0 10לעליית טמפ' של  התראה 
 אחת. שאינו עולה על דקה

 ללא בסיס. IP 65דרגת הגנה 

 U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

 

  אנלוגי יוניזציה עשן גלאי .ד

 מת"י.וכן אישור UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של 
בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה  הרגישות

 ש כמו: יום/לילה וכדומה.מתוכנתים מרא

מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי -הגלאי מוגן ברשת מסביב על
 אבן גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.

הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות 
 ורעשים הנובעים משדות אלקטרוסטטים הנמצאים בקרבתו.

תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד אשר  LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה 

 מלוח גילוי האש. RESET ALARMשיבוצע 

 מיקרו אמפר נומינלי. 56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 

ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים 
 שלא הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס.

 ת הגלאי.הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינו

עם מנגנון  ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג 
 לקביעת כתובת הזיהוי.

 קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק.
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ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני 
 מוליכים.

 כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 

ת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן טמפרטור

U.L. 268  41פרק. 

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS  

במידה וידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע 
כאשר תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. 

 -אך היא לא תיכלל ב הצפצפה תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת, 
 הכתובות. כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה. 1,000

 

  אויר מיזוג בתעלות להתקנה פוטו עשן גלאי .ה

 U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא 
בו ממוקם הגלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי ש

יופעל ויראה התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל 
אליו ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין, וכן התראה ללוח הבקרה. 

 גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.

 וולט ז"י. 18עד  36 מתח עבודה

 m/min 1220עד  122טווח מהירות אוויר 

 50  0עד  0 0טווח טמפ' עבודה 

 

 משני ובקרה חיווי פנל .ו

שורות  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDכל יחידה תכלול תצוגת 
תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים.  40 -ו

מדויק והשורה התחתונה תציין השורה העליונה תציין את המיקום ה

 LCDסטטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים. בנוסף לתצוגת 
בעברית, תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה 

כן, כולל הלוח מפסקים להדממת -של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו'. RESETצופר, למצב בדיקה, 

קת חשמל, באמצעות יחידת מצברי היחידה תפעל  במקרה של הפס
 שעות. 72חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

 

כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת 
בקרת כריזה בטיחותית. המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי 

סף, מכשל ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נו
 חיווי.
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 וכיבוי אזעקה לחצני .ז
 

 1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים 
 , הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.6חלק 

 

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים להפעלה 
 ידנית של מערכת הכיבוי.

 160ת בגובה של הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניו
 ס"מ.

הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו 
 עם שילוט מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן.

 

 סימון נורית .ח

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה 
 תלויה, בחלל רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.

 הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.

 הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.

הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה 
 מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק.

 

 ום הגלאי.כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מק
 

 צופרים .ט

 1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
 .10חלק 

צופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו ה
 אלקטרוניים.   צופרים 

הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל 
 צופר.

מטרים  3בלים לפחות במרחק של דצי 90עוצמת הצופרים תהיה 
 מהצופר.

הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה 
 ל"השתקת צופרים".

מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם 
 נמוכה.

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי 
פלשים בדקה  60עלת הצופר. קצב ההבהוב לצופר ויפעל במקביל להפ

מטרים לפחות. גם לאחר  30בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק 
שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה 

RESET .למערכת 

בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, 
ו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: גם צופר פינוי  )בטון שונה( ומתחתי
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"צופר פינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", 
 במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".

 

ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל 
חריטה בצבע לבן: לאחר שחרור הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם 

 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –"צופר שחרור גז 
 

 אוטומטי טלפון חייגן .י

מנויי טלפון וסידור  4 -בעל אפשרות חיוג ליהיה חייגן טלפון אוטומטי 
 מתאים למסירת הודעה מוקלטת.

 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.

ובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת חייגן הטלפון יח
 מרכזית הטלפון או מהמכשירים עצמם.

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש 

 שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.

פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת 
 המפורטת לעיל.

 יגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".החי

סיבובים, בכל סיבוב  5החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר 
 קבועים מראש.  מנויים  6 -הוא יחייג ל

 שניות לפחות. 30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה 

לוח זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום ב

 .VDC 24הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה 

 

 חשמל צנרת + ווטיח .יא
דקות ובנוסף  90למשך   400ocהחווט יהיה חסין אש טמפרטורה  

 יהיה מסוג חופשי מהלוגן. 
כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת 

 נעלי כבל
כיבי המערכת יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במר תקניים. לא 

 בלבד.
כל האינסטלציה החשמלית בכללם הזנות צרכנים המגובים גנרטור יהיו 

 מוגני אש כולל קופסאות חיבורים ומהדקי חרסינה.
יותקנו קופסאות מעבר מוגנות  תחיצוניל מקרה של התקנת צנרת בכ

 .מים



207 

 

 עבודות פיתוח האתר –  40פרק 
 בני שפה  א 40.01

 :בפרק זה יכללו העבודות הבאות 40.02

 ריהוט חוץ לרבות: .א

 מתקן קשירה לאופניים ▪

 ניםאשפתו ▪

 יםספסל ▪

 מרובע להשלמת ריצוףמכסה  ▪
 ותברזי 40.03

 ים טמוניםפח ▪

 פיקניקשולחן  ▪

 חפירה, חציבה ומילוי .ב

 הקמת מסלעה גננית .ג

 

 הגשות ודוגמאות: .40.0

עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר  ▪
 ביצוע ההזמנה. לפניל לשפוט את טיב הדגם, לאישור אחר שיאפשר לאדריכ

 על הקבלן להציג דגם של כל אחד מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח על פי הפירוט: ▪
 מתקן קשירה לאופניים ע"פ פרט . -יח'  1 .1
 , תוצרת מטלקו או ש"ע.  NUVOLAספסל עם משענת לגב ומשענת יד דגם  –יח'  1 .2
 ת שחם אריכא או ש"ע, גמר וגוןן לבחירת האדריכל.תוצר 75אשפתון רותם  –יח'  1 .3
 .60*60יח' מכסה מרובע לריצוף באבן טבעית בגודל  1 .4
נגישה לרבות שוחה לאיסוף מים לכלבים, תוצרת שחם אריכא או ש"ע, גמר ברזייה  –יח'  1 .5

 וגוןן לבחירת האדריכל.
 פיקניק עם ספלסים דגם קק"ל, תוצרת בול עץ או ש"ע.שולחן  -יח'  1 .6

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים  ▪
 ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו.

 

 (:(Mock-upsרשימת דגמי דמי  .40.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"(  ▪
 והמפקח. אדריכלהצרים לאישור של כל אחד מהמו

 הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים: ▪

 מ"ר של מסלעה גננית מגושי סלע מובאים, לרבות רווחים לשתילה. 2 .1

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות פיתוח .40.2

העבודה תכלול אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם  ▪
וזה, וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי דרישה ביצוע העבודה בהתאם למסמכי הח

 ריצוף למצב קיים.\חיפוי \והשבת הקרקע

על הקבלן לתאם עם האדריכל ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנים כדוגמת גווני  ▪
 צבע, גווני בטון ואופני הגימור.

ם ובכתב כל פרטי הריהוט יהיו אלמנטים "קטלוגיים" מיצור סידרתי, כמפורט בפרטי  ▪
 הכמויות.
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במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטים שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות, יהיה  ▪
עליו להביא דוגמא לשטח של כל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור האדריכל 

 והמנהל.

הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות, הפרטים והמפרט של האדריכל ומהנדס  ▪
 דר כאלו, עפ"י הנחיות היצרן. הקונסטרוקציה ובהע

ולקבל  בנפרד להעמדה של כל אלמנט (Mockup) הדגמה על הקבלן לבצעלפני קיבוע סופי  ▪
 .על המיקום המדויקאישור האדריכל 

כפי שמפורט יעברו טיפול מתאים בריהוט כל חלקי הבטון, חלקי הברזל וחלקי העץ   ▪
 במפרט זה. 20, 19, 11, 06 –בפרקים 

 

 

 ניות לפי רשימת העבודות הנדרשותהנחיות פרט .40.3

 הנחיות לביצוע התקנת ספסלים ומערכות ישיבה: .40.3.1

 סוגי ספסלים ומערכות ישיבה בכתב כמויות: ▪
 :ישיבהדגם ספסל  1.1

 פלדהעשוי , תוצרת מטלקו או ש"ע,   NUVOLAספסל עם משענת לגב ומשענת יד דגם  
.האדריכלבע בשטח ע"י בחיפוי קורות עץ, כולל מאחז יד. מיקום סופי של הספסלים יק  

 שולחנות פיקניק להתקנה בפארק:דגם  1.2
לפי בחירת בגוון עץ,  פיקניק עם ספלסים דגם קק"ל, תוצרת בול עץ או ש"ע עשוישולחן 

. מיקום סופי של שולחנות הפיקניק יקבע בשטח ע"י אדריכלית הנוף.האדריכל  

 לפי יחידה. אופני המדידה:  ▪

ה לאתר, הרכבה, ביסוס והתקנה בשטח, וקבלת ייבוא, אספק \ייצור: המחיר כולל ▪
לרשות מסירת הגן שמירה על שלמות הריהוט עד לאישור המפקח ומכון התקנים, וכן 

 . הטבע והגנים

ללא אישור המפקח  ת יסודות לריהוטאין לבצע פעילות של התקנה או יציק :הבהרה ▪
 בכתב.  

 

 וברזיות: הנחיות לביצוע התקנת מתקני קשירה לאופניים, אשפתונים .40.3.2

 דגמים להתקנה: ▪
 44עשוי בטון, בקוטר ' רותםאשפתון דגם ' :בפארקלהתקנה  אשפתוןדגם  .1

 .לבחירת האדריכלתוצרת 'שחם אריכא' או ש"ע, גמר ,  ס"מ 75ובגובה ס"מ 
המיקום יקבע בשטח  המחיר כולל מיכל פנימי מפח מגולוון ומכסה נירוסטה.

 ע"י אדריכלית הנוף ובתיאום עמה בלבד.
ס"מ  40, רוחב בשני גבהיםמבטון טרום : ברזיה גם ברזיות להתקנה בפארקד .2

תוצרת 'שחם , 2611, מק"ט דגם 'אביב'  ס"מ 75ס"מ ו 85וגובה "נטו" 
לבחירת גימור  ברזי לחצן מוגנים )אנטי ואנדלי( 2לרבות  אריכא' או ש"ע,
פי כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת התקנת הברזייה ול אדריכלית הנוף.

הוראות היצרן. מיקום הברזיות לפי התכנית האדריכלית ובתיאום  עם יועץ 
 המים.

ס"מ   30/40במידות  לצד כל ברזייה  תתוקן בריכת ניקוז / שוקת לכלבים .3
 ס"מ, לרבות מכסה מיציקת ברזל ויציאה לצינור פלסטי. 35ובעומק 

 לפי יחידה.  אופני המדידה: ▪

לאתר, הרכבה, ביסוס והתקנה בשטח, וקבלת אישור  ייבוא, אספקה \ייצור :המחיר כולל ▪
 המפקח ומכון התקנים, וכן מסירת הגן לעיריית ירושלים בית שמש. 

 ללא אישור המפקח בכתב.   ת יסודותאין לבצע פעילות של התקנה או יציק :הבהרה ▪
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 חישוף השטח הנחיות פרטניות ל .40.3.3

ע"י המפקח לאחר  וגדרשייבוצע בשטח  מטר 1של עד  משתנה חישוף פני השטח לעומק .1
 גמר סילוק הפסולת וניקוי השטח.

החישוף יכלול גם את העברת העפר החשוף לשטחי המילוי ופיזורם בשטחים הירוקים  .2
ו/או הערמתו לשימוש עתידי ו/או סילוקו למקום מאושר, הכול בהתאם להוראות 

 המפקח.

 במפרט הכללי. 51.04עבודות העפר יבוצעו כמפורט בפרק  .3

 ע את עבודות החפירה בתיאום ובפיקוח של רשות העתיקות. יש לבצ .4

כל עודפי החומר שנחפר מכל סוג יסולק למטמנה מאושרת. הקבלן יספק למנהל אישורים  .5
 על ההטמנה.

 :אופני מדידה ותכולת מחיר .6

התשלום עבור עבודות העפר יימדד וישולם לפי מ"ק בהתאם למפרט הכללי.  ▪
כל סוג קרקע שהיא ובכלים מסוג כלשהם ולא המחיר הוא אחיד לביצוע חפירה ב

תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים לרבות השימוש 
 בעבודת ידיים

הפסולת הקיימת כגלויה ו/או בחומר החפור תפונה לאתר שפך מאושר ולא תשלום  ▪
 בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר החפירה ובכמות שתמדד לחפירה.

 

 להקמת מסלעה גננית הנחיות פרטניות .40.3.4

במיקום המצוין בתכנית הפיתוח תוקם מסלעה גננית, המסלעה בגבהים משתנים  ▪
בנפח  -מטר תוקם מגושי סלע טבעיים קשיחים ושטוחים בגדלים משתנים  1.5עד 

 מ"ק. במידת האפשר הסלעים יהיו מובאים משאריות החפירה  באתר. 0.2מזערי של 

תושבת לסלעים והנחת מצע / בד גאוטקטילי העבודה כוללת חפירה לצורך הכנת  ▪
 בתחתית הבור.

האבנים יסודרו מרווחי שתילה בהתאם לפרט ותכנית אדריכלית, רווחי בין  ▪
 השתילה ימולאו באדמה גננית כפי שמפורט בפרק הגינון במפרט זה.

 
 

 

 אבני שפה   40.04

 .51.15.01משרדי סעיף -אבני שפה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי הבין

עבודה כוללת ביצוע אבני שפה לסוגיהן כמפורט בכתב הכמויות וכוללת גם ביצוע אבני ה
 ס"מ וביצוע אבני שפה מונמכות.  50שפה ברדיוסים ובקשתות בקטעים של 

כמו כן רשאי המזמין להורות על ביצוע אבני שפה במטרים בודדים בכל אתר העבודה 
 ללא שינוי במחיר היחידה. 

 
מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב  אבני שפה ה שלובנייה ספקאתאור העבודה: 

 כולל יסוד וגב בטון בהתאם לתכניות. הכמויות, 

 

העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן, הידוק השתית, הכנת תבניות ליסודות, יציקת 
והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט.  האבן צריכה   20 -ב היסודות מבטון מסוג 

.  אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה, 19שות התקן הישראלי מס' להתאים לדרי
 בעלת זוויות שלמות, ללא סדקים, פגמים או בועות אוויר.
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יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות.  דיוק ההנחה צריך להיות 

1 3 -סנטימטרים במיקום ו 2 -מ מילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה גבוהה 
ס"מ.  בקשתות  1מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה.  המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על 

 ס"מ בלבד. 50מטר, יש להשתמש באבני שפה שאורכן  -3בעלות רדיוס קטן מ
 

 20 -לאחר ההנחה, יש להכין את התבניות לגב הבטון, לצקת את הגב מבטון מסוג ב
ט.  לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את ולמלא את הרווחים בין האבנים בטיט צמנ

 האבנים ולהסיר מהם כל לכלוך.

 
יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה 

דוגמאות לפחות.  יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך  3תכלול 
 ות.לפחות כאשר כל בדיקה תכלול שלוש דוגמאות לפח

 
העבודה כוללת, כמו כן, אבני שפה מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה, בכל 

 מקום בו נדרש לבצע זאת, בהתאם לתכניות או לפי דרישת המפקח.

 
 מדידה ותשלום

מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב  המדידה תהיה לפי אורך, במטרים, של אבני שפה
 יות ולפי הוראות המפקח.שהונחו במקומן בהתאם לתכנ הכמויות,

התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות 
 לביצוע שלם של אבני השפה.

משרדי לעבודות סלילה -העבודה תבוצע ותשולם בהתאם לדרישות המפרט  הכללי הבין
 . 51.15, סעיף 2014, מהדורת מרץ 51מס' 

 

 יסוד וגב בטון 40.05

 ס"מ. 10X10ס"מ עם גב בטון במידות  10נחנה על גבי יסוד בטון בעובי כל אבני השפה תו

אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט בבטון 
ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט  250יהיה לפחות 

 .1:2ביחס של 

 

 הנחה בקשתות 40.06

ות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך הסטנדרטי בפינות ובקשתות חד
ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא  25ס"מ או  50)באורך 

 יורשה השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים או קטעים מנוסרים.

 

 הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים   40.07

יסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה. באזורי אספלט קיימים יתבצע נ
הניסור ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה 
סתימת המרווח הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני 

פוף לאישור בכ 20-האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו, )או בבטון ב
 המפקח(. 
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 גינון והשקיה  – 41פרק 

 

 כללי .41.0

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה  ▪

 .41.05ופרק  41פרק  –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה,  ▪

ות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר אביזרי חיבור הנדרשים, הוצא

 במפרטים ואחריות טיב.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  ▪

להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.

וק בלבד, פירוט בפרק זה נכללים סעיפם ההכנה הנדרשים להכנת והתאמת הגג יר ▪

 עבודות פיתוח נוספות לרבות השקיה וצמחייה כלול בפרקי הפיתוח של מפרט זה.

 

 בפרק זה יכללו העבודות הבאות: .41.1

 על הגג

 יישום שכבות הגנה וניקוז לגג ירוק.  .א

 התקנה של תאי בקרה סביב פתחי הניקוז. .ב

 תשתית לשתילה על גג ירוק. -יישום מצעי גידול והידוקם  .ג

 בשטחי פתוח

 הכשרת הקרקע. .א

 ריסוס, זיבול ודישון .ב

 ליטר 4אספקה ושתילת צמחים גול מיכל  .ג

 ליטר( 60)מיכל  9אספקה ונטיעת עצים גודל  .ד

 חודשים 12אחזקה ואחריות על קליטת הצמחים והעצים בשטח אינטנסיבי במשך  .ה

 12אחזקה ואחריות על קליטת הצמחים והעצים בשטח אקסטנסיבי במשך  .ו

 חודשים

 

 

 

 אות:הגשות ודוגמ .41.2

עבור אלמנטים קטלוגים  על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר  ▪

 אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור לפני ביצוע ההזמנה.

 לתאי הבקרה שיותקנו.הקבלן יספק דגמים  ▪

לפני הבאת צמחייה ועצים לשטח על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על מקור  ▪

 אספקתם.
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 ביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.על הקבלן לה ▪

כל השתילים יאושרו ע"י המפקח ואדריכלית הנוף לפני הבאתם לשטח ופעם  ▪

 נוספת לפני השתילה.

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. ▪

ה בכתב ומצורף שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהי ▪

 לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

 

 

41.3. Shop Drawing - שרטוטי יצרן 

ויוגשו מטעם הקבלן ועל חשבונו שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום 

 מראש למפקח לאישור. 

 על הקבלן לספק חתכים לפירוט השכבות המותקנות בגג לאישור לפני התקנה. .א

 

 יצוע עבודותהנחיות כלליות לב .41.4

 הסבר כללי ודרישות מוקדמות 

 מבנה הגג לרבות איטום והנחת שכבת בטון מגן בוצעו ע"י המזמין. -לידיעה  .א

אין להתחיל את ביצוע עבודות הגג הירוק לפני סיום כל העבודות האחרות במקום  .ב

 על מנת למנוע נזקים לאיטום הגג. ולפני ניקיון יסודי של הגג

 הגינון לעבודות מתאימה הניקוז הקבלן שמערכת  דאתחילת העבודה יוו לפני .ג

ן נלקח לבנייבחוזה וכי מיקום מוצא הנגר מהגג אל מחוץ  וההשקיה הנדרשות

בחשבון וכי גג המבנה בנוי לשאת את תוספת העומסים שיהיו עליו לאחר הקמת 

 הגג הירוק.

צעי יאשר את מב מפקחהתקנת מרכיבי הגג הירוק דורשת מהימנות ומקצועיות וה .ד

העבודה ולאחר שהוסמכו לכך ע"י יבואן או יצרן מערכות  הגג הירוק טרם תחילת

 הגג הירוק.

יש להקפיד ולבצע את עבודות הקמת הגג הירוק לפי הוראות ההתקנה של היצרן  .ה

 ייחודיים שנועדו לכך.ה ועם המרכיבים והציוד

את כל  כל עוד לא נקבע אחרת, המזמין יספק על חשבונו לפני תחילת העבודות .ו

עפ"י תקנות הבטיחות הקיימות לעבודה בגובה ואשר  אמצעי הבטיחות הנדרשים

ומפקחיו ולתחזוקת הגג הירוק על  ידרשו לצורך ביצוע הגג הירוק, לביקורי עובדיו

 ידי אנשיו )מעקה תקני וכדומה(. 

כל עוד לא נקבע אחרת, המזמין יספק על הגג ועל חשבונו מקור מים ומקור חשמל  .ז

  רוק בהתאם לנדרש בתוכנית ההשקיה.לגג הי

שנים  25כל מערכות התשתית לגג הירוק יישאו אישורי יצרן לעמידותן למשך  .ח

לפחות למגע עם ביטומן,  דשנים, מיקרואורגניזם, רטיבות וכל חומר אחר העשוי 

הירוק לאחר התקנתן והכל לפי  המצוין במפרטים וכתב  להיות בקרבתן בגג
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יישאו אישורי יצרן לתאימותם למגע זה עם זה על מנת  הכמויות. כל המרכיבים

 שלא תיווצר ריאקציה כלשהי ביניהם. 

במרכיב שאינו נכלל  מטהכל החלפה של מרכיב כלשהו מהמרכיבים המתוארים  .ט

מי י 10במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות תיעשה אך ורק בתיאום מראש של 

 כתב לביצוע ההחלפה. ורק לאחר קבלת אישורו ב מפקחלפחות עם ה עבודה

 

 בגג הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות .41.5

 :לשתילה בכלל ותשתית לשתילה של גג ירוק בפרט עבודות הכנה .41.5.1

שכבות הגנה וניקוז  -מצעי גידול  41.1)כתב הכמויות הסעיפים מתת פרק 

 ואביזרי שתילה.(

 םהשלבי 4כוללת את עבודות הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה 

 המפורטים להלן:

לפני תחילת העבודות הקבלן יבצע ניקוי השטח מכל  -ניקוי השטח  .א

פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח מאשור ע"י המפקח, בכלים 

מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת. המחיר 

 כלול במחירי הסעיפים.
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  -הנחת שכבות הגנה וניקוז  .ב

 

 (:Aות ההגנה על הגג תעשה ע"פ הפרט הבא )פרט הנחת שכב
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 תיאור והנחיות פרטניות לכל שכבה ע"פ סדר ההשמה מלמטה למעלה:

גרם להגנה בין הבטון הגנה  20יריעה סטנדרטית במשקל  - בד הגנה .1

 (41.1.011)סעיף בכתב כמויות: וחסם השורשים שמעליה.  

או שו"ע   ZinCoאת , דוגמ WSB-100יריעה מסוג  - מחסום שורשים .2

באישור האדריכל. היריעה מונעת עיכול הביטומן ע"י היונקות. 

, עמידה UV( גמיש, עמידה לקרינת  (FPOהיריעה עשויה מפוליאוליפין

, מותאמת כימית לאיטום הביטומני, N/m² 800לפחות לעומס של 

ק"ג/מ"ר והיא עומדת בתקן  1.13 מ"מ, משקלה 1.1 עובייה

יש לרתכה   -DIN). . תקן גרמניFLL-+ בדרישות ה EN13948 האירופאי

לפני התקנה יש  .אל היריעה הקיימת מתחת לשביל הקיים בשטח

)סעיף בכתב כמויות: לעיין בדפי יצרן המצורפים למסמך זה.  

41.1.012) 

או שו"ע  ZinCoשל חברת  SSM-45יריעת הגנה  -מרבד אוגר רטיבות  .3

גרם/מ"ר.  470מ ומשקלה מ" 5באישור האדריכל. עובי היריעה 

ניוטון/מ"ר. היריעה אוגרת מים  2400מסוגלת לעמוד בעומס של 

 DIN 18195פי תקן הבניה הגרמני מ"ר. מיוצרת על /ליטר 5בכמות של 

ומותאמת כימית לאיטום הביטומני. יריעה זו מכסה את היריעה 

מונעת חדירת השורשים, תפקידה למנוע נזק מכני שעלול להגרם 

איטום משבר של שורש מעוצה.  יש להניח את היריעות לשכבת ה

 ס"מ.  10בחפיפה של 

גם  יריעה זו יש להביא בשוליים לגובה יריעת האיטום. לפני התקנה 

)סעיף בכתב כמויות: יש לעיין בדפי יצרן המצורפים למסמך זה.  

41.1.013) 

או שו"ע באישור  ZinCoשל חברת  FD-25פלורדריין  -אלמנט ניקוז  .4

 25המיוצר מפוליאתילן ממוחזר.  גובה הלוחות דריכל.  אלמנט הא

ק"נ/מ"ר.   270ק"ג/מ"ר והם עמידים לעומס של  1.7מ"מ, משקלם 

ליטר/מ'/שניה.  0.85הנו  2%קצב סילוק המים מגג בשיפוע של 

.  אגירת מים DIN 4095האלמנט מיוצר על פי תקן הבניה הגרמני 

קב בצידו העליון, עם מרווח ליטר/מ"ר, מנו 10בכמות של לפחות 

האלמנט ע"מ לאפשר מעבר מים  מעל ומתחתס"מ  1.2חופשי של 

חופשי גם מתחת ליריעת הניקוז וגם מעליה )ברווח שבין מצע הגידול 

לבין מפלס המים האגורים בכוסיות האגירה(. בנוסף חייב האלמנט 

  להיות לפחותלהיות מנוקב,סך שטח הפנים של חורי האיוורור חייב 

,  כך שתתאפשר השוואת לחצים, טמפרטורה, סמ"ר/ מ"ר 40

. מי הגשם / השקיה המערכת מתחת למנקזאיוורור ואידוי מירבי של 

ממלאים את שקעי האחסון, ואז נשפכים עודפי המים אל מתחת 

לפלטה ויוצאים בשיפוע הגג אל מוצא המים מהגג. הפלטות מונחות 
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)סעיף ורף ומפרט היצרן. אחת ליד השניה בצמידות.  ראה פרט מצ

 (41.1.014בכתב כמויות: 

או שו"ע באישור האדריכל.  ZinCoשל חברת  SFבד סינון  -בד סינון  .5

מ"מ,  0.6יריעה המיוצרת מפוליפרופילן מחוזק, בלתי נרקב.  עוביה 

ניוטון/מ"ר. קצב  7000גרם/מ"ר והיא עמידה לעומס של  100משקלה 

שניה. ראה פרט מצורף ומפרט ליטר/מ'/ 70מעבר מים אנכי הנו 

ס"מ. יריעה זו יש  20יש להניח את היריעות בחפיפה של היצרן. 

 להביא לגובה בשוליים לגובה לאורך השביל, וגם סביב בקרי הניקוז.

 (41.1.015)סעיף בכתב כמויות: 

היריעות הנ"ל שנדרש במפורש להביאים אל  את -סרגלי אלומיניום  .6

הגנה, מחסום שורשים, מרבד אוגר גובה הדפנות האנכיים  )בד 

רטיבות ובד הסינון(  יש לקבע אל קירות ומעקות באמצעות סרגל 

מ"מ עם שוליים  2X30סרגל אלומיניום סטנדרטי בחתך אלומיניום 

הסרגל יקובע כך קצהו העליון ימצא מעל לקצה מעוגלים בצדו העליון. 

ה היריעות לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצ

היריעות. קיבוע הסרגל ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר בפטיש, כדוגמת 

5/6/36 UPAT-UN T  מ"מ קוטר  3מ"מ אורך,  30או מסמרי ירייה

ס"מ. הקידוח  30המרחק בין הדיבלים  מתוצרת הילטי או שו"ע.

מ"מ. מרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק  6לדיבל יהיה בקוטר 

" 11FCת מסטיק כדוגמת "סיקפלקס העליון של הסרגל יאטם בעזר

)סעיף בכתב  )חב' גילאר( באספקת גנרון או ש"ע באישור האדריכל.

 (41.1.002כמויות: 

 

 הגנה על אזורים רגישים לכוחות עילוי של רוחות ולחדירת שורשים: .ג

בכל מפגש של ערוגה עם מעקה או קיר יש לבצע רצועת הפרדה  -1פרט  

נחת רצעות חלוקי הנחל ושכבות ההגנה ס"מ.  ה 50מחלוקי נחל ברוחב 

 יעשו ע"פ הפרט הבא:
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בכל מפגש של ערוגה עם אזור רגיש כגון תאי בקרה לפתחי ניקוז  -2פרט 

או מתקן הבולט מהגג כגון פתחי אוורור, עמודים, מזגנים, תפרי 

ס"מ  30התפשטות וארובות יש לבצע טבעת הפרדה מחלוקי נחל ברוחב 

ייקט הבולט.  הנחת רצועת חלוקי הנחל  ושכבות ההגנה מסביב לאוב

 ייעשו  ע"פ הפרט הבא:
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 פירוט שכבות רצועת ההגנה ע"פ סעיפים מכתב הכמויות: -3פרט 

 ,"אלה" דגם 3מספר ס"מ של חלוקי נחל   10שכבה עליונה בעובי  .א

 מונע ותלרב ,אנכיים קירותעל  להגנה ,ע"ש או גן אבן באספקת

 בהתאם יישום.לסינון גיאוטכני ובד הגנה בד ,חדירת שורשים

 (41.1.010)סעיף בכתב כמויות:  .פרט פ"וע לתכנית

ס"מ בהתאם למצב הקיים בשטח  40-ל 30שכבה למילוי בעובי בין  .ב

 דגם 3מספר )לכל יתרת עומקה של הארוגה( של חלוקי נחל  

 לרבות ,אנכיים ירותקעל  להגנה ,ע"ש או גן אבן באספקת ,"ניצן"

 בהתאם יישום.לסינון גיאוטכני ובד הגנה בד ,חדירת שורשים מונע

 (41.1.009)סעיף בכתב כמויות:  .פרט פ"וע לתכנית

 ,"ProSlide"לגינון מסוג בין חלוקי הנחל לערוגה יש להתקין תוחם .ג

מנגנון  כולל , 6063 אלומיניום סגסוגת עשוי ,גובה מ"מ  140 .ד

   Permalocטבעי . מתוצרת  בגימור ,רקעמהק שליפה למניעת

 וכל אביזרים ,מחברים כוללת ההתקנה .ע"שו או גנרון באספקת

התקנה.  פרט ולפי היצרן של להוראות ההתקנה בהתאם הנדרש

 (41.1.003)סעיף בכתב כמויות: 
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 הגנה על פתחי הניקוז:  .ד

אל פתחי  כל פתחי הניקוז יהיו מוגנים ע"י תאי בקרה אשר יאפשרו גישה

הניקוז לצורך תחזוקה שוטפת. התא יהיה עפ"י מפרט והנחיות יצרן 

תאי הבקרה מוצרי התשתית ועם מכסה מקובע / ננעל ועמיד לרוחות. 

יוגנו בפני צימוח שורשים וצמחיה בקרבתם ע"י יצירת חיץ היקפי של 

   ס"מ כפי שפורט בסעיף הקודם. 30חלוקי נחל שרוחבו 

 

 

                            

                

 

 

 

 

 

 הגדרה ותאור כללי: - תא הבקרה

תא הבקרה משמש להגנת פתחי ניקוז בגג ולמתן אפשרות גישה 

מסוג  םמאלומיניו בקרה לתחזוקתם. יש להתקין מעל כל פתח ניקוז תא

ש"ע. דפנות התא והמכסה מיוצרים  באספקת גנרון או  W-28" "גנרון

ס"מ,  גובה  30מ"מ. התא יהיה מרובע ברוחב  2בי מלוחות אלומיניום בעו

בהתאם למידות התכנית ובהתאם לקיים בשטח.   מ,"ס 40-70התא בין 

בסיס התא יכלול מעטפת של יריעת סינון פלנטקס למניעת שליפת התא 

נועלי  2אל מחוץ למצע הגינון. מכסה התא יקובע לגוף התא באמצעות 

מגולוון. תחתית דפנות התא יהיו מ"מ  5המכסה העשויים מברזל עגול 

)סעיף בכתב כמויות:  למעבר עודפי מים מהערוגה אל המרזב. מחוררים

41.1.001) 

  

  ההתקנה: 

התא יותקן מעל פתח הניקוז בגג לפי פרט ההתקנה לפי הוראות ההתקנה 

למניעת  מנגנון יהיה לתאים .ופרטי התקנה  מפקחשל היצרן, הנחיות ה

מסביב  .הגינון מצע פני מעל מ"ס2-3 יהיה  הסופי וגובהם מהקרקע שליפה

 BIO BHRRIER מסוג הגנהמ"ר של יריעת  1להניח לתא הבקרה יש 

 ולמניעת בגג והפתחים באספקת רב נוי או ש"ע. להגנה על תאי הבקרה

 בהתאם הנדרש וכל אביזרים ,מחברים כוללת ההתקנה .חדירת שורשים

  תקנה.ה פרט ולפי היצרן של להוראות ההתקנה

 (41.1.019)סעיף בכתב כמויות: 

 

 



221 

 

 -עבודות הנחת מצע גידול ושכבות הידוק .41.5.2

 פירוט מצעי הגידול ושכבות ההידוק עבור הגג הירוק:

 

יש להשתמש במצע לגידול  בגג הירוק בלבד 

תוצרת  203צמחייה על הגג מסוג פרלייט 

אגריקל או שו"ע. גובה שכבת הפרלייט לפי 

ם בשטח. המדידה תהיה התוכניות והמצב הקיי

לפי נפח מדוד בערוגה לאחר פיזור והידוק. 

ס"מ טוף  5המחיר כלול פיזור שכבה בגובה של 

)סעיף בכתב כמויות:  לחיפוי הפרלייט. 0-8

41.1.008) 

ס"מ  30בהתאם לפרט הנ"ל יש להניח בעומק 

או שו"ע,   25מסוג גנגריד יריעת גיאו גריד  

פי.וי.סי, בעלת עשויה סיבי פוליאסטר מצופים 

ק"נ/מ'  29אורכי למתיחה של לפחות  חוזק

גר' למ"ר לפחות. גודל פתחי  255ומשקל 

מ"מ בהתאם  27 -מ"מ  20הגיאוגריד יהיה 

למפרט היצרן המצורף. היריעות תשמשנה 

 לחיפוי שטחי גינון לצורך ייצוב מצע הגינון. 

 (41.1.005)סעיף בכתב כמויות: 

ת, לחיפוי ויריעת גיאוגריד זהה נוספ

שטחי הגינון לצורך ייצוב מצע הגינון 

. המחיר והחיפוי שמעליו, לאחר השתילה

 האבן נסיגת שורות פ"ע חיתוך הרשתכלול 

 הפינות הרשת בכל עיגון ,הקיים בריצוף

 מכופף עוגן י"מ ע"ס 30 עד של ובמרווחים

 לאחרר לחיפוי הפרלייט "למ 0-8 טוף ליטר 20 של ופיזור שכבה מגלוונת ממתכת

 (41.1.004)סעיף בכתב כמויות:  .השתילה

 

 

 

 הנחיות פרטניות לפי רשימת העבודות הנדרשות בשטחי פיתוח .41.6

 דגשים להכשרת הקרקע 41.6.1
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע  .1

ת ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכני 25חריש לעומק 
 גבהים.

יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או  .2
משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו 

 בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית.
ק מהשטח ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורח 5כל פסולת ואבן הגדול מעל  .3

 לאתר שפך מאושר, על חשבון הקבלן.
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 קרקע ואדמה גננית זיבול ודישוןדגשים ל 41.6.2
 ,801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי  .1

 הרכב הזיבול והדישון הנדרש להכנת הקרקע :
 מ"ק לדונם. 5זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך  א.
 מ"ק לדונם. 2ת גננות ונוף, הומוס בטיב מאושר ע"י משרד החקלאות מחלק ב.
 ק"ג לדונם. 120דשן זרחני סופרפוספט  ג.
 ק"ג  לדונם. 30אשלגן כלורי  -דשן אשלגני  ד.

 הקומפוסט יאושר על סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט. .2
 את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא. .3
והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל  .4

 )וכן סילוק הזבל הקודם(.
את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניעה בתיחוח באדמה לעומק  .5

 ס"מ ע"י כלים ידניים או במתחחת. 20של 
שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה  הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות .6

להשקות באופן חד פעמי לפי  יד אחרי ההצנעה והיישור ישולאחר הדברת עשבים. מי
 קוב לדונם. 30

 יזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח.פ .7
 בשטחי שתילת עצים, פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות.  .8

 

 דגשים לאספקה ונטיעה של צמחים: 41.6.3

 -הזמנת השתילים  .14.6.3.1
צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור ימים מקבלת  10תוך  .1

 צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.
הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה,  .2

 יוזמנו במועד מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.
ילי נוי של משרד דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשת .3

החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. אופן 
 שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י משרד  .4
החקלאות.  הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם 

וף מסועף )כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל(,מעוצבים נטועים ובעלי נ
)כאשר נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(, ללא 

 שיבוש בעשבים. טחב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
א שתילים שזה עתה יהיו מפותחים לגודל המיכל ולוממיכל גדול יגודלו בשתילים ה .5

השורשים מקוצצים והמיכל השומר כאשר  הועתקו ממיכל קטן למיכל גדול יותר.
 על שלמות גוש השורשים.

 המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. .6
 

 - אספקת השתילים .14.6.3.2
וקבלת אישור בכתב  הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה .1

  .ח והאדריכל הפרויקטמהמפק
לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור  .2

 בכתב מהמפקח.
וודא שהשתילים עברו הקשחה במשתלה לפני הבאת השתילים לשטח על הקבלן ל .3

 והתאמתם לתנאי השתילה בגן.
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  -מועד השתילה  .14.6.3.3
 ותבבורת עבודות הכנ, חכל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השט .1

 השתילה ופריסת מערכת ההשקיה.
 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. .2
 אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. .3
 אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. .4

 

 - שתילה בגוש אדמהדגשים ל .14.6.3.4

במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה,  בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים .1
 יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש  .2
ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות 

 את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.
 

 -לחפירת בורות השתילה  דגשים .14.6.3.5
ייחפר בור, שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או  -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף  .1

 במצע מנותק את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.
נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה ר אין לחפור בו .2

אר השורש שלו. באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור או יותר מן הרצוי לבריאות צוו
לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח. אם עומק 

השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור, או באדמות אטומות, 
 בשטחי מסלע או בקרקעות מנוקזות.

 .החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או ידני .3
עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח, לפני מילוי הבור באדמה גננית. הקבלן  .4

 יסלק על חשבונו מאתר, את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו.
הקבלן יספק את אדמת הגן הדרושה למילוי הבור לצורך נטיעה ורק לאחר מכן  .5

 תאושר הנטיעה.
 מת הגן לפני מילוי הבור:יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אד .6

  ליטר הומוס. 0.5ק"ג תוספת  1שיחים ושתילים במיכל 

  ליטר הומוס. 1.5ק"ג תוספת  3שיחים ושתילים במיכל 

מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע  .7
 במבנה הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה

 צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.
 

 טיפול שוטף עד לסיום העבודות .14.6.3.6

 3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  .1
תקופת הדישון באביב בחודשים  ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5בכמות של 

משתנה בהתאם לתנאי  מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון
 מזג האוויר.

 טיפול בעשבייה לאחר שתילה יעשה באופן שוטף על פי הוראות המפרט לתחזוקה. .2
במקומות בהן הדברת העשבייה בהכשרת השטח לא הייתה יעילה דייה יעשה  .3

או בררני לפי הנחיות המפקח. לפי הנחיית המפקח יבוצע ריסוס  ריסוס נקודתי
 מחים וליטוף העשבייה בחומרים בלתי בררניים.הצ תוך כדי הגנה מכנית של

 

 דגשים לנטיעת עצים: .41.6.4
 בורות לעצים .14.6.4.1

המחיר כולל: חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט  -חפירה לעצים בשטחי גינון  .1
וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור בעת 
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העצים כל תקופת הביצוע עד הרבצת מים לרוויה והשקיית  -השתילה, השקיה 
 למסירת העבודה בהתאם להנחיות.

חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם  .2
לנ"ל.  פירוק, ריצוף בהתאם לצורך, תיקון וריצוף כולל מילוי והידוק תשתיות, 

 ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה, או אבן גן בהתאם לפרט.
, על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכך םנטיעתעצים לשטח ואספקת הטרם  .3

שבורות הנטיעה תואמים את פרט הנטיעה )לרבות: מידות הבור, סוג המצע ואישור 
 טיב, שכבה מנקזת.

 פעולת הנטיעה  .14.6.4.2
שעות ממועד הבאתם לשטח, על הקבלן לוודא שיש לו את כוח  24העצים ישתלו תוך  .1

 , תוך הזמן הדרוש.האדם הדרוש המספיק לביצוע העבודה
טרם הנחת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את המיכל/שק פלריג  .2

בו נמצא העץ )הכל בהתאם לצורך ולהנחיית קבלן האספקה/ המפקח/ האגרונום(, 
 כאשר גוש שורשי העץ יונח במרכז הבור.

כמה שניתן הוצאת השתיל מן המיכל תעשה תוך הקפדה על שמירת שלמות הגוש ועד  .3
מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. לאחר 
מכן תיבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו בזהירות. הכל 

 בהתאם להנחיות המפקח/האגרונום.
 העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו. .4
ח אנכית בתחתית בור הנטיעה תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל ותוך העץ יונ .5

הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שיסומן 
מראש )אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח(. מודגש בזאת כי בכל מקרה אין 

ביא בחשבון לקבור את אזור צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש לה
 שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ.

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את  .6
הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש 

 לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.
ן להדק את האדמה בברות הנטיעה בעזרת כלים כבדים או בשום בשום פנים ואופן אי .7

 צורה מלבד הידוק ידני.
 בזמן הנטיעה יש להגן על קליפת הגזע ועל שאר חלקי העץ בפני פגיעות מכאניות.  .8
העצים יוצבו כאמור זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן נדרש אחרת  .9

 במפורש ע"י המתכנן.
שלושה לאחר -הגזע וייצובו בעת הנטיעה ולוודא יישורו יומייםש להקפיד על יישור י .10

 הנטיעה. 

מייד לאחר הנטיעה יש להשקות את העצים ידנית עד עומק בית השורשים )גם במידה  .11
 וקיימת מערכת השקיה(.

 טיפול בעצים ועבודות נלוות .14.6.4.3

 שתהיינה קרובות לגזע, במידה ולא יש להניח סביב העץ טפטפות - שיטת ההשקיה .1
 שרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.אפ

לאחר תחילת הגידול של הענפים  בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה 
וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיוון שנושא המים הוא 

 החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.
אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא הקבלן יהיה  .2

 נקלט על חשבונו הוא, כולל בתקופת האחזקה.
במידה ויסופקו לשטח עצים במיכלים המאפשרים שימוש חוזר, הקבלן יהיה  .3

אחראי  לשמירת שלמות המיכלים ואיסופם לנקודת ריכוז, ממנה יאספם קבלן 
 האספקה ויובילם למשתלה.
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 ת העצים:תמיכ .4

   מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד
 עליו יורה המפקח/האגרונום.

   הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט המתכנן )בהתאם למיקום נטיעת
 העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

  ות מעץ מחוטא, שלמות לכל יובהר כי במקרה של סמוכות עשויות עץ, עליהן להי
 אורכן וללא סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.

   למען הסר ספק, התמורה עבור אספקה והצבת הסמוכות אינה כלולה במחיר סעיף
 זה ותימדד בנפרד בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

 עם גמר הנטיעה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:בנוסף  .5

 לים, ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או במקרה של נטיעת עצים חשופים מע
, 40%ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי 

 להגנה מפני פגיעות קרינת השמש, זאת עד לקליטת העצים. 

  תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ו/או בעת נטיעתו, לרבות חידוש גיזום
ומריחת משחת גיזום וכל פעולה נוספת אשר  בענפים שניזוקו, טיפול בפצעי גזע

 ידרוש המפקח/האגרונום.

  מילוי אדמה גננית בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון שלאחר
 הנטיעה, עד למפלס הקרקע המתוכנן.

 .הסדרת שטח העבודה, לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה 

 .התקנת סמוכות, כאמור לעיל 

 מערכת ההשקיה בהתאם לתכנית וכאמור לעיל.  התקנת והפעלת 
 

 אחזקה, קליטה ואחריות:, דגשים לטיפול .41.6.5
 חודשים קלנדאריים( מיום הנטיעה. 12תקופת האחריות לקליטה הינה שנה אחת ) .4
בתום תקופת האחריות כהגדרתה בס"ק, יערך סיור מסירה בהשתתפות נציג הקבלן,  .5

המפקח, נציג מחלקת הגינון מטעם נציגי המזמין, לרבות: המתכנן, האגרונום, 
 עירית בית שמש. 

באחריותו ועל  –ימים ממועד עריכת פרוטוקול המסירה, יבצע הקבלן  14בתוך  .6
את מלוא  –חשבונו, ומבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין ובקשר עם כך 

 ההשלמות ו/או התיקונים כפי שנקבע בפרוטוקול המסירה.
כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של  על הקבלן ובאחריותו לבצע את .7

 הפרויקט, לרבות:

  השקיה במועדים קבועים ובכל כמות נדרשת בהתאם לתכנית ההשקיה השנתית
של המתכנן ובהתאם למזג האוויר. עלות המים תהיה ע"ח הקבלן עד למסירת 

 העבודה בכללותה לאחזקת העירייה.

 ם קבועים בהתאם למצע הגידול ובהתאם דישון אורגני ו/או דישון כימי במועדי
 להנחיות המפקח/האגרונום, החומרים והעבודה ע"ח הקבלן.

תמס  איטי מלא קרקע. דשן גר' למ"ק 100 -הדישון הכימי יהא ביחס של כ
"אוסמוקוט" או שו"ע.  חודשים עפ"י הוראות היצרן( מסוג 6 )המתפרק במהלך

 אגרונום.והנחיות ה הקרקע בדיקות לתוצאות בהתאם הכל

  טיפול מונע/נגד מזיקים ומחלות וכל הנדרש לשמירת בריאותו של העץ, החומרים
 והעבודה ע"ח הקבלן.

  גיזום העץ, לרבות הסרת ענפי שלד זמניים, כחלק מביצוע עבודות עיצוב שלד
 העץ, הכל עפ"י הנחיית המפקח/אגרונום.

 .ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי התמיכה 

 יות, הקבלן יעקור ויסלק עצים אשר לא נקלטו וזאת לקראת תום תקופת האחר
רק לאחר שהורה על כך המפקח/האגרונום ובמקומם יינטע עץ שווה ערך אחר. 
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למען הסר ספק, שתילת מילואים תבוצע ע"י וע"ח הקבלן גם במקרה שעץ נגנב או 
 מכל סיבה אחרת עליה יפסוק המפקח.

 ה.שמירה על ניקיון מעשבייה רעה בכל שטחי הנטיע 

 .הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח/האגרונום 
 

 

 חאן שער הגיאמערכות השקיה ב .41.7
 

 כללי .41.7.1
 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .1
המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות 

 לביצוע תקין.
 

ר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת התחלת הביצוע תהיה רק לאח .2
 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 

, כלומר AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

 

רט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים כל הפרטים במפ .4
להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.

 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח,  .5
 כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 

שה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור ביצוע העבודה יע .6
 המפקח על השלב המבוצע.

 

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא  .7
 41.03פרק  –על ידי משרד הביטחון 

 

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד עבודה, אביזרי  .8
יבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ח

 ואחריות טיב.

 

 

 ביצוע מערכת השקייה .41.7.2

 הנחת צנרת  .14.7.2.1
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד  . 1

הביטחון, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות 
 אום עם המפקח.לאחר תי
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 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים .14.7.2.2
 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר  . 1

להנחת השרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו.  עבודה זו כלולה במחירי 
העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא 

תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים 
שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה 

 השונים.
 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

 ולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרו 
 עמיד למים.

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .3

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח        
הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה 

הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי  ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל
 עבודות אחרות.

 יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים –.    שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 4             
 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי                     

 יים. ס"מ מתחת לפני הכביש הסופ 100ראש השרוול בעומק 
 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.                    

עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 
, בהתאם למצוין  10מ"מ דרג  110או מפוליתילן ללחץ מים בקוטר  6מ"מ  דרג  75-50

 בתכנית וכתב הכמויות.
ס"מ.  השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות  40השרוול טמון בעומק  ראש      

 המפקח.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין  .   5

 בתכנית.
 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  . 6

רים, מחברים וחוט המחיר כולל: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביז 
 ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא. משיכה 

 

 תאי בקרה .14.7.2.3
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו  .   1

 בתוך  תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.
  ס"מ. 20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום       

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח,  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 
 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב

ס"מ עם טבעת ומכסה דגם  80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –.   בריכה במדרכה 2
 לקן או ש"ע. "מורן"  של וו

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון       
  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".      

 תא ומכסה –המדידה: יחידה  . 3
המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות  

 הדרושות.
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 צנרת פוליתילן  .41.7.3

  מחברים .14.7.3.1
 לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה..   יש 1
 כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, לקווי טפטוף או מתחת לריצופים,  .   2

 כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע.  

"ע. אין להשתמש פלסאון"  ש  16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " 
 בתחיליות 

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". ומחברי שן. 
 .   המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.3

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,                     
 מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -ור אביזרי חיב 
 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי. 
לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור  

ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות 
 ת הטפטוף.נוספות בצנרת ובשלוחו

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל  
 במחיר היחידה. כלול 

 

 פרישת הצנרת וחיבורה .14.7.3.2

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא  .1
 עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

ונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, יסומנו צינורות המונחים באותה תעלה י .2
 בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 

 קווי טפטוף .41.7.4
 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  . 1

 .כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף       
 מ"מ ספיקת הטפטפת 16יו מצינור מטפטף מווסת בקוטר שלוחות הטפטוף יה .   2

 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור.  2 
 .   בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 3
 .   הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.4

ס"מ כשהם צמודים  30ו בעומק הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונח
מ"מ, אם לא  32לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 נאמר אחרת בתכנית.
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  .5

קים במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחל 
 ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור. 

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  . 6
יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -.   בשיחים7

קווים יהיו ישרים ללא אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, ה 
חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני  
 הביצוע. 

מטר, הקו המחלק והמנקז  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד  .   8
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  
  המצוין   
 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32ע"ג התכנית. )צינור בקוטר        

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות
 בשלוחה.
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.   פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות 9
 2.0מייצבים סטנדרטיים, כל ס"מ או ע"י  30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  
 מטר. 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת  -בשטחים מדרוניים  . 10
השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל  
 צמח. 

 .  המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. 11
 יבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי ח 

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  
 במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו  
 תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה. 

 בהתאם לעומק הנדרש.יוטמנו צינורות מובילים בקרקע    -.  לעצים 13
 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.       
 לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת:        
 יתדות כנ"ל.    3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30במרחק        

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      
 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב 
 העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 

 ראש מערכת )ראש בקרה( .41.7.5
מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש,  . 1

 פת התכנון במידת הצורך.צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במ
מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות  . 2

 המוסמכת.
 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " . 3
מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט  . 4

 בתכנית.
רזון תלת דרכי, ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ב 1מקוטר "

 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2שסתום אנטי ואקום  "
במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע  . 5

 ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט. 
 ום עם המתכנן.בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיא . 6
 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  . 7

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש  
המערכת למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל 

 העבודות המפורטות הדרושות.
 ג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סו     .  8

 צוין אחרת בתכנית.           
ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע  .9

 בהתאם לפרט בתכנית.  ) לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (        
, רקורדים, אבזרי 3/4בקוטר המז"ח, ברז גן "מגופים  2המחיר כולל: מז"ח,                         

ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח,  חיבור,
אספקה והרכבה. בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט 

 ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות. 
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 ארון ראש מערכת  .41.7.6
 ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע הראש יותקן בארון מסוג " . 1  

 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.  
.     ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום 2

 הראש.
אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים,  . 3  

 . ןס"מ מהדופ 10לפחות 
 אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.    

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .   4
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה 

שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר 
 יהם, על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.ע"י שילוב בינ

 .MASTER.      ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות 5               
בריח", בהתאם לדרישות מזמין -על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב                        

 העבודה.
 פשר פתיחה נוחה של הדלתות. ס"מ מאבן השפה ויא 40 -הארון יהיה מרוחק כ .  6  

ס"מ. משני  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי     
 צידי 

 שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה     
 בהתאם לתכנית האדריכל.   

 מגולוון   X 50 X 50 5וית  ז –הארון יונח על גבי סוקל ויחובר אל מסגרת מתכת  .7  
 שיועגן בבטון בזמן יציקת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח. 

ס"מ בולטים מעל פני הקרקע, ברוחב  10ס"מ ,  40עובי )גובה( יציקת הבטון 
 ס"מ       20

 עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח. 
 ס"מ מינימום.  20חמות באורך המסגרת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מול              

 סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח. –הבטון יהיה בצורת מלבן   
 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  . 8  

 מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,    
 פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון. מנעול מסטר. שני   
 

 

 בקר ההשקיה .41.7.7
 המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה                       מחשב.      1               

 תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.                         
  

ת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה המחיר כולל: תקשור   
והתקנה    של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י 

 אחרים ובתאום עם  קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 
הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות  

 בכמויות. 
 ב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע..    המחשב יורכ2  
 יחידה.    –מדידה: סולונואיד   .3                

 סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס                          
 ותאם לסוג המחשב. סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מ                        
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 סיום עבודה .41.7.8
 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום         6לאחר תקופה של  .1

 את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות    
המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם  

 שנעשו בשטח בזמן הביצוע. נוייםלשי
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש   .    2

 הנתונים למתכנן או למפקח.  

בדיסקט  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית     .  3
  ה, כולל מידות, בתוכנת אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדיד 

 קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת. 
 כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ          
 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.            
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 סלילת כבישים ורחבות – 51פרק 
 
 

 עבודות הכנה ופירוק – .1051תת פרק 

 51.03לסעיף תשומת לב הקבלן מופנית 
 .2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי  מפרט ל
 
 
 ודות פרוק עפ"י הוראהעב .0.0001051

 עבודות הפרוק יבוצעו עפ"י הנחית המפקח בכתב.
העבודה כוללת פרוק מלא של כל המתקנים הקיימים בשטח העבודה וסילוק 

 הפסולת
לאתר שפיכה מתואם ומאושר כולל תשלום אגרות שפיכה, לרבות הצגת אישורי 

 התשלום למפקח.
 

וע העבודה בקטע רצוף או בקטעים בתמחור הסעיפים הבאים לא יהיה הבדל בין ביצ
         בודדים ו/או בהיקף העבודה )כמות(. 

 
 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה חישוף,   1051..0004
משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט 

 .51.03.01, סעיף 2014, מהדורה מרץ 51
 נו ע"י  המפקח.עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומ

 
 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.

 

 כריתת עצים ועקירת גדמיהם    .0030.1051

משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי  העבודה תתבצע בהתאם לאמור במפרט 
 טיפול בעצים. – 51.03.02, סעיף 2014, מהדורה מרץ 51

 יח'המדידה לתשלום לפי 
 

 ריסוס שטחים    .0060.1051

משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי וצע בהתאם לאמור במפרט העבודה תב
 הדברת עשבים. – 51.03.03, סעיף 2014, מהדורה מרץ 51

 עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.
 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.

 

 סעת אספלט קיימת בעובי כלשהויפירוק מ   .0401.1051

 בכתב יפורקו משטחי האספלט הקיימים. במקומות בהם יורה המפקח 
משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט 

-, אך בניגוד מלאמור במפרט הכללי הבין51.03.05סעיף  ,2014, מהדורה מרץ 51
משרדי פירוק האספלט יהיה לעומק כלשהו, בהתאם לתכניות, ובכל מקרה לא 

 עומק המבנה הקיים.יעלה עומק הפירוק על 
העבודה כוללת  פירוק האספלט לכל עומק שהוא ופינוי הפסולת, לאתר שפיכה 

 מתואם ומאושר. 
 

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.
   



233 

 

  

 פירוק אבן שפה קיימת מסוג כלשהו  .0440.1051

הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות וכן במקומות אחרים עליהם יורה 
וללת את פירוק אבני השפה עצמן מסוג כלשהו, )במידה וקיימת המפקח. העבודה כ

מדד בנפרד(, פירוק תושבות הבטון יאבן תעלה בצמוד לאבן שפה אבן התעלה לא ת
 וסילוק הפסולת.

 
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א לרבות כל המפורט לעיל.

 

  פירוק ריצוף מסוג כלשהו .0460.1051

 ריצוף הקיים. המקומות בהם יורה המפקח יפורק ה
 העבודה כוללת פירוק השטח המצורף עד לעומק השתית ופינוי החומר. 

 
 המדידה תהיה במ"ר.  

  

 ניסור באספלט קיים בכל עובי שיידרש .0430.1051

הקבלן יבצע חריץ באמצעות משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא 
 יורשה השימוש 

ומק בהתאם לפרטים ולתוכניות ובקווים במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע לע
 ישרים או קשתיים בהתאם לתכניות.

 
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ותכלול את כל המפורט לעיל. הניסור יעשה 

 לעומק כל שהוא בהתאם לסוג העבודה הנדרש בהתאם לתוכניות ולפרטים.
 

 התאמת גובה מכסי שוחות .0231.1051 
משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןההכללי פרט העבודה תבוצע בהתאם לאמור במ

 .51.03.07, סעיף 2014, מהדורה מרץ 51
 

התאמת הגובה תבוצע עד המפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה. הגבהה 
תתבצע ע"י  סיתות והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום. הנמכה 

ת התקרה הקיימת תתבצע ע"י התאמת הצווארון. במידה ונדרש יש להרוס א
ולצקת במקומה תקרה חליפית במפלס המתאים. לצורך היציקה יש לגלות את 

ס"מ לפחות. הקבלן רשאי להניח תקרה  30פלדת הזיון של החלק הקיים לאורך 
 טרומית בכפוף לאישור המפקח.

 
המדידה תהיה לפי יחידה ותכלול את כל אמור לעיל לצורך ביצוע העבודה. הגבהה 

ולל תקרה חליפית במידת הנדרש. וכולל התקנת המכסה. במידה או הנמכה וכ
ויידרש מכסה חדש מסוג שונה מזה שהיה קיים במקור, ישולם בנפרד עבור 

 אספקת המכסה הנדרש, כאשר המכסה המקורי יוחזר למחסני המזמין.
 

 סילוק הפסולת
 

של  סילוק הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ובאחריותו הבלעדית
 הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים מאתר שפיכת הפסולת.

נורות ניקוז ישנים, יפסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, חלקי מבנים, צ -כדוגמא 
 גושי בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.
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 להלן נוהל לסילוק עודפי עפר ופסולת :
 

 נוהל סילוק עודפי עפר ופסולת
 
 :ישור לחפירה ופינויא
 
לא יורשה פינוי עודפי אדמה ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם       .1

 שעות לפחות מראש. 48המפקח  שיעשה 
 

יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה  .2
 המפקח.

 
פינוי אדמה ופסולת תורשה רק לאחר סילוק פסולת מוסדר ומאושר על ידי  .3

 המקומיות וע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין. הרשויות
הפינוי יבוצע במרוכז, יחד עם זאת עד לפינוי המוסדר ירכז הקבלן את כל 
 הפסולת במקום שאינו מהווה הפרעה כלשהי לתנועת כלי רכב והולכי רגל.

 
 

 עבודות עפר -  .2051תת פרק  
 

 כ ל ל י    .00002051.
לו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע רואים את הקבלן כאי

ם בין אם יעיקקר-מצאותם של קווים תתיוהאתר כפי שהם, כולל אפשרות לה
סומנו בתכניות בין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם 
נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו 

ה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על במקר
משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןהקבלן. תשומת לבו של הקבלן מופנית למפרט ה

 .2014, מהדורה מרץ 51

 
 

לתשומת לב הקבלן: בסמוך לקירות תומכים, עמודי חשמל וכדו' לא תעשה בשום 
ם לצורך בצוע התכנית, מחשש להתערערות אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשי

יציבותם. החפירה באזורים אלו תעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת 
 ידיים. 

 
לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים בתחום 

ן עבודתו. כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בי
המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת 

 עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.
 

משרדי לעבודות -ביןהבמפרט כללי  51.04.03בסעיף החפירה תבוצע כמפורט 
 .2014, מהדורה מרץ 51סלילה מס' 

פי שצרכי העבודה יכתיבו המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כ
קרקעיים וכו'(. לא תשולם -זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים. )ליד מתקנים תת

 תוספת למחירי היחידה או בנפרד עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.
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  )כולל חפירה להחלפת קרקע(.חפירה ו/או חציבה   51.20.0010
למידות ולגבהים הנתונים בתוכניות תאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתאם 

 ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.
 

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב 
כלשהוא, כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא, וכולל חציבה וחפירה במבנה כבישים 

 ודרכים הקיימים באתר.
 

, כולל עצים, והריסת כל מבנה על שורשיה  עקירת כל הצמחיההעבודה כוללת כמו כן 
או מתקן הנמצאים בשטח החפירה, כל זאת באם אינם מפורטים כעבודה נפרדת 
בכתב הכמויות.  באם לא נאמר אחרת, תכלול העבודה חפירה וחציבה לתעלות ניקוז 

 בצידי הדרך.
 

הדרושים לביצוע  בלבד ) כלי חפירה / ברייקרים ( כנייםיהעבודה תבוצע בכלים מ
החומר החפור או החצוב יובל   שימוש בחומרי נפץ. ולא יותר מושלם של העבודה 

ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים הנתונים  25לאזורי המילוי ויפוזר שם בשכבות של 
בתוכניות להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה.  השכבות תפוזרנה במקביל לפני 

 ס"מ ינופצו לפני הפיזור. 20 - גדולים מ השטח המתוכנן.  סלעים
 

המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטחי המילוי, כלומר, איזה סוג של 
חומר שנחפר או נחצב יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או 

 לוי בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם.יכפסולת.  אין להשתמש למ
 

בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות, כבילים, עמודים, תאים על הקבלן לקחת 
 ומבנים שונים.  על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה.

 
)לא תותר סטייה  ס"מ 0.5±דיוק העבודה של החפירה, החציבה והמילוי צריך להיות 

יסולקו למקום  כלפי מעלה(.  עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת המפקח למילוי,
 שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית.

 
באזורי מילוי , על מנת לחבר היטב בין המילוי החדש לקרקע הקיימת יש לחפור 
בהתאם לשיפועי החפירה המתאימים לקרקע המקומית מדרגים במדרון הקיים 

 מטר. 0.60בגבהים שלא יעלו על 
 

 מדידה ותשלום
 במטרים מעוקבים, לפני החפירה והחציבה.המדידה תהיה לפי נפח העפר והסלע, 

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל.  לא תשולם כל תוספת 
עבור חציבה, חפירה בידיים, הובלת העפר בתוך האתר, פיזור העפר בשכבות בשטחי 

 המילוי, וסילוק עפר למקום שפיכה מחוץ לאתר, אלא אם נאמר אחרת.
 

ת עבור חפירה ו/או חציבת המדרגות במדרון ומילויין מחדש לא תשולם תוספ
 בהידוק.

אגרת שפיכה של עודפי העפר הובלה ומודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם 
 .תוילרשו

 התשלום ייעשה על ידי הקבלן ישירות לרשות ועל חשבונו.
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 הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.  .0120.2051
על הקבלן ליישר את פני החפירה והמילוי בכלים מכניים או בידיים )לפי הצורך 

±  1ובהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התכניות(. דיוק קרקעית אחרי ההידוק 
  מ'. 4.0ס"מ מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של 

 
מק אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל למותר, יחרוש הקבלן, על חשבונו, לעו

ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוריד או יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח,  10של 
 ישקה ויהדק את השטח כנדרש להלן.

 
משרדי לעבודות סלילה -ביןה הכללי מפרטב 51.04.14בסעיף ההידוק יבוצע כאמור 

 .2014, מהדורה מרץ 51מס' 

במפרט הכללי  51.04.14.02בסעיף  51.04/05כאמור בטבלה מס'  דרגת הצפיפות 
 .2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןה

 
 ס"מ. 5ההידוק כולל תיחוח העפר עד לקבלת גושים שגודלם אינו עולה על 

 מכבש, מים, נהג ודלק יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

העבודות של הכנת קרקעית הכביש כוללות גם את החזקת השתית הגמורה בדרגת 
ת נדרשת, ברטיבות מתאימה, בצורת דרך ובגבהים הדרושים עד לפיזור שכבת צפיפו

 המצע, וזאת ע"י הרטבה וכבישה חוזרת.
 

במידה ופני הקרקעית התייבשו, יש להרטיבה במים עד לרטיבות האופטימלית, 
 לכבוש אותה מחדש ולבצע בדיקה חוזרת, הכל על חשבון הקבלן.

 
ות של קרקעית הכביש תבוצענה באופן שיטתי בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיב

דו"חות  , בהתאם להוראות המפקח. על ידי מעבדה מוסמכת תוך מהלך העבודה
 המעבדה יועברו למפקח לאישור טרם המשך העבודה.

 
 המדידה תהיה במ"ר.   

 
 
   ממצע סוג א'מילוי מובא   .80.002051 

 יישור של שטחים שאינם בתחום דרך שרות בכל המקומות בהם נדרש מילוי בורות ו/או הסדרה ו
 למסעה או חניית אוטובוסים החדשה, ייעשה שימוש בחומר מובא מסוג מצע סוג א' בלבד כהגדרתו

 .51.05, תת פרק 2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה  מס' -במפרט הכללי הבין
 

 החלפת קרקע
 של חרסית עם/בלי צרורות במידה ובתחתית חפירה למבנה מיסעה תתגלינה שכבות 
 ס"מ עם חומר נברר מחצבתי 40או חוואר/חוואר קירטוני יש לבצע החלפת קרקע לעומק 

 בלבד. 18-25%בלבד )מצע סוג ג'(  בעל תכולת דקים בתחום 
 ס"מ כל אחת בבקרה מלאה.20החומר הנברר יפוזר ויהודק בשתי שכבות בעובי 
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  ותשתיות מצעים  – .3051תת פרק 
 

 מצע סוג א'  .0.0010351
 

, מהדורה 51משרדי לעבודות סלילה מס' -ביןה הכללי יבוצע לפי האמור במפרט
 .2014מרץ 

 . 51.05כמפורט בתת פרק 
 לא יותר שימוש בכורכר כחומר מצע.

 
לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני המצע, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. בכל 

התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים  מקרה של פגיעה במצע )כגון: גשם,
 מיכניים וכו'( יש לחרוש את שכבת המצע ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.

 מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי נפח, במטרים מעוקבים, של מצע סוג א' מהודק שבוצע בהתאם 

 לתכניות ולפי הוראות המפקח.
פקת כל החומרים וביצוע כל העבודות התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הס

 הדרושות 
 לביצוע שלם של העבודה.

 
 

  CLSMמילוי מבטון   .0300.3051
 בחוזק נמוך של תעלות ובורות  CLSMתאור העבודה: מילוי בבטון מסוג 

להנחת קווי ומתקני , לשטחים מרוצפים ובמיסעות בהם לא ניתן לחפור לעומק ובכל 
ח לצורך מילוי וכיסוי מהיר של דרכים באתר לצורך מקום אחר עליו יחליט המפק

 שמירת וקיום רצף הנסיעה והתנועה באתר.
 המהדורה  משרדי -ןהביהכללי שבמפרט  51יעמוד בכל הדרישות של מפרט  CLSM –ה 

 העדכני ביותר.
 על הקבלן יהיה להציג את תכונות התערובת לאישור טרם אספקת החומר לאתר.

 
 מדידה ותשלום

הוראות  CLSMתשולם לפי נפח, במטרים מעוקבים , של בטון מסוג  העבודה
 המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, 
 הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

 
 

 עבודות אספלט – .4051תת פרק 
              

 הכללי של המפרט   51.12אספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לאמור בתת פרק עבודות ה
 .2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' -הבין

 
 

 מ"מ 19דירוג   -תערובת אספלטית חמה לשכבת האספלט העליונה תהיה תערובת צפופת
 .PG70-10עם אגרגט גס גיר/דולומיט סוג א' וביטומן  

 
 מ"מ 19דירוג  -לטית חמה לשכבת האספלט  התחתונה תהיה תערובת צפופתתערובת אספ

 .PG68-10עם אגרגט גס גיר/דולומיט סוג א' וביטומן 
 

 תערובת מרש"ל עבור כל אחת מהתערובות שפורטו לעיל תועברנה לידי המפקח 
 לבדיקה ואישור שלושה ימים לפני הזמנת האספלט מהמפעל.
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 ליטר/מ"ר 0.3-0.4שכבות אספלט יהיה בשיעור ריסוס ציפוי מאחה בין שתי 
 

 ליטר/מ"ר 0.5ריסוס ציפוי מאחה בתחתית קירצוף יהיה בשיעור 
 

 ריסוס בקרבת אבני שפה, אבני תעלה, מעקות, תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע
 אפשרות זיהום השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"' כיסויים בזמן הריסוס.

 
 וס, יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו.לאחר הריס

 הקבלן יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.
 
 

 שעות לפני הנחת השכבה האספלטית. שכבת האספלט תפוזר 24הציפוי יבוצע שעתיים עד 
 השטח, יכולת הציפוי להדבקה, לא לפני לאחר התנדפות המים מהאמולסיה, התייבשות 

 שהציפוי שינה את צבעו מחום לשחור.
 

 שטחי ציפוי מאחה שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח. על פני שטחים בהם מצויות
 שלוליות אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה, לאחר מכן יורחק החול.

 נוסף בהתאם להוראות המפקח.שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס 
 

דרוג התערובת ותכולת הביטומן ייקבעו סופית על פי תוצאות מערכת המרש"ל 
 שתוגש 

 לאישור.
 

כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה השכבה הראשונה 
 האספלט. של

 
 מדידה ותשלום

ובטונות , לאחר הידוק, אספלט מקשרתההמדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות של שכבת 
 עבור 

 שבוצע בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.אספלט בעובי משתנה 
 

מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיהם ולא תשולם תוספת עבור עבודה 
 זו.

  
 חדשלאספלט  אספלט קיים מישק התחברות   .0210.4051 

 
 

משרדי לעבודות סלילה -במפרט הכללי הבין 51.12.08.08 לסעיףתשומת לב הקבלן מופנית 
 .2014 מהדורה ,51מס' 

 
 

המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו כך שיובטח 
קשר טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים תחתך 
 לאורך המישק למלוא עומק האספלט במשור מכני )בהתאם להנחיות וסימון

  המפקח באתר(, ולאחר מכן ירוססו כל שטחי המגע.
 

יווצר משטח חלק בין המפלסים העליונים של יכבש כך שישכבת האספלט החדשה ת
 קיים והחדש.ההאספלט 
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 מדידה ותשלום
 

המדידה והתשלום לפי אורך, במטרים, של קצה שמחבר בין אספלט קיים לאספלט 
 חדש.

 
 טיפול בסדקים בתחתית קירצוף.

 
משרדי -מפלס תחתית קירצוף יבוצע טיפול בסדקים על פי המפרט הכללי הביןב

 .51.62פרק -תת 51לעבודות סלילה מס' 
 

 מדידה ותשלום
המדידה והתשלום לפי אורך במטרים בציון תחומי רוחב הסדקים במ"מ, ובציון סוג 

 החומר
 .51.62פרק  -לאיטום המחיר כולל את האמור בתת

 
 
 
 

 מרורים ,צביעה ואביזרי דרך.ת – .8151תת פרק 

 . להנחיות משרד התחבורה לשילוט עירוני ובהתאם ללוח   התמרורים העבודה תבוצע בהתאם 

 

 משרדי לעבודות סלילה   -ביןההכללי בהתאם לאמור במפרט  ותבצע עבודות צביעה וסימון דרכים
 .  51.07, מהדורת מרץ , סעיף 51מס' 
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 פרק 57 - תשתיות מים וביוב

 

  כללי 57.00

 הקדמה 57.00.1

במסמכים  העבודה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם לדרישות אשר מופיעות 

 :אחרת צויןהבאים אלא אם כן 

המפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, ובמיוחד  .א

 עול.יקווי מים ביוב ות 57מוקדמות ופרק  00פרק 

 הוצאת משרד הפנים.בקני תברואה )הל"ת(, שהוראות למת .ב

כל העבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת המכרז נכללו בסעיפים השונים של כתב  .ג

 הכמויות ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף. 

 

 תאור העבודה 57.00.2

  מבנים וכו'.בורי מים ליח, כולל מגופים, הידרנטים ,   2" – 4"בקוטר מים  צנרתהנחת  .א

 .PVC -יוב מהנחת צנרת ב .ב

 פתיחת כבישים ומדרכות והחזרת המצב לקדמותו. .ג

 

 היקף העבודה 57.00.3

 נורותיוהנחת צ הספקה עבודות הקבלן במכרז כוללות פתיחת מדרכות וכבישים, 

בור קוים קיימים, יתוק וחינ באדמה, מילוי התעלה והחזרת כביש ומדרכה לקדמותם,

 ים.בנלמיוב ובבורי מים ימגופים, ברזי כבוי אש וח תאים, הרכבת

של  תשתיות , מחלקת כבליםהעבודה כוללת תאום עם חב' חשמל, חב' בזק, חב' 

רט"ג, וכל גורם אחר רלבנטי שאישורו נדרש לצורך ביצוע העבודות לפי הדין והנסיבות, ה

התיאום, וכן השגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות   .או לפי דרישת המפקח

 , יבוצעו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.הדרושים לצורך ביצוע העבודות

 

 היקף המפרט 57.00.4

בהוצאת משרד  כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הכללים לעבודות בניה 

טחון בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, המפרט המיוחד, תקנים יהב

 וין ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב הכמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצ

 .במסמכי המכרז

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל 

 העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים.
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 אחריות הקבלן 57.00.5

רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה. כי הוא מכיר את התוכניות, המפרטים, 

וכי הוא בקיא  ,סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו רשימת הכמויות,

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

 

 ווג קבלניםיס 57.00.6

רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים בפנקס בעבודות המים והביוב  יודגש, כי .א

" 1969"ט=ות תשכיהקבלנים )בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנא

  .(260או  400ותקנותיו קוד ענף 

אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף  רשום קבלן התברואה יהיה כמו כן יודגש כי  .ב

  .ההמתאים לנושא המכרז ביום הגשת הצע

 

 מדידות 57.00.7

 , כולל המדידותכל המדידות עבודות.הקבלן יעסיק מודד מוסמך שילווה את ה

  יהיו על חשבון הקבלן. ותודצוע העביהנדרשות לצורך ב ,הגיאודטיות

 לא תשולם כל תוספת עבור העסקת מודדים.

 

 שור ירשם ביומן העבודה.י. האמראש ובכתב אין לכסות התעלה ללא אישור המפקח  57.00.8

 

 ותגמורות טיב הבצוע יהיה לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין והוא יאשר כי העבוד 57.00.9

סוים לא יהיה לשביעות רצון המפקח, או פרט מ הןאו חלק מ ותת. במקרה והעבודוומושלמ

 יפרק הקבלן את החלק הפגום ויבצע אותו מחדש, ללא כל תשלום נוסף.

 

צוע העבודה על ידו, על ידי פועליו יאחראי לכל נזק לרכוש שייגרם כתוצאה מביהיה הקבלן  57.00.10

 ושליחיו או ע"י קבלני משנה שיופעלו על ידו.

 

, קווי ביוב ותקשורתשמל וטלפון, כבלי חשמל בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי ח 57.00.11

ומים וכו'. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של המבנים העיליים והתת קרקעיים בכל מקום 

, בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ותעבודה יבוצעובו 

ורמים הנוגעים לחפירה מהג תורישיונושורים יולשמור על שלמותם. על הקבלן לקבל א

 ., על אחריותו וחשבונובדבר

מוש במכשירים מיוחדים ינורות הכבלים והשוחות למיניהן, השיהחפירות לגילוי הצ

אום עם הגורמים המוסמכים וכן כל ילבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ות

ום הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל חלים על הקבלן, ללא תשל

 נוסף.
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ל הקבלן לבדוק את עומק התשתית הקיימת שהקו חוצה ולוודא שתשתית זו אינה ע

 .ו/או לביצוע העבודות וי המים החדשיםומפריעה להנחת ק

שורים של הגורמים הנוגעים בדבר כגון: חב' ילפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל א

לפי ההוראות הכלולות  ולעבוד ,וכו' עירייהחשמל, חב' בזק, חב' הכבלים, משטרה, 

 באשורים אלה.

 

 .כל האישורים ימסרו למפקח בשטח

 לא תשולם כל תמורה עבור השגת אישורים ועבודה לפיהם. 57.00.12

 לא תשולם כל תמורה עבור עלויות של מפקחים מטעם בעלי תשתיות אחרות.

צו התחלת ב עפ"י המצוין ותתתואם עם המפקח. הקבלן יתחיל בעבוד ותשיטת ביצוע העבוד 57.00.13

 .העבודה

על הקבלן להודיע ברמקול או באמצעי אחר, על הפסקת מים במועד אשר יתואם עם המפקח  57.00.14

ההודעה  .שעות 5 -ויאפשר לתושבים להתכונן להפסקה. לא תורשה הפסקת מים ליותר מ

בנוסף לאמור   תהיה מפורטת ותכלול את קטע הרחוב ומספרי הבתים בהם תחול ההפסקה.

י הפסקת מים, יתלה הקבלן מודעות על כל בנין ברחובות שעות לפנ 24לעיל, לפחות 

הרלבנטיים בדבר הפסקת המים המתוכננת, וכן יניח המודעות בתיבות הדואר.  המודעה 

תכלול פירוט של קטעי הרחוב ומספרי הבתים בהם תחול ההפסקה, המועד המתוכנן 

 מין.להפסקה ומשכה המתוכנן, וזאת בנוסח שיאושר מראש ובכתב על ידי המז

 בגמר יום העבודה יש לכסות את כל התעלות שנחפרו באותו יום. 57.00.15

על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים לבטיחות העובדים והעבודה וכל צד שלישי, והוא  57.00.16

, והכל בהתאם להוראות האחראי הבלעדי עבור כל נזק שיגרם או לרכוש או לצד שלישי

 .נספח הבטיחות המצורף למסמכי המכרז

יב לבצע את העבודה תוך שמירה קפדנית של כללי הבטיחות וכללי הגנה הקבלן מתחי

 .לעוברי אורח

בטיחות להבטחת כללי בטיחות וגהות באתר ההקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות  57.00.17

תקנות משרד לו, והכל בהתאם להוראות העבודה לעובדים, עוברי אורח ותנועה מוטורית

 העבודה ומשרד התחבורה.

כלל במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל עבורם ייכל האמור לעיל  57.00.18

 כל תשלום נוסף.

 

 ספקת מים למי שתייה ולעמדות כיבוי אש א תכרעמ 57.01

א'. 530ומטה יהיו מפלדה לפי ת"י  6. צינורות בקוטר "530צינורות הפלדה יהיו בעלי ת"י  57.01.1

 .  5/32י דופן "בעוב נורות פלדה יהיויצ הצינורות יהיו עם פאזה רגילה.
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של  APC-3 ילן שחיל תלת שכבתי סוגתעם עטיפה חרושתית חיצונית מפוליאהצינורות יהיו  57.01.2

מלט. הציפוי והעטיפה או ש"ע וציפוי פנימי של צינורות המזרח התיכון , "טריו" עברות

 .266יבוצעו לפי מפמ"כ 

חרושתית מפוליאתילן  עטיפהעם   מצופים בטון 5/32בעובי דופן " יהיו 2"נורות בקוטר יצ  57.01.3

 כנ"ל. שחיל 

עם ציפוי  40נור יהיו אביזרי פלדה סקדיול יקשתות, הסתעפויות ואביזרים שונים לאורך הצ 57.01.4

 מיצור חרושתי בלבד. - APCפנימי מבטון ועטיפה חיצונית מסוג 

ומעלה, יש להשתמש  3נור המסתעף בקוטר "יבכל מקרה של הסתעפות כאשר הצ 57.01.5

 תוך חדירה.ילבצע רבהסתעפות חרושתית ואין 

ס"מ מעל גב הצינור  20 -נור ויס"מ מתחת לצ 10נורות יש לעטוף בחול נקי בעובי יאת הצ 57.01.6

 מ"ג/לק"ג חול. 50כוז הסולפטים בחול לא יעלה על יובכל רוחב התעלה. ר

 .ומעלה יעטפו ביריעות מתכווצות 3נורות פלדה בקוטר "יתוך של ציראשי הר 57.01.7

 1.2מ' מגב הצינור ועד רום הכביש או  1.0כיסוי מינימלי של  יונחו בעומק שיבטיח צינורותה 57.01.8

 מ' עד לרום המדרכה המתוכננת במקום. 

ס"מ.  5קי מאבנים שגודלן מעל נ פרמעהמילוי החוזר מעל מעטפת החול יהיה 

 כסוי הצינורות יעשה רק לאחר אישור המפקח ובדיקתו את עטיפת החול.

לגדר ויופנו  או ש"ע ויותקנו בצמוד  FHFפאל דגם יהיו מתוצרת ר 3רזי כבוי אש בקוטר "ב 57.01.9

  ס. - 01-101יאלכיוון הכביש לפי פרט 

 מעבר קווי ביוב יעשה תמיד מעליהם. 57.01.10

 רפאל או שווה ערך.  תוצרת TRSמגופים יהיו מגופי טריז עם ציפוי פנים רילסן דגם  57.01.11

 בדיקת לחץ  57.01.12

כיב פקקים על כל החבורים להר ישך כ בסיום העבודה יש לבצע בדיקת לחץ למערכת. לצורך

 הקיימים, ולסגור את המגופים הקיימים. 

אטמ' עם מד  12דקות ובלחץ  120לחץ תתבצע בהתאם להנחיות היצרן למשך ה תקידב

 מים רושם. 

ועדיין המערכת אינה שומרת על הלחץ יש לבצע את הפעולות הנ"ל בין כל שני  הדימב

 מגופים ע"מ לאתר את הקטע הבעייתי. 

 הנזילה יש להשתמש בציוד מתאים המאתר נזילות. ת ות אלגל מ"ע

 הנ"ל.  יםם העבודה תתבצע בדיקת לחץ חוזרת ללחצויס םע

  "י היצרןע הקיבד 57.01.13

יזמן את נציג ספק הצינורות לפקוח שיגרתי תוך תאום לוחות זמנים איתם. בסיום  ןלבקה

הלחץ של הצנרת  מיצרן הצינורות אישור בכתב לגבי תקינות בדיקת בלהעבודה יש לק

 שנים. 10 -יצרן להות יואחר
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, ולפרק זמן ותלפח ותשע 48מים לצרכנים תעשנה בתאום עם המפקח בהתראה של  תוקספה

 שעות.  5שלא יעלה על 

 מילוי תעלות: 57.01.14

ועד  נוריבשטחי מדרכה יש למלא את התעלה מעל שכבת החול העוטפת את הצ .א

ס"מ  7בנים בגודל העולה על ה מפסולת ומאיבאדמה מקומית נקי לשכבת המצעים

ס"מ  20מודיפייד א.א.ש.ת.ו. בשכבות של  98% -לוי יהודק ליעד לפני השתית. המ

 לאחר ההדוק.

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו. 98% -ס"מ לאחר הידוק ל 15בעובי תהיה מצע סוג א'  שכבת

תמולא התעלה  בכביש מעל עטיפת החול עד לשכבה התחתונה של מצעים  .ב

 98%ס"מ עם הידוק לצפיפות  20חלופי שווה ערך( בשכבות  בחול  )או חומר

מוש בחומר החפור.מעל המילוי הנ"ל יש למלא ילא יעשה ש מודיפייד א.א.ש.ת.ו.

מודיפייד  98%ס"מ כ"א לאחר הידוק  20מצע סוג א' בשתי שכבות בעובי 

  א.א.ש.ת.ו.

ות יבוצעו כל הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות צפיפות חול במילוי התעלות. הבדיק .ג

 נקודות לכל בדיקה )אחת לכל שכבה(. 3מ'  50

 בדיקת צפיפות החול והמצעים יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ובעלת רישוי. .ד

 פתיחה ותיקון אספלט במדרכה ובכביש 57.01.15

 פתיחת אספלט תיעשה בעזרת משור חשמלי בלבד. .א

 קון אספלט בכביש יהיה בשתי שכבות.ית .ב

גודל גרגר מקסימלי  ס"מ לאחר כבישה, 5 שכבת האספלט התחתונה תהיה בעובי .ג

ס"מ לאחר כבישה, גודל גרגר  5. שכבת האספלט העליונה תהיה בעובי 3/4"

 . 3/4מקסימלי "

ס"מ לאחר כבישה, גודל הגרגר  5קון אספלט במדרכה יעשה בשכבה אחת של ית .ד

 .3/4המקסימלי "

 1ר עויבש 70לפני שכבת האספלט הראשונה יש לרסס בביטומן מסוג ה.ב. .ה

 0.25עור יבש RC - 70מסוג  ק"ג/מ"ר. בין שתי שכבות האספלט יש לרסס בביטומן

 ק"ג/מ"ר.

 פתיחה ותיקון מדרכה מרוצפת 57.01.16

 פרוק מדרכה תיעשה בצורה זהירה  כולל אחסון ושמירה לשימוש חוזר. .א

הכללי   במפרט 400832סעיף  40קון רצוף משולב יתבצע לפי הוראות פרק תי .ב

 ו הם:קריילעבודות בניה וע

 20האבנים יונחו על שכבת חול שתפוזר על שכבת מצע סוג א' כנ"ל בעובי   -

 מודיפייד א.א.ש.ת.ו.  98% -ס"מ לאחר הידוק ל

 הנחת האבנים תחל מאלמנט טרומי או יצוק )אבן סף(.    -

 מ"מ.  4-2המרווח בין האבנים יהיה    -

י ולא ע"י יציקת השלמות יש לעשות בעזרת אבנים חתוכות במכשיר מיכנ   -

 בטון.
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לאחר ההנחה יהודק המשטח בעזרת פלטה ויברציונית בעלת כח   -

הרץ. שטח הפלטה  75 – 100ק"ג ותדירות  2000 – 1500צנטרפוגלי של 

מעברים, לאחריהם יפוזר חול על  3 -מ'. ההידוק יבוצע ב 0.5 -0.35יהיה  

 3אחר מכן משטח ויוחדר באמצעות מטאטא למרווחים שבין האבנים, ול

 שעות מהנחת האבנים.  24מעברים נוספים של הפלטה תוך 

 

 יש לפנות לסעיף הנ"ל במפרט הכללי.  -לצורך הנחיות מפורטות     

  עפר תודובע 57.01.17

להנחת  יהשטח לצורך הכנת התוואר ובעת העבודה יהיה צורך בניקוי ויישו הדימב

יחשב ככלול במחיר חפירה או אלה ומחירן  דותוור עבבהצינורות, לא תשולם כל תוספת ע

 חציבה והנחת הצינורות. 

 יש להבטיח יציבות הדפנות על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר.

  ולח תפיטע 57.01.18

ס"מ  20 יבועב( A- 3צינורות יש לעטוף בחול דיונות נקי מסולפטים וכלורידים )ה תא

החול . 55למפרט הכללי פרק ס"מ מעליו ובכל רוחב התעלה בהתאם  20 -לצינור ו חתמת

 יאושר ע"י המפקח.

 וחיטוי הפיטש 57.01.19

מים כולל חיטוי בכלור ע"י מבצע מוסמך.  הקבלן הצנרת  עבודה ישטוף הקבלן אתה רמגב

 יציג אישור ממשרד הבריאות על ביצוע החיטוי.

 שקיעות 57.01.20

מיום קבלת  ההקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון במשך שנ

, והכל תתוקן על חשבון הקבלן העבודה על ידי המזמין, כל שקיעה במדרכה או בכביש

  .כמפורט במסמכי המכרז

 בקורת של שירות שדה 57.01.21

נורות לפיקוח שיגרתי תוך תאום לוחותזמנים אתם. על יהקבלן יזמן את נציג ספק הצ

 קה.נורות שהונחו באותו יום עד לבדייהקבלן לוודא שביום הבקורת לא יכוסו הצ

 סילוק אביזרים מפורקים 57.01.22

 כל תאי המגוף המפורקים יסולקו מהשטח, המגופים המפורקים ימסרו למחסן העיריה.

 קוויםשטיפה   57.01.23

 נורות.יעם סיום העבודה ישטוף הקבלן את הצ
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 סילוק פסולת 57.01.24

ווצרו עקב העבודה כגון האספלט מפתיחת כבישים ומדרכות יכל פסולת או עודפי עפר שי

וחלפת בחול, והמרצפות השבורות וכו' יסולקו על ידי הקבלן ועל והאדמה החפורה המ

 חשבונו לאתר מאושר לסילוק פסולת. 

 התשלום עבור שפיכת הפסולת לאתר המאושר יהיה על חשבון הקבלן. 

 . לא תשולם תוספת עבור עבודה זו

 השטח ינוקה ויטוטא ע"י מטאטא מכני מורכב על טרקטור.

 הכלרה 57.01.25

קו מים קיים יבצע הקבלן כלורינציה ושטיפה של הצינור בהתאם לפני חיבור קו חדש ל

לאחר החיטוי ושטיפה של הצינור  לדרישות של משרד הבריאות. דגימות של המים 

 ישלחו ע"י הקבלן למעבדה המאושרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות.

רשות לפני ביצוע כל הפעולות האמורות לעיל על הקבלן לבצע כל הסידורים והעבודות הנד

, אל חוזרים, משפכים וחיבור הקו בצורה זמנית למערכת מגופיםלרבות התקנת 

תיעול/ביוב לריקון הקו  מחומר החיטוי. כל העבודות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.

 צלומי רדיוגפיה 57.01.26

תוכים לפי הנחיות ימכלל הר 10%תוך יבדקו בצילומי רדיוגרפיה בהיקף של יראשי הר

 המפקח.

 תךר 57.01.27

על  מהריתוכים. הבדיקה תתבצע ע"י מעבדה מוסמכת. 10% -יש לבצע בדיקת ריתוך ל

 הרתך להיות בעל תעודה מתאימה של "צינורות המזרח התיכון" או הטכניון.

 גישושים 57.01.28

את כל המערכות  לפי התחלת הנחת קווי המים הקבלן יבצע על חשבונו גישושים ויגלה

המידע למפקח. כמו כן ימדדו  נור ימסור אתיצהתת קרקעיות הקיימות בתוואי הנחת ה

 תאי ביוב במקומות חצייה עם קו מתוכנן.

במידה שבעקבות הגישושים הנ"ל יהיה צורך לבצע שינוי כלשהו בתוכניות, על ידי המזמין, 

יפעל הקבלן בהתאם לשינויים הללו, והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי, אלא לפי 

ו בכתב הכמויות )וזאת גם במקרה שהשינויים היו כרוכים המחירים שהוצעו על יד

 בהארכת העבודות(. 
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  מערכת ביוב 57.2

 V.CP.רות נויצ 57.2.1
    

 884י תקן ישראלי פל ע SN -8ו מסוג עבה לביוב קשיח יהי PVC רותוינצ .א

  סימון דגם, תו תקן וחוזק. והצינורות יישא

ח טהש יעות וכו'.פגחלוטין, ללא חריצים, פגמים, ורות יהיו שלמים לנציה .ב

        .ה חלק בהחלטיהפנימי של הצינורות יה

    .2, חלק 1083חת הצנרת תהיה לפי תקן ישראלי ת"י נה .ג

 יההפת הצינורות לשמש תישח - PVC הקפיד על אחסון נכון של צינורותלש י .ד

   .ק זמן מוגבל בלבדרפל 

 ברורה לתקנים. אותם צינורות  שאינםיד בהתייחסות הקפקבלן לההל ע .ה

  .צרים תחת השגחה מכון התקנים אסורים להנחה בהחלטוימ

 ס"מ מעל הקו לכל אורכם )כולל חבורים 30 -קווי הביוב בגובה כ לעמ .ו

)כולל פס מתכת בתוכו( ועליו יוטבעו   אדוםגרשים( יונח סרט אזהרה מהמ

 המילים "צינור ביוב".

 

 מילוי התעלות 57.2.2

 
 . 57.1י הנדרש בפרק יבוצע לפ

ל במחיר ולכיר אספקה, הובלה, העמסה, פריקה, פיזור החומר הנ"ל ומילוי התעלות חמ

   צינורות הביוב, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.

 

 שוחות ביוב 57.2.3

  יוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטים לעיל.ב דות עפר לשוחותובע .א

  ס. – 03 - 01טרומית לפי פרט  ות הביוב יהיו עם תחתיתחוש .ב

 " תוצרת "אקרשטיין" אוF-200החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם " ןיב .ג

   ם "איטופלסט" תוצרת "וולפמן".גדמ

 .ס – 03 - 02ות מפל יבוצעו לפי פרט חוש

מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש/המגרש המתוכננים הסופיים  םור .ד

 .הוראות המפקח יפל ו/או

 לםוירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סי הבלש .ה

 סולם וא 631יו שלבי דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י היו

   רגלס/נירוסטה.ביפ

פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צינור היציאה, מימין או משמאל  .ז

 ורך.אליו, כך שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצ

אם תהב דופן הפנימית של השוחות בחלקה העליון יצוינו מספרי השוחותהל ע .ח

  לתכניות. ציון המספרים יבוצע בצבע מחזיר אור.
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כל השוחות יבוצעו עם עיבוד בטון בקוטר הנדרש )"בנצ'יק"( בהתאם לקוטר  .ט

 וכיווני הצינורות.

 "F-905ורשדה רי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פבחמ .י

  .304שטיין". כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ רקא" רתצות

 בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת.

בכביש, חניות ובשטחים פתוחים  D-400טון מין  40ות ומכסים יהיו לעומס רקת .יא

רכה ובתוך המגרשים ויתאימו לתקן דמב -125Bטון מין  12.5"פים, ולעומס שצב

ס"מ לשוחות בקוטר  50. המכסים יהיו בקוטר 2003ספטמבר מ 489ישראלי ת.י. 

 ס"מ ומעלה ללא נעילה.  100ס"מ לשוחות בקוטר  60ס"מ ובקוטר  80

 המכסים יהיו מבטון דגם "סגר ב.ב. .יב

    

   שיפועי הקו  57.2.4
  .וים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורךוקה

 וחות וצנרת הביוב הקיימותשל ש L.I אמתלש ילסטות משיפוע ללא אישור המפקח.  ןיא

 .י תחילת העבודהנפל

הן במישור ו יוים בין שתי שוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקוקה

 .האנכי. הרומים יישמרו על ידי ביקורת מתמדת במכשיר מתאים

 

 כל האלמנטים של מערכת הביוב יהיו מתוצרת אחת ויאושרו ע"י המפקח מראש. 57.2.5
   

  .דאויוה לקבלת העבודה ולפני צילום תסמיכוב עחץ של קווי הביוב תתבצפה בליטש 57.2.6

 עי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימותצמא 57.2.7

רה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב הקיימים על קמב

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל 

 :לוא וההגנה אשר יכללו בין היתר את אמצעי הזהירות

 ותמי שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כנפל .א

 כנס לתאהקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין לפסמ

ר חאל ניים. רקכרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מקבה

יסה לתא נכה פקת תותרסת חמצן בכמות משסולקו כל הגזים ומובטחת הספק

 .הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז

ות חפלשעות  24י שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של סכמ .ב

 :לפי הכללים הבאים

כסים מהו מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד -ודה בתא בקרה קיים בעל -

 .בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים

 .המכסים משני צידי נקודת החבור -ב קיים ור אל בילחב -
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 ורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץיא ל .ג

 .חה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורךושל

 נס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליותכנה .ד

 קשור חבל אשר אתחגור חגורת בטיחות שאליה יגם  ואי מחליקות והתלב

 .ו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחההצק

 .מ' ישא מסכת גז מתאימה 3.0נס לשוחת בקרה שעומקה מעל כנה .ה

סת ינכ מ' יופעלו מאווררים מכנים לפני 5.0חות בקרה שעומקם עולה על ושב .ו

 .האדם ובמשך כל זמן העבודה בשוח

רה יודרכו בנושא בדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקועה .ז

 .אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

  ום וידאוליצ  57.2.8

 :צלם את קו הביוב לפני ביצוע אספלטים במצלמת וידאו ע"פ  ההוראות הבאותלש י 

 יללכ .א

)כולל חבורי הביוב מהמגרשים(  םחדשיה צעו צילומי וידאו של קווי הביובובי

ין של עבודות הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי חת ביצוע תקטבה לשם

 וחד.ימה ובמפרט

קבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, הל ע

  .ם העבודות, או צינור קייםויס לאחר

 .במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל אורכה יזיהוולום ייערך באמצעות טליצה

 ר" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצועת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינורטמ 

 .תה, לגלות תקלות וחסימות במידה וישנםחנה

   ט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי  החוזה, ויש לקוראו ולפרשורפמ

 ד ממסמך זה.פרפן בלתי נואב

  לת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתהועפ

 וע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות שלדא ולאשר את תקינות הבצוול

  המפקח שניתנו במהלך הבצוע או לוודא מצבם של קווי הביוב הקיימים.

 היו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחיריינרת הצאות השטיפה והצילום של צוה

ידה השונים שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד )אם חיה

   ר אחרת(.מאנ לא

יהיה מיומן, בעל ציוד מתאים לתנאי העבודה הספציפיים   ומבצע  צילום הווידא

. מבצע  צילום רטודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות במפבעה ונסיון לבצוע

 טעון  אישור המזמין.  והווידא

   ע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלתוצב

 ."וע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדותודה לאחר הבצבעה
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 ע העבודהוצב .ב

 פה:יטש

 לדאוג שהצנרת הונחה ו/או הצנרת הקיימת תהיה לןי בצוע הצילום על הקבנפל

לך המב בניה, משקעים וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפרוע

 .הצילום

מתאימים לכך קוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות ציוד ומיכשור ינה

לים שט המפרציפיים של המקום, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפסהבתנאים 

 .אותו

 

 

 וי העבודהתיע 57.2.9

 צוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאםב .א

 .ישות והשלמות כל העבודות הקשורות  בביצוע השוחותרדל

 .יקוח באתר והמפקחצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפה .ב

ר שבעה שאמ ל הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד בצוע הצילום לא פחותע .ג

 .ימים לפני בצוע העבודה

 .קבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא נוכחות המפקחה .ד

 ך העבודהלהמ  57.2.10

מת לצמלום יבוצע באמצעות החדרת רובוט בעל הנעה חשמלית עצמאית, הכולל יצה

 .בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציודל סגור עגטלוויזיה במ

 .ך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילוםלהמ

 דויעת  57.2.11

 לום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו. מספר השוחה המצוין על הדופןיצה 

 נתוניםכיעו ופימית של השוחה, מרחק רץ בין שוחה לשוחה, קוטר הקו וסוגו ינפה

 .יים בצילוםיטלגיד

 

 ון מפגעיםקית  57.2.12

  ,דה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדתימב 

 לו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקוניםגתי

 .ושים לשביעות רצונו המלאה של המפקחרדה

 .ים והבלתי ישיריםרישיה םלן יתקן נזקיבקה 

 המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום ר תיקוןחאל 

 ."זר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודהוחה
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 ת ממצאיםגצה 57.2.13

 ת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המרכז ובנוסף רק לאחר מסירתלבק 

 .ות רצונו של המפקחביעשלוד הצילום שנערך עית

 .דאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאיםוד הצילום יכלול קלטת ויעית 

 ת וידאוטלק  57.2.14

 ,מצולם של הקו לכל אורכו דת הוידאו שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוטלק 

 .לול סימון זיהוי שוחות וקווים כמתואר לעילכיו

 צילום חו"ד  57.2.15

  וכן ע"י מבצע עבודה זו.י ורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשרצמב 

רה וצב ישה להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתובצילום אינו מבטל את הדר חו"ד 

 ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

-AS  ם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו על בסיס תכניתשרמ .א

MADE  (בקיםלקווים קיימ -ית מדידה נכת )ת(, רחא)אם לא נדרש  1:250ה מידה נ

ח כדי טשה   הקווים וכל סימן ותאור אחר על פנישיכלול סימוניהם של השוחות ו

  .לאפשר זיהוי הקו ומיקומו

 . AS-MADEיות/קבצים יוכנו ע"י הקבלן במסגרת בצוע תכניות נכת 

 :שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול חו"ד .ב

 . AS-MADEר קטעי הקו לפי מספור השוחות בתכנית פסמ -

  .אים/ מפגעיםצממ -

  .ר הממצאים/המפגעיםואת -

  .ות וציון מיקום הממצא/המפגע במרחק רץ לאורך הקו משוחה סמוכהרעה -

  .וקוטר/גודל הצינור גוס -

 ו בין קצה החבוראת( חוך קטע בין שתי שוחות סמוכות )נטו ובין צירי השורוא -

  .רש לשוחהגממ

  .ום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעיםכיס .ג

 .נות והמלצותקסמ .ד

 .בתמונות של התקלות האופייניות"ח ילווה ודה .ה

 חו"דר בצוע כל התיקונים הנדרשים בהתאם לתוצאות צילום וידאו יוצא חאל .ו

רכות עמהלול כל הקטעים המצולמים וישקף תקינות מוחלטת של כיש ום מסכםליצ

 .ארות לעילותמ בכל הקטעים ללא יוצא מן הכלל. דו"ח מסכם יוצא לפי הוראות

 .קחמסכם יאושר ע"י המפ חו"ד

 יות הקבלןרחא .ז

סף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" יערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף ונב

קבלן. הצילום החוזר הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו ה של תהאחריו
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צינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות לנזקים שנגרמו 

אשר באחריות הקבלן, המפגעים יתוקנו על וע הנחת הצינור צבבאחרות הקשורות 

ו של הקבלן. בהמשך נשבוח שת המזמין, או  ע"י המזמין עלירדידי הקבלן לפי 

לן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים בקהייערך, על חשבון 

 .הכלליים של החוזה

 

 חת פעולה של מערכת הביוב הקיימת במהלך בצוע העבודותטבה 57.2.16

ע וצב ן להבטיח פעולה תקינה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופתקבלהל ע .א

 .בודותהע

 בצוע העבודות יאושר ע"י מח' הביוב של הרשות. רדס .ב

יוב של בעבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בנוכחות נציג מח' ההל כ .ג

 הרשות.

לבצע לן בקה קטע שהמערכות המתוכננות חוצות את קווי הביוב הקיימים, על לכב .ד

 .ש ולברר מיקום וגובה הקווים הקיימים בפועלשוחפירות גי

צינורות ה דה ותתבצע חפירה מתחת לקווי הביוב הקיימים יש לחשוף אתימב .ה

נו ע"י כוי מ' לפחות ולתמוך אותם. פרטי התמיכות 5.0 -הקיימים לאורך כ

 הרשות.  לקונסטרוקטור מטעם הקבלן ויאושרו ע"י המפקח ומח' הביוב ש

" לעמ"ך בצוע קווי הביוב החדשים במידת הצורך תבוצע הטיית השפכים להמב .ו

וי או שרוול. קינ  ,לקטע הקו "המפריע" להנחת הקו החדש ומיועד לפירוק, העתקה

יות, קווי סניקה נמז לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה, פקקים, סתימות

עות וכאשר מערכת הפר אלל ו בכל שלביהתבודע זמניים וכו', כך שיוכל לבצע את

 .הביוב הקיימת ממשיכה לפעול כנדרש

ימה לתא רזה ית השפכים תבוצע ע"י סתימת קו הביוב בין תא בקורת במעלהיטה

קוף את הקטע עתש בקורת במורד הזרימה והזרמת הביוב בצנרת חלופית בצורה

 .פוך שפכים על פני השטחשל  ופןא םורשה בשויא ללן בקה"המפריע 

 שים.דחה ינה של קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביובטח פעולה תקבות .ז

ינה של קתה ציוד, החומרים, האביזרים והעבודות הנדרשים לאבטחת הפעולההל כ .ח

ירי הסעיפים חבמ יםלולכמערכת הביוב הקיימת עד להפעלת מערכת הביוב החדשה 

ון עלות דות אלו. הקבלן יקח בחשבובע השונים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע

כת הביוב הקיימת במהלך הפרוייקט בקביעת רעמ אבטחת הפעולה התקינה של

נות. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפעולת קווי הביוב ושההמחירים לעבודות 

 חדשים. הוב ביעלת קווי הפהל הקיימים עד
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 התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים 57.2.17

 בת התא או השוחה.התאמת גובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקר

הגבהה תתבצע ע"י סיתות והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה לקמום. 

 במידת הצורך יוספו חוליות הגבהה נוספות. 

 הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון וחוליות. 

עבודת ההתאמה הנ"ל כוללת החלפת החוליה העליונה של השוחה, תקרה ומכסה והן 

ך ולפי הוראות התאגיד והמפקח. המכסים יהיו בהתאם שלבי הירידה במידת הצור

למתואר לעיל. החלפת האלמנטים הנ"ל של התאים והשוחות הקיימים תבוצע לפי 

 הוראת המפקח ותאושר ע"י הרשות.

 שלםור גמר העבודה על הקבלן למסור לרשות את כל קווי ושוחות הביוב במצב מחאל 57.2.18

ערכת, תעשה מבצע עבודות נוספות להשלמת היל. במידה ולאחר מכן על המזמין יהיה לעפו

 זאת על חשבון הקבלן.  

 תכולת מחירים 57.3

 פלדה כוללים: תמחירי הנחת צינורו 57.3.1

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה, ובכל סוגי השטחים בעבודת מכונה או  .א

ביד, של תעלות להנחת צינורות מים ברוחב מתאים בהתאם  לקוטר הצינור 

 ינימלי בהתאם לנדרש.ובעומק שיבטיח כיסוי מ

 יצירת תשתית מתאימה להנחת הצינורות בתחתית התעלה. .ב

אספקה, הובלה, פריקה, פיזור והנחה בתעלה של צינורות פלדה עם ציפוי פנימי  .ג

מבטון ועטיפה חיצונית. )צינורות המזרח התיכון או אברות(. הספקה והרכבת 

 ביזר אחר הנדרש.קשתות, זויות, והסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר וכל א

 חיתוכים וריתוכים שונים לאורך הקו. .ד

, חומרי אטימה וכל אביזר ןהספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון סרטי תיקו .ה

 או חומר הדרוש.

 בדיקת רדיוגרפיה כנדרש. .ו

תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו היא נפגעה ובמקומות הריתוך. בהתאם  .ז

 .57למצויין במפרט 

 ל מעל גב הצינור בכל רוחב התעלה.הספקה ועטיפה בחו .ח

פינוי פסולת מסוג כל שהוא מחוץ לגבולות העיר ללא הגבלת מרחק לאתר  .ט

 השפיכה המאושר.

 בדיקה שוטפת של החול. .י

 כיסוי הצינור כנדרש במפרט הטכני. .יא

 בדיקות הידוק מלוי התעלה. .יב

 הכלרה ושטיפת הקו. .יג

 בדיקת לחץ .יד

 ניקוי שטח העבודה. .טו
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 :מחיר צנרת ביוב כולל 57.3.2

התחברויות, בלוקי  ימון תוואי ומקום הנחת הצינור המתוכנן, מיקום שוחות,ס .א

 ומשטחי בטון וכו'. 

 ישור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח.  .ב

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד, שלתעלות להנחת  .ג

ולנדרש בהתאם לתכניות  ובעומק צינורות ברוחב מתאים בהתאם לקוטר הצינור 

עודפי החפירה לאתר האדמה החפורה המוחלפת ובמפרט הטכני ובתכניות ופינוי 

 . שפיכה המאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה

ופינוי  פירוק הקווים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום החפירה .ד

 . הפסולת כנדרש

ולל כ המפקחמ' ו 2.25בעומק הנחת צינור עד תכנון והרכבת דיפון ותימוך  .ה

  תימוך והגנת תשתיות קיימות מקבילות או חוצות במידת הצורך.

 יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה.  .ו

, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה בתעלה או הרכבה או , העמסהספקהא .ז

 השחלה של צינורות על פי הנדרש.

 ספקת והכנת עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הנדרש. א .ח

 . ודפורמציה ותבדיקות אטימ .ט

 לפי הוראות המפקח.  לצינורות פלדה יוגרפיהדצילומי ר .י

 בדיקות של העפר והחול.  .יא

 אספקה והנחת סרט אזהרה אדום מעל קו הביוב/הניקוז. .יב

כיסוי הצינור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה הכביש/המדרכה/  .יג

פקח, כולל השביל הקיים/המתוכנן  לפי דרישות המפרט הטכני והוראות המ

 אספקת והובלת החומר והידקו כנדרש.

 שטיפת הקו בלחץ.  .יד

 צילום וידאו.  .טו

 ניקוי שטח העבודה.  .טז

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת  .יז

 עבודה מושלמת ותפעול תקין. 

עומקי  עומק הנחת קטע הצינור בין שתי שוחות )נקודות( ימדד כעומק ממוצע בין

  .וחות )הנקודות(הש

 

 מחיר הפרטים כולל 57.3.3

לאוגן,  הספקה, הובלה והרכבת כל האביזרים המופיעים בפרט כגון: מחברי  .א

ציפוי פנימי ם דרסרים, אוגנים, הסתעפויות, קשתות או זויות מצינור פלדה ע

 מבטון קטעי צינור, אטמים וכו'.

  ברזי כבוי אש, שסתומי אוויר, אספקה, הובלה והרכבת המגופים, .ב
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 קשתות, הסתעפויות, אוגנים וכו'. .ג

 חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע   .ד

 הפרט וחיבורו למערכת המים. 

 חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו.  .ה

 חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.  .ו

 :טרומיות כוללמחיר שוחות בקורת מחוליות  57.3.4

   סימון מיקום השוחה. .א

כנדרש,  האדמה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי .ב

 .  כולל דיפון החפירה כנדרש

עגולות לפי  ספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת שוחות בקורתא .ג

 489ומסגרת כנדרש במפרט הטכני לפי ת"י   , רפידה, כולל מכסה658ת"י 

כולל בצוע אטום בין חוליות כנדרש, כולל קידוחי פתחים , 2003פטמבר מס

 כנדרש בהתאם למיקום השוחה בפועל.

 , הקונוס ספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת הרצפה, התקרהא .ד

 והפקק.

  631ספקת והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י. א .ה

 עיבוד השוחה.  .ו

ון הפתחים סביבם במידת אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש, כולל ביט .ז

 הצורך.

 בדיקת אטימות. .ח

 ציון מספר שוחה עד הדופן הפנימית. .ט

 .מילוי חוזר סביב השוחה כנדרש .י

 החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע עבודה במגרש. .יא

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת  .יב

 עבודה מושלמת ותפעול תקין. 

 עד לרום המכסה.  (IL)מהתחתית  -מצע )מרכז( השוחה מדד באיעומק השוחה י

 מחיר מפריד שומן כולל:    57.3.5

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי האדמה. .א

אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת מפריד שומן כולל מכסים  .ב

 כולל בצוע אטום בין חוליות כנדרש. 489כנדרש במפרט הטכני לפי ת"י 

 אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת המפריד, התקרה והפקקים. .ג

 אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש. .ד

 מילוי חוזר המפריד כנדרש. .ה

 החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע עבודה במגרש. .ו

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה  .ז

 מושלמת ותפעול תקין.

 ת אטימות.בדיק .ח
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 :אומב .1

תוספת מבנים באתר שער הגיא ופיתוח הכולל כביש גישה לאזור עבור  מובא להלן דו"ח קרקע וביסוס א.

 תומכים בשטח האתר. המטבח וקירות

או שינויים , ותאחר קונסטרוקציותעבור . המפורטים בהמשך קונסטרוקציותו המתייחס לביסוס המבנ הדו"ח ב.

 , יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה בכתב ואחרי קבלת תוכניות מתאימות.בתכנון

 רינו.הדו"ח הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישו ג.

 

  :והפרויקט המתוכנן תיאור האתר .2

מרכז מידע למבקרים ומרכז מורשת המציג את סיפור המערכות בדרך מיפו חאן שער הגיא משמש  .א

 לירושלים לאורך ההיסטוריה.

 מבנים: 3באתר קיימים  ב.

 מבנה לשימור בו מתוכננות עבודות שיפוץ פנימי. -מבנה מזרחי  

 + מ'.301.4מבנה הקיים הינו דו קומתי, מפלס האפס במבנה הקיים הינו ה -(מסעדה)מבנה  מבנה מרכזי 

התוספת המתוכננת תהיה חד קומתית, מפלס האפס  ,דרום מערבית למבנה זה מתוכננת תוספת מטבח  

 + מ'.301.4 -כ בתוספת יהיה

+ 299.5 -+ מ' לרום של כ306.7 -פני הקרקע בסביבת המבנה יורד מדרום מזרח לצפון מערב מרום של כ 

 מ'.

 \בחלק המערבי מתוכנן קיר תומך. מ'. 5/חפירה של עד מפלס האפס בתוספת מתוכננת חציבהעבור  

מ' מתחת למפלס האפס, יש למלא את בור המים  3.5בסמוך למבנה המסעדה קיים בור מים בעומק  

 מ'. 3 -באמצעות חול מהודק בהרטבה, קידוחים בבור המים ובסמוך לו יועמקו ב

המבנה הקיים חד קומתי וטמון בחלקו הדרומי, מפלס האפס במבנה  -(מבנה שירותי דרךמערבי ) מבנה 

 + מ'.298.5 -הקיים ברום של כ

 ומבנה מסעדה. ם דרומית למבנה מתוכננים שני מבנים חד קומתיים שישמשו שירותי 

 + מ'.300.6 -מפלסי האפס במבנים החדשים יהיה ברום של כ 

+ מ', בשטח 300 -+ מ' לרום של כ304 -כיוון דרום מזרח לצפון מערב מרום של כפני הקרקע יורדים מ 

 מ'. 1.5קיימים קירות תומכים של עד 

 מ'. 2מתוכננות עבודות חפירה/חציבה של עד עבור מפלסי האפס במבנה שירותי הדרך  

חם החניה למבנה לצורך גישה למבנים, לאורך תוואי דרך עפר קיימת, מתוכנן כביש גישה שיוביל ממת ג.

 המרכזי.

 מ'. 4-5חפירה/חציבה של עד  לאורך הכביש מתוכננות עבודות עפר הכוללות 

 מ' מתוכננים לאורך הכביש. 1-4.5קירות תומכים בגובה  .ד

 .טון 60 טון ל 20בין מקונסטרוקציית בטון מזוין והעומסים על היסודות ינוע  ובניי יםהמבנ .ה

 

 :תנאי הקרקע .3

 סקר גיאולוגי שכלל סיור באתר והשלמת הסקר בעזרת מפות גיאולוגיות ,תצלומי אויר וכו'. באתר בוצע 3.1

 .wire lineקידוחי ניסיון בשיטת ה  3בנוסף בוצעו  

לא מן הנמנע שיתגלה שוני בין החתך המוערך לבין החתך שיתגלה  בקידוחים הופיע חתך קרקע/סלע שאינו אחיד, 

 כדי לבחון שינויים בביסוס.בפועל, יש לדווח על אי התאמה 
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בפני השטח צפוי כיסוי האתר נמצא בנקודת מעבר בין תצורות גיאולוגיות, ערב ותקייה.  – תנאי הקרקע/מסלע 3.2

שכבות החרסית הופיעו עד  5)בקידוח  ושברי אבן בעובי משתנהסית עם צרורות אלוביאלי המורכב משכבות חר

 מינימלי., ייתכן והכיסוי יהיה (מ' 13עומק 

מ'.  1-2מעל שכבת הסלע, קיימת שיכבה של נארי בעובי של  –באתר נצפו מחשופים של נארי  חרסיתמתחת ל 

קרום הנארי בהרכב משתנה מקשה לפריך. במגע עם השתית הסלעית הטבעית, קיים מישור חולשה שהופך 

 לעיתים למערות שטוחות וכיסי חרסית.

 חוואר.ו קרטון סלעי שלצפויות שכבות מתחת לשכבות הנארי   

 .חווארלשכבות קרטון קשה המאופיין על ידי מעבר בין שכבות  ,ערבהסלעים הנחשפים באתר שייכים לתצורת 

 החוואר בעל פלסטיות גבוהה מאוד ועלול לגרום ללחצי תפיחה ניכרים בשינויי רטיבות.

הופיעו  6.5שנמצא היה מרוסק. בעומק מ' הסלע  4מ' הופיע סלע גירי קשה סדוק, מעומק  4עד עומק  1בקידוח 

 שכבות חרסית, ככל הנראה חלל שמולא בשכבות חרסית.

 

 

 



 

 4 

 

    I-11אזור האתר, מתוך מפה גיאולוגית בית שמש גליון  :1איור 

 

 מים כלואים עשויים להופיע בשכבות החוואר. מים: 3.3

 
 : מסקנות והמלצות .4

 .ואר הרגיש לשינויי רטיבותוחו חרסיתשל  זאת צפויות שכבותנצפו מחשופי סלע קרטוני ונארי, עם באתר  א.

 היסודות המתאימים לתנאי הקרקע באתר הם כלונסאות קדוחים ללא הרחבה. ב.

 ויידרש שימוש במקדחי וידיה.  M-300יש להצטייד במכונה סיבובית חזקה לפחות ג.

 ס"מ. 50הכלונסאות יקדחו בקוטר מינימאלי של  ד.

ון שאם יהיה קושי בעת ביצוע הקדיחה יידרש שינוי שיטת הקדיחה לכלונסאות מטיפוס מיקרופייל יש להביא בחשב ה.

 הנקדחים בשיטת ההקשה וסיבוב.

 במידה ויופיעו חללים, יש לדווח מיידית ליועץ הקרקע, יהיה צורך למלא את החללים בבטון רזה. ו.

מבנה המתוכנן כגון: מים ,ביוב ניקוז, וכו' במקרה לפני תחילת הביצוע יש לבדוק המצאות של תשתיות בתחום ה .ז

 וימצאו תשתיות ,יש להעבירם מחוץ למבנה המתוכנן . 

 

 בכלונסאות: ביסוס .5

 הנחיות לביסוס: 5.1

 .כלונסאות קידוחים ללא הרחבה יהיה באמצעות ביסוס המבנה א.

במידה ויופיעו חללים יש לדווח  ., הכלונסאות יחדרו לשכבות קרקע/סלע טבעימ' 10יהיה עומק הכלונסאות  ב.

 ליועץ הקרקע.

  -קוטר הכלונסאות ייקבע בהתאם לעומסים המתוכננים כדלקמן: ג.

 קוטר כלונס

 )ס"מ(

  עומק הכלונס

 )מ'( 

 עומס מותר 

 )טון(

50 

60 

70 

10 

10 

10 

50 

65 

80 
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 הסופי באתר יקבע ע"י הח"מ. ייתכנו שינויים בקוטר ובעומק הכלונסאות ע"פ ממצאי הקדוחים, האורך  ד.

 אופקי. 2 -אנכי ל 1הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות סמוכים זה לזה יהיה לפי   ה.

 3ות על מנת לקבל את מלוא התסבולת הרשומה בטבלה, המרחק בין צירי כלונסאות סמוכים יהיה לפח  ו.

 .פעמים קוטר הכלונס הגדול

 פחות  ניתן לבצע קבוצות כלונסאות במרווח נטו ביניהם שלאעבור עומסים העולים על הנקוב בטבלה   ז.

 .כלונסאות בודדים 2מתסבולת של  85%ס"מ.  התסבולת במקרה זה תהיה  40 -מ

 .עומס השרות המתוכנן יירשם בתוכנית היסודות בטבלה או בצד סימון הכלונס  ח. 

בהסתמך על תקן , די הקרקע התופחתשיעור הזיון בכלונס ייקבע גם בהתחשב בכוח מתיחה המופעל על י  ט.

 .משטח החתך 0.5% -, אך לא יפחת מ940ישראלי 

 .מ"מ 12הזיון יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של  .30-הבטון בכלונסאות יהיה ב  י.

 ס"מ בהמשך. 20מ' עליונים ולפסיעה של  3ס"מ לאורך  10הזיון הספירלי יצופף לפסיעה של  

 .ס"מ מקוטר הקידוח 10 -קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב, מ' מאורך הקדוח 0.5 -ה קצר באורך כלוב הזיון יהי  

מעל ומתחת לפתחים  קשיחות בהיקפו ובמיוחד יש לחזק את שלד המבנה באמצעות קורות  יא.

 .שיחוברו לעמודי המבנה

 

  :הכלונסאות לביצועהנחיות  5.2

לפחות, כולל שימוש במקדחי ווידיה  M-300הקידוח יבוצע באמצעות מכונת קידוח חזקה מסוג  א.

 במידה ויופיעו שכבות קשות, ייתכן ויידרש לשלב מכונת מיקרופייל.לקדיחה בשכבות הקשות. 

 ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד אשר ידאג למילוי הוראות המפרט בכלל    ב.

 היסודות. ולוודא העדר מפולות בפרט וידווח למהנדס הביסוס ויאשר יציקת    

 בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות.  ג.

 בהוצאת משהב"ט לכלונסאות קדוחים ויצוקים   23הכלונסאות יבוצעו כפוף להוראות מפרט  כללי    ד.

 .והמפרט המצורף באתר  

 :ת מסדורצפות וקור .6

ס"מ  25ובי הארגזים ע או שווה ערך רצפת המבנה תתוכנן כתלויה ומופרדת מן הקרקע ע"י ארגזי פוליביד א.

 )ארגזים עם דפנות מוצרות ומיועדות לרצפות תלויות(. קורות הקשר והיסוד יבודדו על ארגזים כנ"ל.

שום אלמנט  אלמנטים בולטים מהמבנה כגון מדרגות ומרפסות יתוכננו כזיז או יצוקות ע"ג כלונסאות. ב.

 ובן היסודות(.המחובר מונוליטית למבנה לא יהיה במגע עם הקרקע )להוציא כמ

 יש להקשיח את המבנה בחגורות שיחברו בין העמודים מעל ומתחת לפתחים. ג.

 :יתוח ניקוז וביובפ .7

 בהתאם לתקן ישראלי לאחזקת מבנים . באמצעות יועץ אינסטלציה וביוביש לתכנן מערכת ניקוז  א.

  1525תי 

בקרקע  3% -יפוע הניקוז יהיה גדול מש לי.יפיתוח השטח יעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר ע ב.

 לפחות בפיתוח כך שלא יצטברו מים מתחת לרצפת המבנים. 1.5%-חשופה ו

כדי להקטין את השפעת שינויי הרטיבות בקרקע מומלץ בפריסה של ממברנה אוטמת מסביב למבנה או  ג.

 מ' . 1.2  מדרכה מרוצפת מבטון ברוחב

 מ' מגבולות המבנה.  5יש להימנע מנטיעת עצים במרחק של  ד.
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מים העלולים  שלומקורות אחרים )מי מרזבים( מוצאות מים כגון ברזים שוחות ביוב, פתחי מוצא של ניקוז  ה.

 מטר לפחות מגבולות המבנה. 3ימוקמו במרחק של  ,לדלוף

 
 :חפירה ומלוי חוזר .8

  H 1.5:V1  בשיפועים שליהיה  התקופה היבשה )למספר חודשים( זמניתשיפוע חפירה  א.

במידה והחפירה חודרת לפיתוח או למגרש שכן  ו/או בצמוד לבית הקיים שאינו מכיל מרתף לבצע הגנה  ב.

 עם כלונסאות דיפון לפני ביצוע החפירה.

חול   A-2-4ומתחת לרצפת האפס יעשה עם חומר אנרטי )לא תופח( מסוג  טמוניםמילוי לאורך קירות 

 או ממצע סוג ג' )חומר נברר(. 200חומר דק עובר נפה  15-20%תי המכיל חרסי

מהצפיפות המירבית על פי בדיקת  96% -לש כ"א ויהודק לצפיפות יחסית ס"מ 20המילוי יהודק בשכבות של  .ג

Mod.AASHTO  תוח יש חשיבות להידוק זה כדי למנוע שקיעות בפי, יבוצע הידוק עם פלטה ויברציונית טמוןליד קיר

 ,בגדרות וכו'.

מ' מתחת למפלס האפס, יש למלא את בור המים באמצעות  3.5בסמוך למבנה המסעדה קיים בור מים בעומק  .ד

 מ'. 3 -חול מהודק בהרטבה, קידוחים בבור המים ובסמוך לו יועמקו ב

 טון/מ"ק. 1.8ומשקל מרחבי  0.5י מקדם עפר אופקי במנוחה של לחץ העפר הצידי על קירות טמונים יחושב לפ ה.

 

 :דיפוןהנחיות ל      .9

 הדיפון יעשה ע"י כלונסאות קדוחים ללא הרחבה. .א

 .ס"מ  10ס"מ והמרחק בין דפנות הכלונסאות יהיה עד  50הקוטר המינימאלי יהיה 

 ס"מ. 60מ' קוטר הכלונסאות יהיה  3-4חפירה לעומק  

 שעות לאחר היציקה אפשר לקדוח כלונסאות ביניים. 24-הקדיחה תתחיל בכל כלונס רביעי ו .ב

 הכלונסאות יחוברו ביניהם בפני הקרקע ע"י קורת ראש.  .ג

 חישוב הדיפון יעשה לפי: .ד

 טון/ למ"ק. 1.8משקל מרחבי של העפר 

  =Ka 0.5ר אופקי מקדם לחץ עפ

 =Kp 3.2מקדם לחץ עפר פסיבי 

 מ' קרקע.  1כעומס שווה לערך למבנה השכן יש להביא בחשבון תמיכה של עוד 

 1.5מקדם ביטחון ללחץ פסיבי 

 פעמים הגובה. 1.5מקדם ביטחון לקיר קונזולי 

 

 : ביסוס קירות תומכים .11

 המשך.על החלפת קרקע ע"פ הנחיות ב נויתוכנ כיםתומ ותקיר  

 :הנחיות לתכנון  א.   

ומשקל מרחבי של  0.33הקירות התומכים יחושבו עפ"י מקדם לחץ עפר "אקטיבי" בשיעור של  (1

 טון/מ"ק. 2.0העפר 

במצב שרות, שקול הכוחות האנכיים בבסיס הקיר יהיה בתוך הגרעין )שליש אמצע הבסיס(.  (   2

 מרוחב היסוד. 1/3בהעמסת רעידת אדמה, מותרת אקסצנטריות של עד 

 .1.2, בהעמסת רעידת אדמה הוא 1.5מקדם הביטחון המינימאלי להחלקה למצב שרות הוא  (   3

 0.5מקדם החלקה מותר לחישוב יציבות הקיר יהיה  (   4

 ק"ג/סמ"ר.  2.5מאמץ המגע המקסימאלי, בדיאגרמת מאמצים משולשת, יהיה  (   5

  סופיים.מפני קרקע  ס"מ לפחות 80עומק יסוד הקיר יהיה  (   6
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העומק לתחתית יסוד של קיר המתוכנן במדרון משופע יהיה כך, שהמרחק  האופקי בין קצה  (7

מהגובה החופשי של הקיר )הגדול מבניהם(.  25%מ' או  1היסוד לבין פני המדרון יהיה לפחות 

 .העולה מרגל המדרון º45בכל מקרה, קצה תחתית היסוד יהיה עמוק מקו 

מ' ו/או בכל שינוי גובה הגדר. התפרים ימשכו לכל  7לבצע תפרי התפשטות בקיר כל יש  (   8

 גובה הקיר.

 :החלפת קרקע  ב.   

 .החלפת קרקע יש לבצע  הקיר בבסיס (1

מ' לפחות משני צדי בסיס, שיימדד  0.8ולמרחק של  ס"מ 80לעומק של החלפת הקרקע תבוצע 

 בתחתית החפירה.  

אין לבסס קירות  ./ סלע קרטונילקרקע טבעיתס"מ לפחות  30ה תחדור בכל מקרה, החפיר (   2

לפני הידוק השתית, יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאתר לבחינת תחתית בתוך חומרי מילוי. 

 החפירה, ולקבל אישור בכתב מהמהנדס הגיאוטכני להמשך העבודה.

ה לקרקע הנקייה מכל חומר אורגני ס"מ  ו/או עד להגע 20הסרת צמחיה וחישוף השתית לעומק  (   3

ס"מ  חרישה הידוק והרטבה של פני השתית לתכולת  20. עיבוד השתית לעומק שורשים ומילוי

  89-91%ולדרגת צפיפות של  PL ± 2%רטיבות של

המילוי להחלפת הקרקע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות  (   4

 השתית, בפרט בעונת הקיץ. ההידוק, ולמנוע התייבשות

ס"מ. השכבות יהודקו  20המילוי יבוצע מחומר "מילוי נברר" )מצע סוג ג'( שיונח בשכבות של  (   5

. אי הקפדה על "Modified AASHTOמהצפיפות המרבית לחומר מדורג ע"פ "  98%לצפיפות של 

 ביצוע הנ"ל עלולה לגרום לשקיעות הזזות וסיבובי קירות תומכים.

 ישור המילוי יעשה ע"י יועץ הביסוס לאחר קבלת נתוני חומר המילוי והידוקו מהמעבדה המוסמכת.א (6

  ניקוז קירות תומכים   ג.     

 אופנים: 2 -ניקוז הקיר יכול להיעשות ב          

לפחות או שווה ערך המוצמדות לגב הקיר.  8Bבאמצעות יריעות מסוג "אנקדריין" מדגם  (   1

ל ינקזו את המים לצינור ניקוז המותקן בתחתית הקיר, ומסלק את המים לכיוון היריעות הנ"

 תעלת הניקוז.

, כשבקצה הפנימי של כל נקז יונח "כדור" 4לנקז את הקיר התומך ע"י נקזים אופקיים בקוטר " (   2

 חצץ גס

שורת הנקזים  מ"ר קיר, כאשר 4ס"מ. נקז בכל  30רחוץ עטוף בבד גיאוטכני "לא ארוג" בקוטר        

 מ' מתחתית הקיר. 0.5התחתונה תבוצע בגובה של 

 יש להסדיר ניקוז נאות בסביבת הקיר, כך שלא תיווצר חתירה עקב זרימת מים מתחת לבסיס. (   3

 

 כביש גישה:המלצות לתכנון  .    11

 מתוכנן כביש גישה שיתחבר לכביש ממערב ויאפשר גישה למבנה שירותי הדרך והמסעדה. 

 מ', בעיקר בחלקו הדרומי. 4ר הכביש מתוכננות בעיקר עבודות חפירה/חציבה של עד עבו 

 ס"מ החלפת קרקע. 20-40 -באתר ייתכנו שכבות חרסית וחוואר, יש להכין בכתב הכמויות כ 
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 עובי מבנה והרכב השכבות בכבישים: .א

 מיסעת אספלט: 

  

  

   

 

 

 

 

 

 מעל השתית יש לדאוג לשכבה ביטומנית ע"י ריסוס.

חומר  ס"מ באמצעות מצע סוג ג' או 21-41במידה ויופיעו שכבות חרסית, יש לבצע החלפת קרקע בעובי 

 נברר מתחת למבנה המיסעה.

 מיסעות מאבן משתלבת מדרכות: ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   המלצות לתכנון עבודות עפר: ג.

 ( וכמפורט להלן. 7/11)המעודכן  51עבודות העפר תבוצענה לפי מפרט  -

  .1:1.5חפירה זמנית תבוצע בשיפוע של  -

 תעלות ניקוז: -

 שיפוע תעלות יתחלק לפי: 

 .אופקי או מתון יותר 3 -אנכי ל 1לפי  אזור חרסיתי:  

 .באמצעות יריעות ריפרפ וכדומה מפני נגר עילי התעלותיש להגן על  

עד להגעה לקרקע הנקייה מכל חומר אורגני שורשים ס"מ  ו/או  20הסרת צמחיה וחישוף השתית לעומק  

 ומילוי

 שתית: -

 השטח ייחפר עד לקרקע הטבעית וכל המילוי שיימצא יסולק.  לפני ביצוע המילוי,

 ס"מ. 40שור מינימאלי יהיה יחישוף וי

 

 הידוק השתית :         

 י השתית לתכולת רטיבותס"מ חרישה הידוק והרטבה של פנ 20לעומק  חרסיתית/ חווארית עיבוד שתית

 מודיפייד אשטהו   89-93%ולדרגת צפיפות של  PL ± 2%של 

 עובי וסוג שכבות המבנה

 4 ( 3/4" -ליונה )סוג א'שכבת אספלט נושאת ע -ס"מ 

 5 (.1" -)סוג א'שכבת אספלט תחתונה  -ס"מ 

 40 שכבות( 2)מצע סוג א'  -ס"מ 

  סה"כ עובי מבנה – ס"מ 49

 עובי וסוג שכבות המבנה

 6 אבן משתלבת -ס"מ 

 4 חול דיונות -ס"מ 

 40 שכבות( 3)מצע סוג א'  -ס"מ 

 סה"כ עובי מבנה. – ס"מ 51
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יש לנקז את השתית הטבעית לפני הנחת המילוי החוזר, בהתחשב בכך שהשתית הינה אטומה יינתנו  

 ניקוז.שיפועי ניקוז, צינורות שרשורים לאיסוף המים והובלתם אל בורות 

 מילוי והחלפת קרקע: -

הנ"ל, אולם עם מת"ק תכנוני של  51שמש חומר אשר אינו נחות מחומר "נברר" העומד בדרישות מפרט למילוי י 

 חומר מילוי ממקור מחזור גרסת מבנים לא יורשה לשימוש. 35% -( ותפיחה חופשית קטנה מ 20%)במקום  8%

המילוי  עובי לכל ס"מ כל אחת, בבקרה מלאה, 21מילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של  

 . 51המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי מפרט 

 הידוק מצעים:  -

 ס"מ מכס' כ"א. 20המצע, המהווה חלק ממבנה המיסעה, יהודק בשכבות בעובי   

המעודכן, בגין מגבלות על שימוש  51במידה ולא ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת, המוגדרת במפרט   

ין את עובי השכבות עד לעובי בו ניתן להגיע לצפיפות הנדרשת. לצורך כך בוויברציה, יהיה צורך להקט

 מומלץ יהיה לבצע קטעי ניסיון, לקביעת העובי האופטימלי של השכבה המהודקת.

, למקומות בהם לא תתאפשר כבישה באמצעים  CLSMבנוסף, מוצע לכלול סעיפי מילוי באמצעות   

 ד'.קונבציונאליים, לדוגמא מסביב לשוחות וכ

יהיה בעל חוזק מתאים לעומס הרכב,   CLSM -תתקבל על ידי המפקח, ה  CLSM -ההחלטה על שימוש ב  

 מגפ"ס. 1.2 -בכל מקרה לא פחות מ

 מילוי תעלות: -

תעלות אשר חפורות בתוואי המיסעה ו/או תעלות להתקנת תשתיות תת קרקעיות תמולאנה בחומר מילוי  

  51מובא העומד בדרישות מפרט 

 ס"מ במקביל משני  15מילוי מעל לשכבה התחתונה ועד לפני השתית יהודק בשכבות של ה 

 העדכני. 51במפרט  51026ההידוק יבוצע בהתאם לסעיף  ידי הצינור.צ 

 

 :הנחיות נוספות .12

 .לעיון ותאום ביסוסמהנדס הל תוכנית מתווה היסודות, כולל עומסים, תועבר .א

 הקבלן יהיה קבלן רשום.

בהתראה נאותה של יומיים לפחות ת המהנדס הגיאוטכני לאתר, בתחילת קדיחת הכלונסאות, יש לזמן א .ב

 המהנדס הגיאוטכני יבדוק ויאשר את הציוד ושיטת הביצוע באתר. לפני תחילת העבודה.

צות שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמל

 היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.לקבוע עומק סופי של  הביסוס,

הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של  עליון וקיום פיקוח קיום פיקוח

המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות יסודות )מבחינת נתוני הקרקע( 

 ט.ולאחריותנו במקצועית בפרויק

 .של המהנדס הביסוסללא אישור בכתב  אין לגשת ליציקה .    ג

 יש ליידע את המהנדס הביסוס על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה. .    ד

 התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור. .     ה

 
 
 

בכבוד רב,          

 יובל רימון         
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