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פרק  - 01עבודות עפר
 01.01כללי
 01.01.1עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע.
 01.02חפירה בשטח
01.02.1

עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה .יתרת
החומר החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח
למרחק כלשהו ,ללא תשלום נוסף.
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה גם לחציבה
בסלע ,אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.

01.02.2

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה,
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה ,לרבות חלקי
מבנים ,יסודות וכדו' .כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך
המאושר ע"י הרשויות.
אם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות
הקשורות לתמיכות הנ"ל ,לרבות חלקי מבנים ,יסודות וכד'.

01.02.3

לפני ביצוע החפירה ,יבצע הקבלן ,ללא תשלום נוסף ,חפירות גישוש לגילוי
כבלים או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה .כל
נזק שיגרם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .הצורך בחפירות ,מיקומן
והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

01.02.4

במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש ,תבוצע העבודה כמפורט בסעיף
 01.022במפרט הכללי.

 01.03עודפי חפירה
כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף.
מודגש שחול החפירה ,כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן
למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או
לערימות באתר ,במקומות שיורה במפקח.
חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 01.04אופני מדידה ומחירים
 01.04.1בנוסף לנאמר בפרק  01של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות הפירוקים
א.
ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח ,שיוגשו לאישור המפקח ואשר
ישמשו בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
מילוי חוזר ,מהודק בשכבות ,פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות
ב.
במקומות שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או
שאינה מתאימה לצורכי מילוי ,לאתר שפך מותר ,כולל ההובלה למרחק
כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות הנדרשות .לא ימדד ולא ישולם
בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי ,פינוי הפסולת יהיה לכל
מרחק שהוא ,ללא כל תוספת מחיר.
חפירות גישוש ככל שיידרש.
ג.
כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע.
ד.
 01.04.2מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים .לא
ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים ,בהתאם לדרישות המפקח,
בקרבת מתקני חשמל ,תברואה ,מתקנים תת-קרקעיים קיימים ,בקרבת חלקי
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מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב20-30 -
הס"מ האחרונים .לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה.
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה
הנקובים בכתב הכמויות ,לרבות עבודת ידיים.

 01.04.3המדידה
עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  0100.23 ,0100.22 ,0100.21במפרט
הכללי ,דהיינו שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה.
לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות ,הרחבות לתעלה ,דפנות
אלכסוניות ,מרווחי עבודה וכיו"ב.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
 02.01.1סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון
מסוג ב.30-
עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 02.01.2תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.
 02.01.3הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ,ועל כן יש לנקוט
באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו,
כדי למנוע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקדם
של המפקח.
שרוולים יוכנסו לקירות ,קורות ותעלות הבטון ,לפני יציקת הבטון.
קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה ,מרזבים וכו' ,יאוטמו למשך
זמן היציקה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים
במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
 02.01.4בדיקת חוזק הבטונים
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים ,לפני יציקת
התקרה .באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  28יום ,עליו להמציא תעודות
על חוזק הבטון בעמודים אחרי  7ימים ,החוזק לאחר  7ימים .חייב להגיע ל70%-
מהחוזק הדרוש אחרי  28יום .רק במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר יציקת
התקרה מעל הקורות והעמודים.
 02.01.5על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.
 02.02טפסות
02.02.1

התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה ,חדשים ,בתאום עם המפקח.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע
על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02064במפרט הכללי.

02.02.2

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של
המהנדס והאדריכל ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו
הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט
ובפני מאמצים כלשהם.

02.02.3

הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המהנדס ,תעשינה רק במקומות לפי אישור
המהנדס.
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה ,חומרי העזר ,תוספת הזמן ,הציוד וכל
הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה
וכתב הכמויות.
הקבלן יגיש  6שבועות מראש ,הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי
הפרטים המוצעים ,לאישור המהנדס.

02.02.4

בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02067ו 02068-אין לפרק תמיכות של תקרה
עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס.
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קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך
חלקית את התקרות  -השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.

02.02.5

הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי
שהבטון לא יאבד מחוזקו.

 02.03יציקת בטון בגמר בטון חלק
02.03.1

כל הבטונים יהיו בגמר בטון חלק ,מוכן לצביעה ,למעט אלמנטים אשר הוגדרו
ו/או יוגדרו כבטון חשוף ,כמפורט בסעיף הבא.
אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר,
ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים .חלקות פני הבטון תהיה כזו
שאם המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך
בשכבת מלוי "מתקנת" או "בגר" .במקומות הנדרשים מישקים יבצע הקבלן
סרגלים מתאימים.
הבטון החלק יבוצע בהתאם לאמור בסעיף  0208במפרט הכללי פרט עם צוין
אחרת במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות.

02.03.2

יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר
לצדדי המשפכים המתוארים להלן ,בכמות כפי שיידרש .כמו כן יש להכות על
התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון
לתוך התבנית ,לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה ,הצמנט יהיה מאותו מקור
ומאותו משלוח .הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים.

02.03.3

לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות"
בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של  4.0מטר לכל היותר בין
"החלונות".

02.03.4

יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר ,משפך אנכי באורך של  60ס"מ במרווחים
שאינם עולים על  4.0מטר ,דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה
ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק .כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון
טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה .על מנת להבטיח את חדירת צינור
המשאבה בין  2רשתות זיון של הקירות .על הקבלן להשתמש בצינור בחתך
אובלי ב 4-5-המטרים האחרונים.

02.03.5

הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ( (SHOP DRAWINGSשל התבניות.
התכניות יכללו מיקום כל הלוחות ,הספייסרים ,שיטת קשירת התבנית,
הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.

02.03.6

במידה והיציקה תבוצע בשלבים  -השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל
והמהנדס .הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו
סרגלי הפרדה.

02.03.7

באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת
התבניות ,ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.

02.03.8

היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום .לשם
הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים (ספייסרים) בטון
(מסוג בטון ליציקה) יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה
מאלומיניום  -לפי פרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים
מ-פי.וי.סי .סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל.

02.03.9

היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות.
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 02.03.10הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות
הטפסות או לקשירתם .למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה
מאושרת ע"י המהנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות
מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים חשופים.
החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן
לאחר פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס  1חול  2.5צמנט.
 02.03.11תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים.
הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני
הבטון שכבר יצוק ,כגון :איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.
פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס.
 02.03.12על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון
שנוצק קודם.
 02.03.13כל שטח מבטון חלק מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה
באמצעים מאושרים על ידי המהנדס.
 02.03.14במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של
המפקח ,יבצע הקבלן ,על חשבונו ,כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.
 02.05דרישה מיוחדת לדיוק היציקות
 02.05.1על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים נדרש דיוק מרבי של אנכיותם
המוחלט ,פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת .על הקבלן לבדוק את
המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה
מדויקים (תיאודוליט וכד') באמצעות מודד מוסמך.
 02.05.2הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה
לא תעלה על דרגה  6לפי טבלת הדרגות בת"י  ,789טבלה מס' .1
 02.05.3אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר
בסעיף ב' של המפרט הכללי .כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת ,הישר והמפולס של הקירות יהיו על
חשבונו של הקבלן.
 02.06חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
 02.06.1בנוסף לאמור בסעיף  02066במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא
את מיקומם המדויק של אביזרים ,חריצים ושרוולים.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור
בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם.
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות
הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות
ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.
לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים וכו' ויברר
עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את
הנדרש.
 02.06.2מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום
המערכות ,חורים ,שרוולים וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכין תוכנית מפורטת
של החורים ,שרוולים ,חריצים ,משקופי עזר ,אפי מים וכל הקשור ביציקת
הבטונים .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,
מכל סיבה שהיא ,יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור
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הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום .כל ההוצאות הכרוכות בכך
תהיינה על חשבון הקבלן.

 02.07אשפרה
 02.07.1בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  0205על הקבלן לבצע את האשפרה
המתאימה לתנאי האקלים.
 02.07.2על כל השטחים ,טרם חלפו  7ימים מיום היציקה ,יותז חומר שחוסם התאדות
המים מתוך הבטון " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות
יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון
רטוב למשך  7ימים.
על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז .CURING COMPOUND
 02.07.3הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך  10ימים וייובשו במשך  18ימים נוספים
לפחות.
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני ,חומר
האשפרה  ,CURING COMPOUNDצריך להיות על בסיס ביטומן כגון GS-474
ותואם לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500-גר' למ"ר.
 02.07.4הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.
 02.08ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
 02.08.1הפסקות יציקה ברצון הקבלן ,בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,
חייבות באישורו של המפקח.
בנוסף לאמור בסעיף  02045במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.
 02.08.2בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם
לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.
 02.08.3הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב
הראשון:
הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון.
חיספוס הבטון באמצעים מכניים ,כגון מברשות ברזל וכו' ,כל עוד הבטון
טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי,
כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה .סילוק כל החומרים
רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם
לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
 02.08.4ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02045דלעיל.
 02.09ביטון משקופים
יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם ,שמסומנים בתכניות אדריכלות ,בעת יציקת
קירות ,קורות ועמודים .על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון ,כך שמידות
המשקוף ,גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.
 02.10שימוש בבטונים מיוחדים
למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו' ,יש
להשתמש בבטונים מיוחדים כגון :בטון מיקה (ללא פוליה) ,עם שקיעה " 6" ,5במקומות
בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט
נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן
ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
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 02.11פלדת הזיון
 02.11.1מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת
רתיכה/רשתות פלדה מרותכות ,כמצוין בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו
מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
 02.11.2על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים
מעל מפלס התקרות.
 02.11.3המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור
ובדיקה לצורך התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל
חשבונו.
 02.11.4במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים
מאלה המצוינים בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן
ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח  -חל איסור
מוחלט לריתוך ברזל ,הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים
באתר.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ-
 12מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי
לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.
על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.
 02.11.5לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה
הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
 02.11.6חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם
בעבורן ,כמפורט במפרט הכללי.
 02.11.7שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם
תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
 02.11.8באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה -
יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .באם יהיה
צורך בשינוי התכניות ,עלות השינויים תחול על הקבלן.
 02.13אופני מדידה מיוחדים
 02.12.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים
א.
מיוחדים.
תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים
ג.
כמפורט לעיל.
שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.
ד.
עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים וכד' ,אלא אם צוין אחרת
ה.
בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע'
ו.
אינסטלציה מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי
הוראות המפקח.
עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.
ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות ,תעלות ,כבלים ,צנרת
ח.
וכו' ,וכן החריצים ,המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים
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ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

לביצוע עבודות הגמר והמערכות .לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים
והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור
וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות
ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון.
קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
הכנת רשימות ברזל.
סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
אשפרת הבטון כמפורט לעיל.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן .
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

 02.13.2מחירי היחידה כוללים יצירת שטחי בטון חלק בכל שטח שיידרש לרבות כל
תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו ,בהתאם להנחיות
המפקח וכמפורט לעיל.
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פרק  - 03עבודות בטון טרום
 03.01כללי
העבודה בפרק זה מתייחסת לתכנון מפורט ,ייצור ,אספקה והרכבה של פלטות חלולות
דרוכות שתבוצענה בהתאם למפרט הכללי ,המפרט המיוחד להלן ,התכניות ,פרטיהן ולפי
המוצג בסעיפי כתב הכמויות.
 03.02לוחות דרוכים חלולים
א.

כללי
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9
.10

.11

.12

העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך.
סוג הבטון ב.50-
הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת  -קדם.
לפני הביצוע החרושתי ,הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנון מפורט של
הפלטות מלווה חישוב סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים כנדרש
בתוכנית ובמפרט וכן תוכנית הרכבה בק"מ  1:100עם סימוני הפלטות
השונות.
ככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים הגבוהים ביותר.
הקבלן יתאם עם המפקח פרטי השענה מוסכמים בין הפלטות
והאלמנטים השונים הנושאים ,לרבות השענה על קורות פלדה.
מודגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנות  -מבלי שהנ"ל
ישפיע על המחיר הנקוב עבור קורות ראשיות.
הדרישה הינה לפני בטון בצד הנראה לעין של פלטות נקיים ,חלקים,
יפים עם קיטום פינות אחיד וחלק .תפרים אחידים.
מאחר ועל הפלטות הדרוכות נוצק "טופינג" ,על הפנים העליונים של
הפלטות להיות מחוספסים על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה
הנ"ל .החספוס יהיה בגובה  6מ"מ לפחות .כיוון החספוס :בניצב לאורך
הפלטה.
קדיחת החורים עבור הצנרת תעשה לפני יציקת טופינג ,ולאחר מילוי
התפרים .כל חיתוך או קידוח שיבוצעו בפלטות יידרשו את אישור
המהנדס.
ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד
היצרנים המפורטים להלן:
סולל בונה
ספנקריט
אשקריט מוצרי בטון בע"מ
בתכניות מפורטות הפלטות לרבות מידות עקרוניות.
על הקבלן לתכנן את התקרות לפי מידות של פלטות בהתאם למפעל
המייצר ובאישור המפקח ,התכנון מחדש יחול עליו ,ויציקות הקשחה או
יציקת שפה ,תשולמנה בדיוק לפי התכנון המקורי.
הפלטה תתאים לעומסים המפורטים בתוכניות.

ב.

דרישות ליצור פלטות טרומיות
חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב 50-כנדרש.
הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי.
-

ג.

סיבולת יצור
לפי ת"י  466חלק .5

ד.

סיבולת הרכבה
הסטיה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על  2מ"מ.
הסטיה האנכית (התרוממות הפלטות) לא תעלה על  2מ"מ.
הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקוים ישרים ורצופים.

ה.

הגבלת הכפף כלפי מעלה ("קמבר")
בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה.
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מידת הכפף תלויה בכח הדריכה ,בגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה.
(קובע את מודול האלסטיות של הבטון) ובמשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן
ויציקת הטופינג .ככל שמועד שחרור הכבלים או החוטים מאוחר יותר מבחינת
גיל הבטון ,מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יורד .ככל שמתארך משך
הזמן בין היצור של הפלטות לזמן ההרכבה שיעור "הקמבר" גדל (זחילת הבטון).
מידת הקמבר המירבי ,שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה על  15מ"מ .מידה זו
תמדד במרכז הפלטות הדרוכות בזמן הרכבתן.
כדי לעמוד בדרישה זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדי היצור
וההרכבה כדי להקטין את זמן האחסון.

ו.

בדיקת פלטות טרומיות
בהתאם לת"י .252
הקבלן לא יתחיל יציקת פלטות לפני אישור המפקח שתוצאות הבדיקות תואמות
לדרישות התכנון.
מודגש כי אישור המפקח לחישובים הסטטיים אינו פותר את הקבלן מלהיות
אחראי לתוצאות והמסקנות הנובעות מכישלון בניסוי ההעמסה.

ז.

דרישות הרכבה
על הקבלן להכין ,ולהגיש לאישור המפקח תכניות הרכבה .התכניות תהיינה
בקנ"מ  1:100או  1:50ויכללו את סידור הפלטות.
מודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא יווצרו
מאמצי פיתול שיסכנו את הקונסטרוקציה או שיגרמו לה דפורמציות מיותרות.
במידת הצורך יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למנוע פיתול כאמור.
הערמת לוחות על לוחות מורכבים לא תורשה.
העתקים של תכניות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום
חתימת החוזה .את חתימת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על
תכנון באופן כללי .יחד עם זאת ,אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון ועדכון
תכניות ו/או תהליכי עבודה אם יתגלה ליקוי לאחר מכן .הרשות בידי המפקח
לשנות את תהליך ההרכבה המוצע.

ח.

שונות
.1

.2

.3

.4
.5

מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד להוראות ביצוע המופיעות בת"י 466
חלק  5לפלטות חלולות דרוכות והמתייחסות למילוי קצה הפלטות
הדרוכות בבטון וחיבורי הזיון בין הפלטות לבין החגורות ההיקפיות
וכד'.
בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור תאריך יצורה .בכל תחום מוגדר
תורכבנה פלטות מסדרת יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפרה מאותו
מועד ,כך שלא יווצרו הפרשי גובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות
בגלל קימור לא אחיד או בגלל קימור יתר בגלל זמן ארוך מדי ממועד
היצור ועד למועד ההרכבה ויציקת הטופינג .פלטות בעלות כפף יתר כלפי
מעלה ,העולה על  15מ"מ במועד היציקה של הטופינג ,יפסלו ויוחלפו על
חשבון הקבלן בפלטות תקינות עם כפף יתר בגבולות המותר כמפורט
לעיל.
בפלטות מסוימות יבוצעו חיתוכים שונים לצורך התאמתם לעמודים,
קירות ,קורות ,פירים וכד' .כמו כן חלק מהפלטות יבוצעו עם חיתוך
אלכסוני בקצותיהם להתאמתם לקירות/קורות נושאים/ות שכוונם אינו
אורטוגונלי  -הכל עפ"י תוכניות הקונסטרוקציה .בחיתוך הפירים ,יהיה
באחריות הקבלן לבצע את כל חיתוכי הפלטות ,באופן חופף בהיטל-על
(וורטיקלי) .הפתחים בפלטות שיהוו את מעברי הפירים לכל הגובה ובכל
הקומות ,יבוצעו ללא הזזות אופקיות כלשהן.
יש לוודא שבזמן יציקת הטופינג והקורות ההיקפיות יתמלאו החללים
של הלוח"דים שבקצוות בבטון .אין לסתום את החללים הללו לפני
היציקה.
הרכבת הפלטות הדרוכות תבוצע על מצע דייס צמנטי ( )1:2שימלא
באופן רצוף את כל שטח ההשענה שבין הלוח"דים לאלמנטים הנושאים.
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תל מונד

מפרט טכני מיוחד

.6
.7

לאחר גמר פילוס הלוח"דים ינוקו עודפי הדייס מפני הקורות ויעוצבו
בקו הקורות .הדייס הצמנטי יונח בצורה לא מיושרת.
על הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה לעין (התחתון) חלקים
ומלאים ויצוקים במפעל ע"ג תבניות פלדה נקיות וחלקות.
הקבלן יאטום אלמנטים בפקקים למניעת חדירת מים ,בעת ההרכבה
יוצאו הפקקים.

ט.

מילוי מישקים
מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות.
המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי .מילוי
המישקים יבוצע בנפרד מהטופינג .חומר המילוי הוא בטון ב 30-עם אגרגט דק
(שומשום בלבד).
הצטברות מים בחללי הפלטות
ישנם מקרים שמים מצטברים בחלל הפלטות .הקבלן יהיה אחראי לשחרור
המים האלו ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו ,הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות
הגמר בתקרות שמתחת כדי לא לגרום לנזקים של עבודות הפנים והגמר כתוצאה
מהמים הכלואים.

יא.

עמידות נגד אש
מרחקי הגדילים מתחתית האלמנט יהיו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות
באש לפי חוק התכנון והבניה תקנה  7 ,43.00ד' ,תיקון תשנ"ב .וכן בהתאם
להגדרת ההתנגדות לאש של אלמנט מבטון טרום דרוך ,ת"י  466חלק .5
הכל כפוף לאישור יועץ הבטיחות של הפרויקט.

י.

 03.03אופני מדידה מיוחדים
בנוסף למתואר במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:
הכנת תוכניות הייצור ,ההרכבה ,חישובים סטטיים מפרטי הרכבה וייצור.
.1
חספוס פני הפלטה בחלקים הבאים במגע עם בטונים יצוקים באתר.
.2
החלקת המשטח להנחת הלוחות החלולים.
.3
תמיכות ופיגומים ,עיבוד חורים ושקעים.
.4
כל הבדיקות הדרושות.
.5
גמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות ניקוי החיבורים בין הלוחות.
.6
קידוח חורים בפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופינג ע"י מקדחת יהלום.
.7
זיון בפוגות ודיוסם לפי יציקת הטופינ.
.8
את כל ההכנות הנדרשות ליציקה בין הלוחות .היציקה למדידה בנפרד.
.9
החדרת הבטון לחורי הפלטות לעומק  20ס"מ לפחות.
.10
כל האמור במפרט זה.
.11
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פרק  - 04עבודות בניה
 04.01סוגי הבלוקים
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה ,בלוקי בטון חלולים
בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
 04.02לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
 04.03תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות ,או קבלנים אחרים ,מסביב ללוחות חשמל,
צינורות ,מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות
השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות,
תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.
במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים מתאימים
ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.
 04.04כל הקירות והמחיצות הפנימיות ,ייבנו לכל גובה המבנה ,עד לתקרת הבטון ,אלא אם
יורה אחרת המפקח.
 04.05עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י .1523
חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  .466חגורות מתחת למחיצות בחדרים
רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה ,לתקרה ,לעמודים ולקורות .במידה והקבלן לא יכין
קוצים בשעת היציקה ,יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י  466שיקדחו
לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.
 04.06אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז ,מחירי היחידה כוללים גם את המפורט
להלן:
כל החגורות למיניהם (אופקיות ,אנכיות ,שטרבות וכו') לרבות זיון כנדרש,
א.
קוצים עם דבק אפוקסי וכו' .הכל יימדד במ"ר נטו ,בניכוי כל הפתחים.
ביטון משקופים.
ב.
בניה במעוגל.
ג.
בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון.
ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ה.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק  - 05עבודות איטום
 05.02יריעות האיטום  -כללי
 05.02.1יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומניות משוכללות ,תוצרת גרמניה או צרפת או
ישראל בעלות תו תקן ארופאי  ,U.E.A.T.Cמשווקות ע"י "ביטום" ו/או
"פזקר" ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה .יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות
ביטומניות משוכללות המכילות לפחות  15%פולימר  S.B.Sעם זיון לבד
פוליאסטר במשקל  250גר'.
ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  80%לשני הכיוונים.
 05.02.2בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק
למפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות
כולל פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.
 05.02.3היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון :קרעים,
חתכים ,נקבובים ,קמטים ,שקעים ,גלים ,בליטות ,שוליים פגומים ,סיבי זיון
בולטים לעין וכד'.
 05.02.4גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל .על מנת למנוע
פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה.
גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש.
 05.03אופני מדידה מיוחדים
 05.03.1מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות ,לא
ימדדו שטחים אנכיים.
מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון ,נטו.
חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו.
 05.03.2בניגוד לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים ,מבלי שימדדו בנפרד ,את כל
המפורט במפרט לעיל ,המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.
 05.03.3בנוסף לאמור לעיל ,מחירי היחידה כוללים אביזר מיוחד לאיטום מעברי צנרת
דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק.
 05.03.4איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר .התשלום
עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד.
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פרק  - 06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כללי
 06.01.1פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .על
הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף  06.02במפרט
הכללי ולקבל את אישור המפקח ,לרבות פירטי איטום של אלמנטי
הנגרות/מסגרות ובין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין בהם הם
מותקנים.
 06.01.2לאחר אישור המפקח ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל
קבוצת מוצרים ,לפי בחירת המפקח ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקח,
בהתאם לסעיף  06.01.06במפרט הכללי .הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות
הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 06.01.3מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם.
אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת.
מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.
 06.01.4מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ.
ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.01.5כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח
לדוגמאות ,אחת מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבלן.
 06.01.6כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  918וכמפורט בפרק  19במפרט
הכללי .על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד
בתנאים אלו.
 06.01.7כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
 06.02רב מפתח
מנעולי הדלתות (כולל כל הסוגים  -נגרות ,מסגרות ,דלתות ,דלתות אש ,דלתות
אקוסטיות וכו') יותאמו לרב מפתח ( )MASTER KEYשל קוד  -קי מותאם לכל הדלתות
במבנה .כמו כן ,יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
 06.03דלתות אש
כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה.
עלות בדיקת הדלתות ,לרבות התיקונים הדרושים ,כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת
בנפרד.
 06.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח ,בין אגפי החלונות
והדלתות החיצוניות ,לבין מלבניהם ,וכמו כן ,בין המלבנים לבין חשפי הפתחים .החללים
מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
המרווחים ,שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה ,ייאטמו
במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות
אקדח מיוחד למטרה זו ,וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי שיידרש.
 06.05אופני מדידה ומחירים
 06.05.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות
המפורטות להלן:
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה
(משקופים) בבטון ועיגונם.
כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים
ולרשימות.
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית ,כימית ,כנגד מזיקים ופגיעות
אחרות.
כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  921לרבות בדיקת דלתות
אש כולל התיקונים הדרושים.
כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים.
כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים.
הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיו"ב ,הקשורות
בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות ,אשר נובעים מאי התאמת המבנה ,וכן
גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין ,שניזוקו בעת ההרכבה.
גילוון וצביעה.
כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות לרבות מחזירי שמן,ידיות
בהלה,מתאמי סגירה,מעצורים,מגיני אצבעות וכו'
מנעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'נרל מסטרקי.
כל המפורט בד"ח הבטיחות,בדו"ח אקוסטיקה,בדו"ח נגישות ובשאר
דוחו"ת היועצים
כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש
בכתב הכמויות.
איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי הנגרות/מסגרות
איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין
השונים מכל סוג בהם הם מותקנים.
בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי הנגרות/מסגרות

 06.05.2שינויים במידות ,בגבולות ( 10%עשרה אחוזים) בכל כיוון לא יגרמו לשינוים
במחירים.
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פרק  - 07מתקני תברואה
 07.01צנרת לחץ  ,שופכין  ,דלוחין  ,ביוב וגשם :
צנרת למים חמים וקרים -יהיו צינורות פלסטיים מסוג מולטיגול עם צינורות מגן
פלסטיים .במקלט הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול  40לפי ת"י .593
המחברים יהיו מגולוונים מיציקת חשילה לפי ת"י  .255כל החיבורים יהיו עם הברגות
ויאטמו בפישתן .צנרת דלוחין  -תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י  958או מפוליאטילן
בצפיפות גבוהה .יש לעטוף המחברים והצנרת בבטון אטים למים (כלול במחיר) ולהגן
מכנית על הצנרת תוך כדי הבנייה.
צנרת שופכין  -גלוייה בבנין  -תהיה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן,
או פוליאטילן בצפיפות גבוהה (  ) H.D.P.Eכולל חציבה ברצפה ביטון
צנורות שופכין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן מפוליאטילן בצפיפות גבוהה
עם חיבורי ריתוך .צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של  10ס"מ מכל צד( ,כלול במחיר
הצנור) .המעטפת תהיה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי
של הרצפה.
צנרת שופכים תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם עבה , SN-8
לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .
צנורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות .אם לא צוין אחרת  -בשפוע . 2 %
כל קופסאות הביקורת בקירות וברצפה ,מחסומי הרצפה והמחסומים התופיים יהיו
תקניים מפוליפרופילן עם מכסים מניקל.
צנורות אויר  -מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.
צינורות מי גשם גגות  +חצרות יהיו קוטר " 4פוליאטלין צפיפות גבוהה . H.D.P.E
מחסומי רצפה " 8" / 4יהיו מיצקת עם ציפוי פנימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות
גבוהה .מחסומי רצפה " 8" / 4יותקנו מתחת לרצפה ,או בתוך היציקה לפי התכניות.
הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק החלק
החופף (לפחות  5-3ס"מ) .המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע.
 07.02צנרת לחץ תת-קרקעית
צנורות פלדה בקוטר " - 2יהיו מגולבנים סקדיול  40עם חיבורי ריתוך וציפוי פלסטי
חרושתי  .APC-3צנרת מקוטר " 3ומעלה  -תהיה לפי תקן  ,530עם חיבורי ריתוך ,עם
עטיפה פלסטית חרושתית  , APC-4וציפוי פנימי בטון  .יש לעשות תיקוני העטיפה
לאחר גמר ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית ,תוך בקורת שדה של
היצרן  ,הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כיבוי אש פנימיות וחיצנייות .
 07.03הכנת חורים ועבודות חציבה
לגבי כל סוגי הצנרת  -על הקבלן להכין שרוולים ,חורים וחריצים באלמנטים של
הבטון שייכללו במחירי היחידה ,בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות
האינסטלציה וכן לבצע על חשבונו הוא את החציבה של החורים והחריצים הדרושים
אשר הוכנו בשעת היציקה .החציבה תעשה רק באשור בכתב של המפקח לפני
הבצוע .הקבלן ישא בכל נזק שיגרם מחציבה לא מאושרת.כל הצנורות של שופכין
מתחת לרצפות  -יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה ,פרט למקרים בהם צויין אחרת.
 07.04צביעה
כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי
שכבות צבע סופי מסוג וגוון שיאושר ע"י המתכנן .יש לצבוע צנרת לפני הכנסתה
לקירות.
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מחיר הצביעה נכלל במחיר הצנרת .יש להקפיד לצבוע את הצנרת המגולבנת
במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר אבץ למניעת קורוזיה .כל הנאמר לעיל חל
גם על מתלים ,חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.
 07.05התקנת צנרת שופכין
כל פתחי הבקורת  -יעשו בהתאם להל"ת .פתחי הבקורת יפנו תמיד לצד המאפשר
גישה .יש להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש .אין להתקין גישה
מלמטה בשום מקרה ,גם אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט ,אלא בהוראה מפורשת
בכתב של המתכנן .בכל שינוי כיוון בקווי שופכין  -יש להשתמש בברכיים או
בהסתעפויות של  45מעלות בלבד ולא  90מעלות ,אלא בהוראה מפורשת בכתב של
המתכנן.
החפירה והכיסוי  -כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחיר הצנורות .צנרת מתחת
לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה ,כך שהצנרת
"תעבוד" יחד עם רצפת המבנה.
 07.06בדיקת לחץ
מערכות המים הקרים ,החמים וכיבוי האש -יעברו בדיקות לחץ של  12אטמוספרות
במשך  4שעות ,לפי הל"ת סעיף  .8.8.2הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן ועליו לספק
את המכשירים הדרושים לכך כגון :משאבה ,מנומטר ,צנרת וסגירת קווים זמניים.
הבדיקה תערך בנוכחות המפקח שיאשר זאת ביומן העבודה ,רק לאחר האישור
יאטמו הצנורות ,או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.
בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין  -תעשה לפי הל"ת סעיף  .8.6.2אין לכסות
את התעלות לפני אשור המפקח .יש להשתמש בפקקי טסט מתפרקים לצורך
הבדיקה ,כדוגמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.
 07.07שיפועים
צנרת מים קרים וחמים  -אופקיים.
צנורות דלוחין ושופכין  2 %מינימום ,אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.
צנרת שופכין "1.5% – 6
להנחה בשיפועים קטנים יותר  -יש לקבל אשור בכתב מאת המתכנן.
 07.08קבועות מחרס
סוגי הקבועות לפי המפורט בכתב הכמויות .
יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד למסירת הבניין .לקראת המסירה יש
לנקותן ולמסרן מבריקות מכל פגם .יש להקפיד על המרחקים מפני הרצפות
והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות מאותו הסוג.
האסלות יהיו מתוצרת "חרסה" ,מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד" .בהיעדר
דרישה אחרת ,יהיו מכלי ההדחה מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי.
אסלות תלויות יסופקו עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ולקיר כולל כל המפורט
בתכניות-ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "+ 1מיכל הדחה סמוי דו-כמותי  ,יש לבדוק
עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .
אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז " 40 , 3/16ס"מ מצופי כרום .יש למרוח
תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה.
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כיורי רחצה  -יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר " 1/2מכופף ומותאם לצורת
הכיור במגע רציף .יש להקפיד על איזון הכיורים והקבועות .כיור הרחצה במקלט יהיה
עשוי מפלדה בלתי מחלידה .התקנת הכיור לפי ת"י .1205.3
כל צנרת הדלוחין במילוי ,כולל לכיורים ,תהיה בקוטר " - 2מיד עם היציאה
ממחסום הכיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל.
בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת
"חרסה" או שווה ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל .הקבלן יספק דוגמא מכל
קבועה ואביזר לאישור המפקח .כל הכלים יורכבו לפי המפרט הטכני של היצרן .כל
הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים
לפי בחירת המזמין  ,או האדריכל .מכסי אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי
בחירת המזמין או האדריכל.
 07.09סוללות ברזים ומחסומי פלסטיק
כל :סוללות המים הקרים והחמים  ,ברזים יוצאים ושופכין  ,חלקים חיצוניים של
ברזים פנימיים ,מזרמים ,רוזטות ,ווי חיזוק וברגיהם ,שסתומים לכיורים ,שרשרות
לפקקים ,רשתות לעביטי שופכין וכד'  -כל אלה יעשו מסגסוגת נחושת מצופים
כרום מלוטש כמפורט בתקן הישראלי ויהיו מהדגם המצויין בכתב הכמויות ,כפוף
לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח .
מחסומים לכיורים ("סיפון")  -יהיו מפלסטיק מתוצרת מאושרת .חלק מהמחסומים
יסופקו עם יציאה צדדית לפני המחסום ,לקליטת מי ניקוז של המזגנים ,או מדיחי
כלים.
 07.10ברזים ואביזרים
ברזים עד קוטר " 2ועד בכלל  -יהיו מטיפוס כדורי מסגסוגת נחושת מצופים כרום.
ברזים וסוללות פנימיים  -יהיו מתוצרת "חמת" ,מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל.
בכל מקום בו יותקן ברז או אביזר עם חיבור הברגה  -יש להתקין רקורד לאפשר
פרוקו .כל זה במחיר הברז או האביזר.
 07.11ברזי שריפה חיצוניים
ברזי שריפה  -יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם  3של חברת "פומס"  .על פתח כל ברז
יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי .
 07.12מחסומי רצפה
מחסומי רצפה " - 4" / 2יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז מחורר על משטח רבועי
בגוון שיאושר .המחסומים חייבים לשאת תו תקן .חיבור על ידי חצי רקורד קוני -
בחיבור המחסום .יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הרצפות.
 07.13קופסאות בקורת
קופסאות בקורת " 2" / 2או " - 4" / 4יעשו מפלסטיק עם מכסים כמפורט לגבי
מחסומי רצפה .כנ"ל לגבי מאריכים  .הקופסאות חייבים לשאת תו-תקן
 07.14צנרת אספקה בשיטת מולטיגול SP/
צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח תבוצע באמצעות צנרת מולטיגול ,
עם בטיפת בטון .הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן
עם אחריות ל 10 -שנים.
לחץ הצנרת  10אטמוספרות עד  100מעלות צלסיוס.
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* צנרת "מולטיגול " תכלול את האביזרים הנדרשים להתחברות לנקודה .
* מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות כמצויין במסמכי ההצעה/הסכם ול 10 -שנים
לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.
 07.15צנרת אספקה בשיטת פקסגול
צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח תבוצע באמצעות צנרת פקסגול .
הצנורות יותקנו בתוך צנורות מגן פלסטיים המאפשרים שליפה לאחר ההתקנה.
הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל10 -
שנים.
לחץ הצנרת  10אטמוספרות עד  100מעלות צלסיוס.
* צנרת "פקסגול " תכלול את האביזרים הנדרשים להתחברות לנקודה ותכלול
שרוול מתעל .למחלקים יינתן מחיר נפרד.
* מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות כמצויין במסמכי ההצעה/הסכם ול 10 -שנים
לצנרת אספקה בשיטת מולטיגול.
 07.16מתקני ביוב וניקוז
כל השוחות לביוב  /ניקוז  -יעשו מבטון טרומי לפי הת"י ,או פלסטיים מתוצרת
מאושרת ( וולפמן ) .הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון לפי התקן ותוצק לפני
הנחת הטבעות תחתית שוחה מגנופלקס  ,או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה
מונוליטית אחת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן .בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו
מחברים מיוחדים לשוחות  ,בהיעדר דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל 25 -טון
מעמס  ,צנרת שופכים  /ניקוז תת-קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-פי.וי.סי דגם
עבה  , SN-8לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .
חיבור קו הביוב  /ניקוז למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה  +בזק  +חברת
החשמל  ,כולל חפירה וגישוש  +שימוש במחפרון  ,והזמנת שוטר במידת הצורך  ,יש
לבדוק תא ביוב  /ניקוז קיים לפני תחילת הביצוע .
 07.17מתקני מים
ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית .
צנרת המים בפיתוח שטח תותקן בעומק עד  1מטר  ,הכוללת אביזרים וספחים ,
חפירה והחזרת המקום לקדמתו .
חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה  +בזק  +חברת החשמל
 ,כולל חפירה וגישוש  +שימוש במחפרון  ,והזמנת שוטר במידת הצורך  ,יש לבדוק
קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע .
 07.18ציוד כיבוי אש
גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול גם מטף
אבקה יבשה  6ק"ג .בהיעדר דרישות אחרות  -הגלגלון יורכב על ציר רב  -כווני ,צנור
המים המזין יהיה " 1לפחות ,על כל גלגלון יורכב צנור לחץ בקוטר " 3/4ואורך 25
מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר " 3/4לפחות .בנוסף לנ"ל יותקן ברז לפתיחה
מהירה .חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ"
בקוטר ".1הציוד הנ"ל כפוף לאישור מכבי אש.
בעמדת כיבוי מלאה  -ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל  2זרנוקים " 2מבד
משוריין  15מטר בתוספת מזנק סילון " 2עם חיבורי שטורץ ,ובנוסף ברז שריפה "2
עם חיבור שטורץ ומטפה אבקה יבשה  6ק"ג.
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 07.19קבלת המתקן
בנוסף לנאמר במפרט הכללי :לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן ,יבצע הקבלן את
כל העבודות שנרשמו ,כולל העבודות הנוספות שנתנו מיום רשום הדו"ח עד למועד
הסופי לקבלה .אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא בצע את כל התיקונים  -יחוייב
הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל בקור נוסף
לקבלת המתקן  -לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.
 07.20עבודות כיבוי אש ספרינקלרים
 .1המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית  ,מידות מרחקים וגבהי המתזים יהיו לפי
התוכנית והנחיות התקן  ,התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית יהיו מקוטר "1
לפחות אם לא צוין אחרת בתוכנית .
 .2הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמוייות  ,על הקהלן לאשר את
תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .
 07.21תכניות עדות
( )AS MADEיוכנו ע"י הקבלן לאחר הביצוע ויכללו את כל מהלכי הצנרת
והקבועות כפי שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.
הערה  :יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד שקובע טמפרטורה
מקסימאלית ל 45 -צלזיוס .
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פרק  - 08עבודות חשמל ,מתח נמוך ותשתיות לתקשורת
.1

כללי.
 1.1העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל  08בהוצאת הועדה הבין
משרדית ,חוק החשמל והתקנים הישראלים המתאימים ,הוראות חברת חשמל,
הוראות בזק ,הוראות המזמין ,רשות הכיבוי וכן בהתאם למצוין בתאור בתוכניות,
במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח.
 1.2העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רשיון תקף המתיר לו לעסוק בביצוע עבודות חשמל.
החשמלאי ,יוכיח שביצע עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של מבנה זה ,בזכות מהנדס
החשמל לאשר או לפסול את החשמלאי וזאת לאחר בדיקת כישוריו.
 1.3העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ,המהנדס המתכנן יהיה הפוסק לגבי טיב
העבודה ,עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש.
 1.4לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות החיבור
של המתקנים השונים לרבות תאומים עם חברת חשמל ,בזק וחברת הטל"כ להזנות
המבנה.
 1.5על הקבלן לתאם עם שאר המערכות הקיימות המבוצעות במבנה ,כגון :מיזוג אויר,
מים ,ביוב תוואי קווי הזנות חשמל ומיקום אביזרים וציוד ,כל פגיעה שלו בציוד של
מערכות אחרות עקב אי תאום מוקדם תתוקן על ידו ועל חשבונו.
 1.6תוכניות לוחות חשמל יוגשו לאישור המהנדס לפני היצור ,יצור הלוחות יבוצע רק
לאחר קבלת אישור המהנדס.
 1.7הקבלן חייב להמציא לידי המהנדס ו/או המפקח ,בהתאם לדרישותיהם אישורים,
מסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות ,הן מבחינת הנדרש במפרט ובתוכניות
והן מבחינת התקנים הקובעים .כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו
ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני ,בהעדרו לדרישת התקנים של
ארץ מוצאם .המתקנים על כל חלקיהם ימסרו לידי המהנדס ו/או המפקח כשהם
פועלים בצורה תקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונם מכל הבחינות.
 1.8קבלן החשמל יבצע אך ורק את התשתיות (צנרת ,תעלות ,קופסאות חיבורים) עבור
מערכות התקשורת והמתח הנמוך ,כגון :כריזה ,צנרת טלפונים ,גילוי עשן וכו' ,השחלת
המוליכים בתשתית שהוכנה והתקנת כל ציוד המערכות הנ"ל תותקן ע"י חברות
המתמחות במערכות תקשורת ומתח נמוך ושיאושרו ע"י המהנדס ו/או המפקח לפני
התחלת הביצוע.
 1.9הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנה אחת מיום אישור
המתקן וקבלתו ע"י המהנדס ו/או המפקח .במשך תקופת האחריות ,על הקבלן לתקן
כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על חשבונו ,פרט למקרה של
לקויים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן.

.2

תאור העבודה.
העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן:
א .מתקן כח ומאור.
ב .לוחות חשמל.
ג .מערכות תקשורת ומתח נמוך (טלפון ,כריזה וכד').
ד .מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בלוחות חשמל.
ה .הזנות חשמל ותקשורת מחוץ למבנה.
ו .בדיקות והפעלות.

.3

אביזרים וציוד חשמלי.
 3.1האביזרים והציוד החשמלי לרבות אביזרי תאורה שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו
למפורט במפרט מיוחד זה ,לתוכניות ולכתב הכמויות ולפי דוגמה שתאושר לפני
הרכישה ע"י מהנדס החשמל והאדריכל.
 3.2ציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ערך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המהנדס רק לאחר
שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות חשמליות ומכניות זהות לנדרש
בציוד המקורי.
 3.3כל הציוד החשמלי במבנה לרבות אביזרי תאורה ,מובילים ,כבלים ,אביזרי קצה וכו'
יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
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.4

מוליכים ומובילים.
 4.1צנרת החשמל והתקשורת תהיה נסתרת אלא אם צוין אחרת ,קוטר וסוג הצנרת
תתאים לנדרש בתוכניות ,במפרט ובכתב הכמויות.
עבור כל מערכת מתח נמוך יקבע צבע צנרת שונה בהתאם לאישור המפקח.
צבעי הצנרת יהיו כמפורט:
חשמל  -ירוק
גילוי עשן  -אדום
תקשורת מחשבים/טלפונים  -כחול
כריזה  -אדום
 4.2מוליכי החשמל יהיו עם בידוד  P.V.Cאו כבלי נחושת מסוג  N2XYאו כבילי
אלומיניום  NA2XYו/או כבלים חסיני אש החתך יתאים לנדרש בתוכניות ,תוצרת
המוליכים והכבלים תהיה מסוג המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.

.5

לוחות חשמל.
 5.1הלוחות ייבנו בהתאם לתרשימי החיבורים ,לצורת המבנה ולמידות הכלליות
שבתוכניות .הקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הלוחות שיכללו מבנה ,תרשימים,
מידות ,רשימת ציוד וכד' ,התוכניות יוגשו לאישור המהנדס ורק לאחר בדיקותיו
ואישוריו יותר לקבלן לבצע את הלוחות.
 5.2יצור הלוחות יבוצע רק אצל יצרן שיאושר ע"י המהנדס ,בטיב ואיכות שיענה
לדרישותיו ,יצרן הלוחות יהיה בעל תעודת תו תקן .ISO 9002
 5.3על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת הלוחות למקומם המיועד במבנה ,כל
זאת לפני אישור תוכניות הלוחות ע"י מהנדס החשמל.
 5.4לאחר התקנת הלוחות חיבורם והפעלתם ,הקבלן יבצע איזון עומסים לפאזות.
 5.5לוחות החשמל יבנו אצל יצרן המאושר לייצר לוחות לפי תקן .61439

.6

ארון תקשורת.
במקום המסומן בתוכניות יותקן ארון תקשורת שישמש :לריכוז כל צנרת התקשורת,
למגבר מערכת הכריזה ,צנרת טלפונים ,צנרת גילוי אש ,מטען ומצברים.

 .7מערכת גילוי אש משולבת עם מערכת כריזה חירום תקן .UL
א .כללי.
 המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת הקבלןשייתן שרותי אספקה והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש בגז נדרשות.
 המערכת על כל חלקיה ומרכיביה תכלול תקן ישראלי  1220ותקנים בינלאומיים ,UL FMו.NFPA -
 כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ( )OUT DOORיהיה מסוג WATER PROOFוהזיווד שלו יהיה אטום לרטיבות ,מים ,אבק וחול בדרגת .IP-65
 המפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימוםבהם הציוד חייב לעמוד ,הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה.
 מפרט טכני זה מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם. על הקבלן להכין תוכניות וציוד עפ"י התקן לאישור המהנדס .רק לאחר אישורהמהנדס לתוכניות יהיה על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות שאושרו.
 הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הביקורת .בדיקה תקינהמשמעותה בדיקה ללא הערות מטעם הבודק.
 המערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  FM – ULלפי דרישות רשויות הכיבוי. המערכת תהיה כדוגמת טלפייר  SAVER 7000משולב עם מערכת כריזה מאושרתמכון התקנים.
ב .הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן.
 התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל  1220חלק .3 התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך. תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן  1220/3סעיף  5.4וע"פ דרישת המזמין כלולבמחירי הפריטים ולא ישולם עליהם בנפרד ותבוצע הדרכה עבור המזמין.
 ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של  0.8ממ"ר לפחות כאשר המעטההחיצוני עשוי  PVCועמיד בטמפרטורות  158+מעלות צלסיוס עד  -20מעלות צלסיוס.
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מעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל  2מ'.
הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר  +ברכזות ובגלאים וכו' .מחיר
השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.

ג .דרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזה חירום.
 כל הציוד יהיה מחברת טלפייר ישראל  SAVER 7000או ציוד שווה ערך מערכת"פתוחה" מאושרת בתקן  ULובאישור מכון התקנים הישראלי.
המערכת תועבר לאישור המתכנן והמפקח טרם התקנתה.
 המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן .המערכת תתוכנן,תותקן ,תיבדק ותחוזק בהתאם ל.NFPA 72 A,B,C,D,E,F -
 רכיבי המערכת ישאו אישור  ULומכון התקנים הישראלי תקן  1220על ארבעת חלקיו. לחברה המציעה יהיה תקן ת"י .9002ד .תאור המערכת.
 כללי – מערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת ( )ADDRESSABLEאנלוגית ותכלולמערכת כריזת חירום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגרלי של לוח הבקרה.
לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חירום
וטלפון כבאים  BUILT-INכחלק אינטגרלי של לוח הבקרה.
כל סוגי הגלאים (יוניזציה ,אופטיים ,חום) יהיו מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה
שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.
כל החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו לצרף :מפרט טכני של רכיבי הציוד
המוצע וקטלוגים ,לרבות הוראות הפעלה ,בדיקה ,ניסוי ואחזקה .תעודות בדיקה
המעידות כי הציוד עונה לדרישות  ULומכון התקנים הישראלי.
המערכת תהיה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.
 לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש כדוגמת טלפייר מסדרת  SAVER 7000או שו"ע.לוח הפיקוד יותקן בפנל כבאים.
 מרכזיית גילוי האש המוצעת תהיה כדוגמת תוצרת חברת טלפייר או שו"ע. מרכזיית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן בעל תו תקן .ULהמרכזייה תהיה מסוג  ADDRESSABALEאנלוגית .יחידת הבקרה תהיה מבוססת
על עקרון המודולריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל 127 -יח' קצה
ממוענות (גלאים ,לחצנים וכו') ותכלול עד  2חוגי בקרה ,כאשר בכל חוג ( )LOPיחוברו
 64עד  127אביזרי כתובת (גלאים ,לחצנים ,צופרים וכדומה) .החיווט בכל חוג יהיה
בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד .בנוסף ,ניתן יהיה לחברת אל אותה מרכזיית גילוי
אש אזורי גילוי קולקטיביים ,כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.
 לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חירום משולבת עם מערך גילוי האש .מערכת כריזתהחירום תכלול יחידת זיכרון ובקרה אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות
והתראות קוליות .במקרה של התראת אש המערכת תאפשר שליפת ההודעה
המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים.
כמו כן תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי אשר יאפשרו להעביר
התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית בצורה ידנית
וסלקטיבית.
המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש ,בהספק המתאים לכמות הרמקולים
המפורטת ורזרבה של  50%לפחות .חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן
לפני תחילת הביצוע.
כמו כן תכלול המערכת  TONE-GENERATORוגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון
המקומי.
-

-

המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חירום כיחידה אינטגרלית לשידור
הודעות חירום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים .המערכת
תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים וכל
השטחים הציבוריים יחד.
המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות .NFPA 72
המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חירום.
בשלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החירום.
לוח הבקרה יהיה להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.
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יחידת ספק הכח – הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל ,באמצעות יחידת מצברי
חירום אשר יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך  72שעות .ספק הכח יהיה חלק
אינטגרלי של יח' הבקרה ובנוי על העקרון הבא :יחידת המרה ( )VAC230 15%ל24 -
 VDCהמסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת ,יחידת טעינה
למצברים ומצברי ג'ל אטומים.
סדר הפעולות במערכת יקבע עם יועץ הבטיחות ע"פ פרוגרמה.

 גלאים – גלאי אופטי אנלוגי מתוצרת טלפייר או שווה ערך.הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן  UL-268הגלאי היה בעל אישור מכון התקנים
הישראלי.
בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג
 ADDRESSABLEעם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.
 גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי תוצרת טלפייר – הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 57מעלות צלזיוס .בנוסף לכך יגיב הגלאי לעליית טמפרטורה של  6.7מעלות מעל
הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.
 גלאי משולב אופטי/חום תוצרת טלפייר – הגלאי יכיל  2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה 2כתובות ברכזת.
רגישות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  FT / 0.2%עד ( FT / 3.7%חלון .)UL
 גלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת טלפייר הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן .UL-268 לחצני אזעקה וכיבוי –הלחצנים יהיו מאושרים  ANSI /UL 38מהדורה אחרונה ות"י  1220חלק  ,6הלחצנים
יהיו בעלי יחידת כתובת.
 נוריות סימון –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  /תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת
מופעל .הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה
מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית רחבה וממרחק .כל נורית סימון תותקן עם
שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.
 צופרים –הצופרים יהיו מאושרים  ANSI /UL 464מהדורה אחרונה ות"י  1220חלק .1
הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים
אלקטרוניים .הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול ,שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל
צופר .עוצמת הצופרים תהיה  90דציבלים לפחות במרחק של  3מטרים 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 לצופר ויפעל
במקביל להפעלת הצופר .קצב ההבהוב  60פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי
במקור ממרחק  30מטרים לפחות .גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ
להבהב ולא יפסיק עד שיעשה  RESETלמערכת.
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת גיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור
הגז .תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן" :צופר שחרור גז – מערכת
כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".
 חייגן טלפון אוטומטי –יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל 4 -מנויי טלפון וסידור מתאים
למסירת הודעה מוקלטת כולל שמירת קו .מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי
בהתאם לדרישת המזמין.
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזיית
הטלפון או מהמכשירים עצמם.
חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:
• שרות מכבי האש – קו מבצעי.
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• שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.
פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל.
החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק" .החייגן יפסיק את
פעולתו האוטומטית לאחר  5סיבובים ,בכל סיבוב הוא יחייג ל 6 -מינויים קבועים
מראש .אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה  30שניות לפחות.
זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החירום של יחידת החירום בלוח הפיקוד
ובעל צריכת זרם נמוכה .VDC24

 מערכת כיבוי אש –FM -200יבוצעו מערכות כיבוי אש ומנורות סימון וגלאים ללוחות חשמל של קבלן החשמל
וללוחות חשמל מ"א מ 100 -אמפר ומעלה.
כללי
מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגרלי ממערכת גלוי האש והעשן .המערכת תתוכנן,
תותקן ,תיבדק ותתוחזק בהתאם ל .NFPA 2001 -מפרט טכני זה משלים את המפרט
הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בכל לוח של  100אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בגז  200-FMבנפח הנדרש ע"פ
התקן.
הפעלת המערכת
הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:
באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.
• אוטומטית -
באמצעות לחצן חשמלי.
• ידנית -
באמצעות פעולה מכנית.
• ידנית –
המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול.
בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת – בקרה עצמית לתקלה והפעלה.
גז הכיבוי
גז הכיבוי יהיה מסוג  CLEAN AGENTמאושר  NFPA 2001כדוגמת גז .FM-200
חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי .FM-200
הצנרת
הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת  SCHDULE 40בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר
ע"י המתכנן .הצנרת ונחירי הפיזור יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב.
עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים
והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.
הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.
מיכלי הכיבוי יהיו מאושרים  ULאו  S.Bאו .ULC
 כריזה –תותקן מערכת כריזה משולבת הכוללת הגברה ברזרבה של  30אחוז.
מערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ SLAVE -ללוח הבקרה העיקרי.
מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושאר מערכות השמע.
בקרת קווים
כל קווי הרמקולים ושפורפרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת
הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי (נוריות).
מגברי שמע בתקן UL
מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ( 25וולטים ר.מ.ס) להפעלת מעגלי הרמקולים.
מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש או כמערכת כריזה
עיקרית או כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי.
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מערכת הודעות אוטומטיות
כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה
אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה .הפעלה של כל אזעקה תגרום
להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות הרמקולים .ההודעה תחזור ארבע ()4
פעמים .המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה .המערכת תאפשר יכולת
כריזה משפורפרות טלפון החירום.
רמקולים
• כל הרמקולים יהיו לפי תקן  ULיופעלו ב 25 -וולט  RMSאו עם תחום בחירת
הספק מ 0.5 -ל 2.0 -ואטים.
• עוצמת שמע נומינלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה 84db
במרחק  3מטר.
• תגובת תדר תהיה מינימום של .Hz 4000 - Hz 400
רשת
הפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס  ARCENTאו  MODBUSאזעקות
ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת  .NCAאזעקות,
תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.
הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.
תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת לא יגרום ליקוי בפעולת המערכת או איבוד
יכולת לדווח על אזעקה.
עמדת כריזת חירום
עמדת כריזת החירום כוללת מיקרופון לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבה נעולה
מוגנת אנטי ונדל.
העמדה תותקן בפנל הכבאים ודלפק הכניסה.
כבלים וחיווט:
• כבל רמקולים – כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית
בקוטר של  0.8מ"מ לפחות לכל אזור.
• כבל מיקרופון – כבל מיקרופון יהיה מורכב מכבל  8גיד בחתך של  AWG 22כל
אחד ( .)CAT 7בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים ,סכוך אפיפה (רשת)
מחוטי נחושת סביב המוליכים ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי .אפור המתאים
להתקנות חיצוניות ופנימיות.
כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים ,לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול
חיבור מתאים.
כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב 2 -קצותיו במספרים
ברי קיימא המושלחים על המוליכים ,המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות
הקבלן.

 .8פיתוח שטח.
הזנות חשמל ,תקשורת ומתח נמוך.
א .במסגרת הפרויקט יבוצע חיבור חשמל של האולם ללוח ראשי של בי"ס הקיים.
בלוח ראשי בי"ס קיים יותקן מפסק ממנו יוזן אולם הספורט.
עבור אולם הספורט יבוצע כבל הזנה חדש ,כמפורט בתוכניות.
ב .עבור טלפונים ,תקשורת ומחשבים תבוצע צנרת פוליאטילן יק"ע  13.5תת"ק עם
כבל טלפון ג'לי וסיב אופטי מארון תקשורת במבנה ביה"ס עד אולם הספורט.
.9

הארקה.
במסגרת עבודה זו תבוצע מערכת הארקת יסודות בהתאם לחוק החשמל וכמתואר
בתוכניות ,כמו כן יש להאריק את כל המתקנים המתכתיים במבנה ,כגון :צנרת מים,
קונסטרוקציה של תקרות ,מתקני מיזוג אויר וכל החלקים המתכתיים כפי שנדרש
בחוק ותקנות החשמל לפס הארקה ראשי ליד לוח חשמל בקומת קרקע.
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 .10מסירת המתקן.
 10.1עם סיום עבודות החשמל והתקשורת במבנה יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן
והתאמתו לתוכניות ,לחוק החשמל ,לדרישות המזמין המהנדס והמפקח כל הליקויים
שיתגלו בעת הבדיקה יתוקנו על ידו ועל חשבונו.
 10.2קבלן החשמל יזמין על חשבונו מהנדס בודק לביקורת כללית של המתקן ,הסתייגויות
הבודק יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו.
 10.3העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות ע"י בודק חשמל ,ע"י
המהנדס וע"י המפקח במקום.
 10.4עם גמר העבודה על הקבלן לספק  3העתקים מהתוכניות כפי שבוצעו כשהן מאושרות
וחתומות ע"י המפקח .במידת הצורך יספק הקבלן ,על חשבונו ,העתקים מתוכניות
החשמל גם לגורמים אחרים כפי שיתבקש ע"י המזמין.
 . 11אופני המדידה והתשלום.
 11.1העבודה תימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק 0800.00
בהוצאת הועדה הבין משרדית ,בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים הבאים .במקרה
של סתירה ההנחיות המפורטות להלן.
 11.2בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי
והחומרים הדרושים לביצוע העבודה לרבות בדיקות ,חיבור חשמלי ,הפעלה והרצה ,כן
כלולים כל החציבות ,פתחים ,שינוים במבנה ,פתיחה וסגירה של קירות ,תקרות,
רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצונם של המהנדס ו/או המפקח.
במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט ,עקב דרישת המזמין ,יחושב ערך השינוי באופן
יחסי לערכו על סמך ניתוח מחירים.
במסגרת עבודות החשמל בפרויקט זה חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות פיגומים ומנוף
ויבוצעו בגובה של כ 11 -מ' ,מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים עבודה בגובה
הנ"ל ,לא תשולם תוספת כספית עבור עבודות מיוחדות אלה.
 11.3כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה ,פרט למקרים שצוין "אספקה" או "התקנה"
בלבד ,בסעיף "התקנה בלבד" יכלול המחיר גם חיבורים והפעלה.
 11.4כל הכמויות ניתנות באומדנא .המזמין רשאי לשנות היקף העבודה ללא הגבלה כל
שהיא לפי המחירים שבהצעת הקבלן לפני התחלת העבודה ותוך כדי התקדמות
העבודה.
 11.5עבודות בשיטת רז"י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או
בא כוחו.
 11.6רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים שמעשיים באתר ,לרבות תנאי
הזנת חשמל למבנה ושאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו ,לפיכך כוללים מחיריו
כל הצפוי והבלתי צפוי מראש .לא תשולם לכן לקבלן שום תוספת עבור קשיים או
תנאים מיוחדים או כל סיבה שהיא.
 11.7מחיר נקודת מאור יכלול:
כבל הזנה תלת גידי  1.5ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט ו/או בהתקנה סמויה מלוח
חשמל עד נקודת המאור ,מפסק זרם ,קופסאות חיבורים ,חיבור לאביזר תאורה ,שלט
סימון סנדוויץ' עם מספר מעגל מודבק למכסה המפסק וכן כל חומרי העזר וכל
העבודות הדרושות לביצוע ההתקנה.
 11.8מחיר נקודת בית תקע יכלול:
כבל הזנה גידי  2.5ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט ו/או בהתקנה סמויה מלוח חשמל
עד נקודת בית התקע ,חיבור לבית תקע תה"ט או עה"ט ,בית תקע חד פאזי  16אמפר,
קופסאות חיבורים ,שלט סימון סנדוויץ' עם מספר מעגל מודבק למכסה בית התקע וכן
כל חומרי העזר והעבודות הדרושות לביצוע ההתקנה.
 11.9מחיר נקודה לתנור חימום מים יכלול קו הזנה מהתנור עד לוח החשמל לרבות מפסק
זרם ,חיבור ללוח ולציוד.
 11.10מחיר קווי ההזנה לרבות כבלים ,צינורות ותעלות ימדדו לפי אורך הלכה למעשה
ויכללו :קופסאות מעבר ,חיזוקים לקירות ,חיזוקים לכבלים בתעלות ,חיבורים ללוחות
החשמל ,חציבות ,פתחים ,הסרת תקרות אקוסטיות והחזרתם לאחר התקנת הכבלים,
תיקוני קירות וכו'.
 11.11מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים לביצוע
העבודה ,לכן לא תשולם כל תוספת עבור תאומים מכל סוג שהוא בין אם התאומים
נדרשים להיעשות עם קבלנים שונים ,מערכות אחרות בבניין ו/או עם גורם מתכנן
כלשהו.
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 11.12מחיר לוח חשמל חדש יימדד בשני חלקים נפרדים:
א .מבנה הלוח כולל :יצור ,הרכבת הציוד ,שילוט וסימון ,מהדקים ,פסי צבירה,
חיווט ,וכל ציוד העזר הנדרש להתקנה לרבות הובלה ,וחיבורים למעט כל הציוד
החשמלי הנמדד בנפרד.
כל הציוד החשמלי הנמדד בנפרד כגון :מאמ"ת ,מא"ז ,מפסק וכו'.
ב.
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות-טיח חוץ ופנים
 09.01.1הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר"" ,כרמית" או ש"ע .לא יותר להכין
תערובת באתר .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף.
 09.01.2כל הפינות המטויחות ,אופקיות ואנכיות ,יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח
מגולוון  +פינת הגנה מ P.V.C-לבן עמיד ב UV -תוצרת " "PROTECTORאו
ש"ע ,לכל אורך וגובה הפינה.
 09.01.3בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה ,אופקי ואנכי ,תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת
פיברגלס ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,
לאורך תפר החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .יש לדאוג
לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 09.01.4קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל
מכל צד של הפניה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת X.P.M

מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 09.01.6גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן
שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות
תהיינה במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8שכבת הרבצה (התזת צמנט תחתונה) תבוצע על קירות חדרים רטובים  -כלול
במחיר החיפוי.
 09.02אופני מדידה מיוחדים
מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט להלן:
טיח בחשפים וגליפים.
א.
יישום במעוגל ובשיפוע.
ב.
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה
ג.
הפינה,בטיח פנים ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום
שידרש.
רצועות פיברגלס ורשת  X.P.Mמגולוונת כמפורט לעיל.
ד.
טיח ליד אלמנטים שונים (כלים סניטריים ,מלבני חלונות ,אביזרים שונים
ה.
וכיו"ב)
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.
ו.
שיכבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח פנים.
ז.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ח.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01כללי
 10.01.1סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת
המפקח.
כל הריצופים יעמדו בת"י  2279למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת
חוזק ,ספיגות ,עמידות בשחיקה ,סטיה מהמידות למישוריות וכו' .האריחים יהיו
מסומנים בתו התקן.
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג
הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.
 10.01.2מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה .יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור
(תאריך ייצור) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים ,אין לערבב סדרות
שונות לאותו אריח .יש להקפיד על גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים .יש למיין
את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל,
גוון או פגם.
 10.01.3צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.
 10.01.4יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.
 10.01.5במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים ,יסתיים הריצוף,
בהעדר הוראה אחרת ,בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח  40/4מ"מ מעוגן היטב.
 10.01.6הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .במידת הצורך יבצע הקבלן ,על חשבונו ,מדה
א.
מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.
ע"ג חול מיוצב או סומסום  +טיט בעובי  2ס"מ ,נטול סיד עם מוסף
ב.
להגדלת העבידות .תכולת הצמנט בתערובת  200 -ק"ג למ"ק.
בחדרים רטובים (אזורים נמוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב30-
ג.
מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף  1008במפרט הכללי (הכלול
במחיר היחידה).
תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר ,ללא שינוי במחירי
היחידה.
 10.01.7מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים ,שילוב גוונים וצורות
וכדומה ,הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר.
 10.01.8על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.
 10.01.9על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה ,אשר יכלול אריחים
ושיפולים מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
סוג האריחים.
א.
אופן הביצוע ,כולל :הכנת התשתית ,החומרים ,שיטת הביצוע ,הרובה
ב.
וכל הדרוש לביצוע העבודה.
המשטח לדוגמא יהיה בשטח  12מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק
מהעבודה המיועדת לביצוע.
10.01.10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10שנים מיום אישור המפקח בכתב על
גמר העבודה .הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת
הפרויקט ,לאחריותו על עבודות הריצוף .האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע
והחומרים כגון :עבודות הנחה והטיפול במשקים ,האריחים וחומרי המליטה.
האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה .הקבלן יתקן ,על
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חשבונו ,את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין.
התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או בשטח כולו.
הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  10ימי לוח ממועד משלוח ההודעה
על גילוי פגמים או תוך  48שעות במקרה של תקלה חמורה ,עפ"י שיקול דעתו של
המפקח.

10.01.11הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או
שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום ,אולם בכל
מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 10.02ריצוף באריחי גרניט פורצלן
 10.02.1בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  )2( 314בגוון לפי
בחירת המפקח.
 10.02.2צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות .על הקבלן לקחת בחשבון שילוב
דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.
 10.02.3הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  "100של "כרמית" ו/או "פלסטומר "770
של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס  15%( 460מכמות הצמנט)
של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  "181של "כרמית" ו/או
"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס 15%( 460
מכמות הצמנט) של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
 10.02.4הכנת האריחים להדבקה
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה .יש לשטוף
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות
ה"חילוץ" מגב האריח .הסבר :אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית.
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית ,משתמשים היצרנים באבקה
"מחליקה" (כגון טלק למשל) .אבקה זו ,כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב
האריח ,מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח ,ויש להסירה,
לפני ההדבקה.
המצאות האבקה ,ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.
על מנת להסירה ,יש לשטוף היטב את גב האריח ,או לפחות לשפשף בעזרת
מטלית רטובה ,לפני יישום שכבת דבק כל שהיא .בזמן ההדבקה צריכים הלוחות
להיות נקיים מאבק ויבשים .ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות
המיועדות לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה).
 10.02.5ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות
הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  05לעיל .יש לרצף בשיפוע
לכיוון מחסום הרצפה ,יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות .בכדי לבצע את השיפועים לפי
תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים ,הכלולים במחיר היחידה.
 10.02.6מילוי מישקים
הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 3
מ"מ לפחות או בהתאם תוכניות .המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה
אפוקסי תוצרת " "MAPEIאו ש"ע .עומק החדרת ה"רובה"  -עד שתיפגש עם
הדבק שחדר למישק ולפחות  6מ"מ.
נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים  ,מוכן מראש ע"י היצרן ,בגוון המוזמן.
אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט ,בשטח.
לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 10
מ"מ.
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הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
בשטחים גדולים של  6.0/6.0מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות ,יש
לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ 10-8 -מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת
חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח .התכנון של מיקום
המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.

 10.03חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן
 10.03.1האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד ,מסוג א' לפי טבלה  4בת"י )2(314
בגוון לפי בחירת המפקח.
 10.03.2יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10065במפרט הכללי .הדבקת האריחים
תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 100651במפרט הכללי בדבק מסוג
שחלקריט  472מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או
דבק " "C-7מתוצרת "כרמית" או ש"ע .יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.
הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה.
 10.03.3הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  -ראה סעיף  10.2לעיל.
 10.03.4יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,
כגון צינורות וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח ,כן יש לסתום
בחומר כנ"ל ,את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 10.03.5בפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " "RONDECו/או פרופילי נירוסטה כמפורט
בתוכניות.
10.04

מפרט התקנה ליריעות P.V.C.

 10.04.1מפרט טכני ליריעות
א.

היריעות מ C.V.P.-בהתאם למפורט בכתב הכמויות ,בעלות תקן אש
מינימום  V.3.3ע"פ ת"י  755והתאמה לת"י .921

ב.

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות וגוונים לרבות
חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.

 10.04.2התשתית
הריצוף יבוצע ע"ג בטון מוחלק (הנמדד בנפרד).
העבודה תבוצע כדלקמן:
ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומנים.
א.
במקרה של רצפה בטון ,יש לחספס את רצפת הבטון בעזרת מכונת
חספוס אבן יהלום עד להסרת שכבה דקה עליונה.
יש לשאוב ע"י שואב תעשייתי את כל הפסולת והאבק עד לקבלת פני
בטון נקיים לחלוטין.
יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכן את גובה המפלסים .במידת
ב.
הצורך יש לבצע תיקונים בפני הרצפה ע"י בטון פולימרי.
במידת הצורך ,פני הרצפה יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל
ג.
לפחות בעובי  1מ"מ כל שכבה .כמות שכבות השפכטל הסופית ע"י נציג
ספק היריעות באתר ,ללא תוספת למחיר הקבלן.
רמת אחידות  -סטיה מותרת מקסימות  3מ"מ לאורך  3מ'.
ד.
את ההחלקה הסופית יש לבצע לאחר יבוש של כ 24-שעות.
ה.
 10.04.3הדבקת היריעות
סדר פעולות ההדבקה:
הכנת היריעות באורכים המאימים וסימון קו המנחה (לא יאושרו
א.
חיבורי ראש).
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ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

מריחת הדבק והמתנה לייבוש .ההדבקה תבוצע בדבק אקרילי המאושר
ע"י ספק היריעות בכמות של כ 300 -גרם/מ"ר לפחות .הדבק יהיה בעל
תכונות שיבטיחו את רציפות המוליכות החשמלית הנדרש .כל החומרים
לביצוע הדבקת הריצופים יהיו עמידים באש על פי ת"י.
הדבקה הלאה.
הידוק במשקולת גלילה.
חיתוך שאריות וחיתוך  Vלחוטי הלחמה.
הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכם (יש להקפיד על מינימום  24שעות בין
הדבקת היריעות להלחמתן) .חוט ההלחמה יהיה תואם לחומר שממנו
בנויה היריעה .חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצרן היריעה.
איטום המישקים.
הדבקת פנלים.
התקנת פרטי גימור וחיבור.
ניקיון השטח.

 10.04.4מתחת ליריעות אנטי-סטטי יש להניח רשת נחושת שתי וערב עם נקודות חיבור
למערכות ההארקה במבנה להבטחת רציפות המוליכות החשמלית כנדרש.
 10.04.5גימור יריעות בקירות
היריעות יעלו ע"ג הקיר לגובה  10ס"מ ,ע"ג רולקה מעוגלת ומולחמת
א.
לפי.וי.סי .יש להקפיד שהיריעה על הקיר והרצפה תבוצע מיחידה אחת
רצופה.
יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה.
ב.
יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה.
 10.04.6גמר העבודה
בגמר התקנה יש לבצע ניקיון ראשוני ואחריו פוליש עם וקס.
א.
לאחר הניקיון יש להניח שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם
ב.
עד לגמר כל העבודות במבנה.
 10.05ריצוף באריחי אבן או שיש
א.

הזמנת הריצוף והחיפוי
חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך.
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר ,על הקבלן להכין דוגמאות מאבני
ריצוף ,ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל ,ורק לאחר אישור הדוגמאות ,יוכל
הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

ב.

עבודות ריצוף באבן או שיש
.1

מבנה החומר ותכונותיו
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי ,במינימום
גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל 2.0-מ"מ ל440-
סיבובים ,רמת ספיגה לא מעל  ,1.0%חוזק מיזערי ללחיצה (מגפ"ס) 60
חוזק מיזערי לכפיפה (מגפ"ס)  ,5ומשקל מרחבי כ 2.600-ק"ג/מ"ק.

.2

מידות וביצוע
מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך .סטיות
מותרות  1מ"מ מקסימום ,בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות ,בלא
כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.
תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.

.3

סיבולות
הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:
אורך ורוחב  0.2מ"מ
עובי  0.5מ"מ
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חריגה מניצבות  0.3פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח .חריגה
ממישוריות  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.
.4

ליטושים
הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל ,לא
יורגשו כל סימני חיתוך ,ליטוש או חומר לוואי על הריצוף ,הליטושים
בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל ,האחת בליטוש מלא עד ברק סופי
והשני בגמר מט .HONED
בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת
ברק בליטושי האבן .הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי
לפי החלטת המפקח.

.5

נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף
טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס  + 1:3תוספת ערב פולימרי מסוג
פלניקירט מתוצרת  MAPEIיבואן "נגב אלוני" או שו"ע ,בכמות של 15%
מכמות הצמנט שבתערובת .הביצוע לפי הוראות היצרן.

ג.

מילוי מישקים
המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה
קולור של נגב אלוני ,או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט SP-100 ,או שו"ע ,עודף
החומר ינוקה ע"י מים ,עם התקדמות העבודה ,לפני ייבושו הסופי ,הגוון לפי
בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

ד.

תפרי התפשטות
תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא.
מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  570או שו"ע.

ה.

סילר על לוחות שיש/אבן
.1

הסילר ייושם על כל משטחי האבן (הן על האבן בחיפוי קירות ,הן על
האבן בריצוף ,הסילר ישמש הן לתוספת והן למניעת החלקה.

.2

יישום הסילר לארח התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף
והחיפוי.
סוג הסילר ,בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח.

.3

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים ,אין לדרוך
על אריחיה אבן ,לאחר טיפול בסילר ,במשך  3ימים.

.4

חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות
היצרנים.

ו.

הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות
גבס או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום,
אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

ז.

ביצוע הריצוף
על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם
לנדרש בתוכניות הריצוף .הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע
מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 10.07אופני מדידה ומחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם ,והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין
א.
במצב נקי לחלוטין.
ביטון צינורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג
ב.
הריצוף על בסיס מלט לבן.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים ,הנחה באלכסון ,כל
ג.
ההתאמות למיניהן וכו' .לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים ,שטחים
קטנים ,מעוגלים וכו'.
הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת ,חול מיוצב ,בטון ו/או בטון שיפועים
ד.
או סומסום כמפורט לעיל בכל עובי שידרש.
הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.
ה.
סידור שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'
ו.
מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור
אביזרי אינסטלציה ,חשמל וכיו"ב.
ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") משטחי טרצו.
ז.
הגנה על כל משטחי הריצוף מכל סוג  ,באמצעות לוחות קרטון או לוחות גבס,
ח.
מצופים נילון ,לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה ,כלולה במחיר הריצוף.
ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם.
ט.
יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  3מ"מ וסתימתם ברובה.
י.
איטום במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני
יא.
התברואה ברצפה ובקירות.
סילר
יב.
מחירי היחידה בסעיפים השונים בפרק זה כוללים גם את כל החומרים ,הספים,
יג.
פרופילי ההפרדה מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר בין ריצופים/חיפויים ובקצה
ריצופים/חיפויים ,פרופילי הגמר למיניהם ,אופקיים ואנכיים המשווקים ע"י
"אייל ציפויים" או ש"ע,או כמפורט בתוכניות ,הכל לפי דרישת האדריכל
וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות.
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם
המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות
פריימר וחומרי הדילול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר
השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא( .בכל מקרה יבוצעו לפחות
שלוש שכבות).
 11.01.3בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת בגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון
ב.
שונה מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו').
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר
ג.
פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).
 11.01.4חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,יפורקו ע"י בעלי
המלאכה המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע
שכבות הגמר.
 11.01.6לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע ,בגודל  1מ"ר,
מכל סוג צבע ,לאישור המפקח .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך
בעבודה.
כל הגוונים  -לפי בחירת המפקח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות
עד לקבלן הגוון המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות
סניטאריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 11.01.8מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.
 11.02טיפול בצבעים
 11.02.1כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.
 11.02.2את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב ,במקומות מאווררים שאינם
חשופים לקרני השמש ,לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.02.3כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.
 11.02.4במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים
בשעת ערבובם.
 11.02.5אין לבצע שום עבודות בגשם ,טל ורטיבות.
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 11.03בטיחות
 11.03.1כל כלי העבודה (מברשות ,מרססים וכד') יהיו במצב תקין .כן יש לצייד את
העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
 11.03.2אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים
או מדללים.
 11.04תיקוני צבע
 11.04.1ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י
ממיס (טרפנטין טמבור) ברוחב  30ס"מ סביב הפגם בצבע.
 11.04.2צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים
ובעלי גוון אחיד.
 11.05באם לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.
במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש ,שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על
חשבון הקבלן.
 11.06אופני מדידה מיוחדים
 11.06.1בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים:
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות
א.
חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל
ב.
רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי
הצבע מרצפות ,חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.
ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר
ד.
וניקיון סופי.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.
ה.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם ,שידרשו
ז.
ע"י המפקח.
 11.06.2צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת
בנפרד.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.01כללי
מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו-תקן
ומחלקת תכנון בסגל החברה.
ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות.
 12.02תוכניות ביצוע
 12.02.1על הקבלן להכין תכניות  SHOP DRAWINGSלאישור המפקח .התכניות יבוצעו
ע"י מומחה בתחום ,הטעון אישור המפקח,לרבות פירטי איטום של אלמנטי
האלומיניום ובין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים.
 12.02.2בנוסף יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח .תוכניות
העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו
תקן.
 12.02.3לאחר אישור התוכניות ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה
צורך בכך ,יוכל היצרן לגשת לייצור.
 12.03חומרים וציפויים
 12.03.1כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  1068חלקים  1ו ,2 -המתייחסים
לחלונות אלומיניום.
 12.03.2פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים ,בעובי  2מ"מ
לפחות .דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף
המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.
 12.03.3רמת גימור
א.

פרופילים
פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר צבוע בתנור בהתאם
לרשימות.

ב.

אמצעי חיבור
ברגים ,אומים ,מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית ,אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים
אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר
תא חשמלי .כמו כן ,הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

ג.

אמצעי עיגון
אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום ,או פלדת אלחלד או
חומרים בלתי מחלידים אחרים ,בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה
נמצא הבניין.

ד.

אביזרים ופרזול
האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי
מחלידה בגמר מופרש כמפורט ,שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על
ידו .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

ה.

סרגלי זיגוג
הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות
המצוינים בתוכניות.
הסרגלים יהיו בצבע המסגרת ,חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,
חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.
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ו.

הזכוכית
הזכוכית תהיה מסוג בהתאם למפורט ברשימת האלומיניום ובתוכניות.
הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י  1099ות"י .938

 12.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח,של אלמנטי האלומיניום
ובין אלמנטי האלומיניום לבין מלבניהם ,וכמו כן בין המלבנים לבין חשפי הפתחים מכל
סוג בהם הם מותקנים.
 12.05אופני מדידה ותכולת מחירים
 12.05.1בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:
תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים.
א.
דוגמאות לכל האלמנטים.
ב.
הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.
ג.
כל הבדיקות כנדרש.
ד.
כל הפרזול כנדרש לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים,מגן
ה.
אצבעות וכו'.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה,בטיחות ,נגישות ושאר
ו.
הדוחו"ת של יועצי הפרוייקט.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן
ז.
עד לקבלת מוצר מושלם.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיוצ"ב ,הקשורות
ח.
בהרכבת חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל
התיקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.
מנעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג'נרל מסטרקי.
ט.
איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי האלומיניום
י.
איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין
יא.
השונים מכל סוג בהם הם מותקנים.
בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי האלומיניום
יב.
 12.05.2שינוי מידות בגבולות  10%±בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה.
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פרק  - 15מתקני מיזוג אויר
 15.1תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר
 15.1.1מפרט מיוחד
המפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל גם את התקנים הזרים N.F.P.A:
.AMACNA,ASHRAE,ARI,AFI,AMSE
עבודות ש כלולות בפרק  15כאן:
 .1הכנת יסודות יצוקים.
 .2הספקת זרם חשמלי תלת פאזי  380וולט  50הרץ מהרשת
 .3ניקוזים
 15.1.2כללי
העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה ,התקנה ,הרכבה ,וויסות והפעלה של מתקן
מיזוג אוויר מושלם.
 15.1.3כוונה
הכללי של
תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך
המתקן ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה ,כוונת התוכניות הן לתאר את המתקן באופן
כללי.
המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.
במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת ,יגיש הקבלן עם הצעתו את פרוט
האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר ,אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.
בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים
השונים הקשורים בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא מבוצעות על ידו .את תוכניות
העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד ,דפי קטלוגים וחומר טכני ,יגיש הקבלן למפקח בשלושה
העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה .הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור
מהמפקח.
 15.1.4הסברה
במידה והקבלן המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא
בשרטוטים ,מפרט ,עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש ,באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי
שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת ,בקשה זו תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת
המכרז ,לא תתקבל כל אינפורמציה בעל-פה.
 15.1.5קבלני משנה
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש
בכתב על ידי המזמין.
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 15.1.6אישורים וטיב עבודה
ה קבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה (במידה
ונדרשים).
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר .העבודה המבוצעת תהיה ברמה
גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת
המזמין.
על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף.
במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות ,תקבע החלטתו של המפקח
בלבד.
 15.1.7פתחים
כל הפתחים למעברי תעלות ,צנרת ,תריסים ,ייעשו על ידי הקבלן.
 15.1.8גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו.
 15.1.9רעש ורעידות
הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש .כל ציוד
אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.
 15.1.10הגנה בפני חלודה
הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה ,כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגלוונים.
 15.1.11ניקויי,כוון,ווסות
על הקבלן לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון :דמפרים מפזרי אוויר
וכו'.
הקבלן יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז ,הבדיקות
יהיו בהתאם לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות .על הקבלן להמציא את תוצאות
הבדיקות בכתב למפקח.
 15.1.12הדרכה
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה
והחזקה תקינה של המתקן.
ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.
 15.1.13תיקי הסבר
הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו
קטלוגים ,תוכניות מעודכנות וכו'.
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 15.1.14קבלת המתקן
עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של
המתקן.
 15.1.15אחריות ושרות
הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה של המתקן
מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים .הקבלן מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך
 24שעות מזמן קבלת הודעה .למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים אם הקבלן לא נענה
לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים .בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי
חילוף.
האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.
 15.1.16הגנה
במשך כל תקופת ה ביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או
ע"י גורמים אחרים.
במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום ע"י
הבעלים.
 15.1.17שילוט
על הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים ,מנורות סימון ממסרים ומאבטחים.
השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

 15.2עבודות חשמל
בנוסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות שמסופקות
על ידי קבלן חשמל.
כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך.
הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.
כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.
המנועים יהיו בעלי יכולת בפני העמסת יתר רגעית בשיעור של  50%ללא
התחממות ,המנועים יבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת
לרעש מפריע.
כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מזג אוויר.
לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים תרשים
חשמלי של הלוחות ,תרשים פיקוד מפורט ,תוכניות מבנה הלוחות ,פרוט הציוד.
הקבלן יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל
המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים.
המתנעים בלוח החשמל יצוידו במפסקים אוטומטיים עם מגעי עזר כנדרש
לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר  15קילו אמפר לפחות.
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ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם ,הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה
מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה ,מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה.
 15.3מערכת פיזור אויר
 15.3.1מערכת תעלות
כוללת ופרושה כל תעלות האוויר ,מדפי האוויר ,פתחי גישה ,חיבורים ,חיזוקים ,מתלים ,מיישרי
זרימה ,מפזרי אוויר ותריסי אוויר.
 15.3.2תעלות אוויר ואביזריהן:
תעלות האוויר יהיו עשויים מפח מגלוון ,עובי פח ,חיבורים ,חיזוקים ,קשתות וכו' ,יהיו בהתאם
למדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" .ASHRAE
בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך.
תעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקלפות .בכל ההתפצליות יורכב
מדף מפלג.
כל התעלות המותקנות מחוץ למבנה יאטמו בכל התפרים במסטיק אפוקסי כל התפרים יהיו
בתחתית התעלה למנוע חדירת מים ,הרכבת התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים.
כל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מגלוונים ובורגי תלייה .אין להתחיל בעבודת תעלות לפני
קבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה.
 15.3.3בידוד טרמי
הבידוד יהיה צמר זכוכית בעובי " 1ובצפיפות של ¾ פאונדס"לרגל בחזקה שלישית .הבידוד יהיה
בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום .תוצרת אואנס קורנינג ".1
 15.3.4בידוד אקוסטי
הקבלן יבודד בבידוד אקוסטי בעובי " 1את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה.
הבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרן מותז במשקל מרחבי של  24ק"ג למ"ק
לפחות.
יותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת .Dvro Dyne
 15.3.4מדידה
מערכת תעלות האוויר תימדדנה כשהן גמורות ושלמות לקביעת שטח פני התעלות תימדדנה
התעלות כדלקמן:
א .אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות.
ב .קשת או זוית גם אם היא מצויידת בכפות מכוונות תימדד מטר אורך נוסף
של התעלה בה היא נמצאת.
ג .חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא מחובר.
ד .הסתעפות של תעלה העשוייה בצורת קשת תימדד מטר אורך נוסף של
התעלה בעלת החתך הקטן ביותר.
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ה .הסתעפות העשוייה בצורת מכנסיים תימדד במטר נוסף של התעלה בעלת
החתך הגדול ביותר.
ו .תעלה בעלת קטע עם חתך משתנה ימדד קטע זה באורכו הנומינלי בלבד אך
בחתך הגדול ביותר.
מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.
בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר.
*

עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן:
מידות התעלה (ס"מ)
עד 30
 31עד 75
 76עד 135
 136עד 210
 210ומעלה

*

עובי פח (מ"מ)
0.7
0.8
1
1.2
1.25

המידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות.
מדפי אוויר:
יהיו תוצרת  TROXעם גלגלי שיניים ,המדפים עשויים מאלמניום.

 15.4יסודות
ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים ,מעבי אוויר ,יחידות מיזוג אוויר ,מפוחים מנועים ,יוצבו על
בולמי הרעידות( .קפיצים).
לגבי יחידות עצמאיות קבלן הבנין יכין בסיסים צפים פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן מיזוג
אוויר לאחר אישור המתכנן.
כמו כן ,יונחו גומיות עם כרית אוויר (שוקלד) מתחת ליחידות.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 15.5צנרת גז ובידודה
צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון .R-410
צנורות הגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס "."L
יש לבצע בדיקת אטימות לצנרת ולמלאות את המערכת בכמות דרושה של
.R-410
צנרת הגז תבודד עם קליפות בידוד עשויות גומי סינטטי "ארמפלקס" ,עובי
 19מ"מ.
מעברי צנרת גז בקיר חיצוני יעשה על ידי שרוול פלדה "3" .אטומה על ידי
סיליקון ובטון וגפת מסביב.
קטרים של צנרת גז או נוזל ייקבע לפי גודל יחידת מיזוג אוויר ולפי הוראות
היצרן.
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 15.6מערכת אוורור
מערכת האוורור כוללת אוורור שרותים ומקלחות בעזרת מפוחים צנטרפולגיים דוגמת
חברת שבח כולל שתי רצועות ,מנוע סגור נגד פגעי מזג אוויר כולל בית למפוח מפלדה +
הגנות תרמיות  +Over-loadפקט
המפוח מונח בתא אקוסטי.

.1

 15.7חשמל ופיקוד
 .1יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי על קבלן מיזוג אוויר
להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל.
.2

על קבל מיזוג אוויר להתקין בתוך הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק
COS = 0.92

 .3לכל יחידה יותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסות טמפ' ,כמויות אוויר,
הפעלה ,הפסקה תקלות ,טיימר וכו' .אפשר כדוגמת חברת מיטב.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 15.8יחידות מיזוג אויר מיני מרכזי
יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.
יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.
גז ירוק .
מאייד מעבה .
משאבת חום  +דייאסיר .
לוחית הפעלה .
המחיר כולל מס קניה.
פקט למעבים.
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פרק  - 19מסגרות חרש
 19.01רשימת מסמכים טכניים מחייבים
 19.01.1העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  -פרק .19
 19.01.2בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי ,התקנים הנוספים המחייבים במסגרת
מכרז זה:
התקן הבינלאומי  ISO-630-1980לקביעת הפלדות.
.1
התקן הבינלאומי  1-1878/150-898לקביעת הברגים.
.2
התקן הבינלאומי  2-1980/150-898לקביעת האומים.
.3
התקן הבינלאומי  ISOלנושא גלוון פלדות.
.4
 19.02הכנת תוכניות עבודה מפורטת ( )WORKSHOP DWG.ע"י הקבלן
 19.02.1על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות ,ורק
לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח ,יוכל להתחיל בביצוע העבודה.
 19.02.2הקבלן יכין תכניות עבודה ( )SHOP DRAWINGSבהתאם לסעיף  19003במפרט
הכללי.
 19.02.3בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:
תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ .1:20
)1
פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ .1:5
)2
פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ .1:5
)3
פרטי ייצור ,הובלה והרכבה.
)4
תכניות הרכבה בקנ"מ  1:50או .1:100
)5
 19.02.4בנוסף לתוכניות הנ"ל ,יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך
הקירות הכוללות:
תכנית הרכבה בקנ"מ .1:50
)1
חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ .1:50
)2
תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ .1:20
)3
פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ .1:5
)4
פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ .1:5
)5
מפרט ייצור ,הובלה והרכבה.
)6
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים
)7
הנובעים מההרכבה.
 19.02.5התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  -ת"י 1225
למבני פלדה ,ת"י  412לעומסים וכו'.
רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן ,אולם גם
לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור ,ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.
 19.02.6לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות
העבודה ואושרו ע"י המהנדס .יותר לקבלן שימוש בביצוע ,רק בתוכניות עבודה
שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.
 19.02.7הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים ,במידה וימצא זאת לנכון בעת
הכנת תוכניותיו המפורטות .המהנדס יהיה הקובע היחיד  -באם ניתן להשתמש
בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.
 19.02.8עלות הכנת תוכניות עבודה אלו ,כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי
לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.
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 19.03ייצור והרכבה  -כללי
 19.03.1כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את
המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
 19.03.2כל הפלדות ,חומרי הרתך ,הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות
ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית ,מוכרת בינלאומית.
מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את
התעודות לביקורת המהנדס.
 19.03.3לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע ,המסמכים והתעודות הנדרשות,
בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות ,ולקבל את אישור המנהל
לכך.
 19.03.4כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון ,חיבור אלמנטים שפורקו
לצורכי הובלה ייעשו באתר .הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים
ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם.
לדרישות המפקח ,יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש.
 19.03.5כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב ,עפ"י תהליכים
שיאושרו ע"י המהנדס ,תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע
העבודה.
 19.03.6במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין ,המהנדס
והמפקח.
בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה ,תהליכי ביקורת הטיב שלה ,צורת הטיפול
במפעל ,בקרת טיב המפעל ,אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.
על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל,
לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את
כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.
 19.03.7כל אלמנט לקוי ,לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו
הבלעדית.
 19.03.8במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר ,קרי
ריתוך ,ברגים ,גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה
מעמיקה של התופעה שנתגלתה ,קרי  -בדיקות על קולית וכד'.
 19.03.9הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי בטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט
בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו ,וכי
אמצעי הבטחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.
לצורכי בטיחות עבודתו ,יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר ,רשתות ,סולמות
וכל הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או אחרים.
 19.04מפרט טכני
 19.04.1כל החיבורים במבנה בין האלמנטים יהיו בברגים בלבד .לא יותרו ריתוכים ע"ג
שלד המבנה אלא באישור המהנדס.
 19.04.2חיתוך הפלדה תיעשה באמצעים נאותים כגון :גליוטינה ,משור ,מבער חמצן
אצטילן או מבער פלסמה .משטחי החיתוך יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא
פגמים ולקויים כל שהם.
אסור לחתוך במבער חמצן אצטילן ליד מחברים המיועדים להתחבר בברגים
דרוכים עתירי חוזק.
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 19.04.3אסור לבצע חורים בפלדה במבער חמצן אצטילן וכן אסור להרחיב חורים
באמצעי זה.
 19.04.4בכל הברגים יש להשאיר מחוץ לאום החיצוני לפחות  3כריכות של בורג.
 19.04.5הריתוכים יבוצעו באחת מהשיטות הבאות:
ריתוך יד בקשת באלקטרודה מצופה.
.1
ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ואבקת מגן.
.2
ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא.
.3
ריתוך אוטומטי או אוטומטי למחצה בקשת מוגנת בגז.
.4
ריתוך בלהבה לפחים דקים.
.5
 19.04.6כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו
לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.
 19.04.7חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי
חסר ,גומות ,או נקבוביות.
 19.04.8לא יתבצע שום ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-
 -5מעלות צלסיוס ,וכן לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח.
פלדה שעוביה מעל  20מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה.
 19.04.9כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס'
היציקה של יצרן הפרופילים ,כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס'
האלמנט לצורכי הרכבה.
 19.05יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה:
 19.05.1תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה
על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה ,על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים
נקיים מקורוזיה גסה ,על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד.
 19.05.2במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת פטינה דקה ועדינה יהיה על
הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת  2.5לפי התקן השוודי ,לפני
עיבוד הפרופיל ,גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון.
 19.06גלוון
 19.06.1כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים .הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם
בהתאם לסעיף  1904במפרט הכללי.
 19.06.2תיקוני גלוון
א.
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ
ב.
המכיל  80 %אבץ בשכבה יבשה .עובי השכבה יהיה  80מיקרומטר
לפחות.
תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן ISO 1461

 19.06.3ברגים אומים ודסקיות
ברגים ,אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ
א.
חם לפי תקן .ISO 1046
ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים.
ב.
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים
ג.
בחם.
ברגים ,אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ
ד.
אלקטרוליטי בעובי  12מיקרומטר.
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ג.

מפרט טכני מיוחד
ביקורת איכות ובדיקות יעשו ,ככל האפשר ,במפעל המצפה.
הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים.
המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות
.ISO 9000

 19.06.5שינוע
הקבלן ידאג להעמסה ,הובלה ,פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן
שימנע פגיעה בגלוון.
 19.06.6אחריות
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי ,ההובלה והאחסון של קבלני המשנה,
כולל תיקונים.
לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.
 19.07בטיחות ובטיחות אש
 19.07.1על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים
בזמן עבודתו  -למניעת נזקי גוף ,נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים
סמוכים ותכולתם.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.
 19.07.2בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה ,שאושר ע"י המפקח לבצען באתר ,ינקטו
לפחות האמצעים הבאים:
עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום.
.1
אזור הריתוך יבודד ,שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת
.2
התלקחות.
הקבלן יעמיד ,על חשבונו ,אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים
.3
מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך ,הריתוך והסביבה( .צופה אש)
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות
.4
גצים ,נפולת חמה ,התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת
התלקחות כלשהי.
 19.07.3חל איסור על שימוש בלהבה לחימום ,לחיתוך או לריתוך  -בשטח המבנה
וסביבתו.
 19.09צביעת הפלדה
 19.09.1פרופילי פלדה הגלויים לעין יצבעו.
הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף  1905וסעיף  11054של
המפרט הכללי .הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן ,על כל שכבותיו.
 19.09.2מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,לפני הבאת המערכת לאתר.
באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
על הקבלן להגן על הקונסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה
והעבודות באתר.
 19.09.3תיקונים בצבע
יש לבדוק היטב ,לאחר ההובלה ,את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את
מקומות הפגיעה בצבע .את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל
חשמלית מסתובבת ,או באופן מכני אחר ,עד קבלת משטח מתכתי מבריק ,אחיד
ונקי .רק אז ,יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע ,לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.
אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.
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 19.12אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לנאמר בפרק  19של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
א.

קונסטרוקצית הפלדה
את הקונסטרוקציה ,בשלמותה ,מורכבת באתר לרבות פלטקות החיבור
.1
ופלטקות הקצה ,הברגים ,הריתוך ,אלקטרודות הריתוך ,הפסדי פחת
וכו'.
הברגים ,הווים ,ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים ,חיתוך  ,ריתוך וכו'.
.2
הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן ,לרבות
ברגים דרוכים בחוזק גבוה .ברגים כימיים בלבד נמדדים בנפרד.
גלוון הקונסטרוקציה כמפורט לעיל.
.3
ביצוע חורים בקורות שבהן נדרש לבצע כולל חיזוק סביב החורים.
.4
מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט!
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבנין
 22.02תקרות אקוסטיות ו/או תותב
 22.02.1דרישות כלליות
א.

כל התקרות יעמדו בת"י  5103ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות
עמידות אש לפי ת"י  ,921ומסומנות בתו התקן.

ב.

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות
אקוסטיות ,מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת
התליה ,העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר
ומערכות אחרות .על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה
בכל שלב ושלב .שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי
המערכות האלקטרו-מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

ד.

על הקבלן להגיש ,על חשבונו ,תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור
המפקח .הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכניות יאושרו
גם במכון התקנים.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור
של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

ו.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות ,הקורות והעמודים שעימם באה
התקרה במגע .הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

ז.

כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות
אדמה.

ח.

במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.

 22.02.2תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח ,מחוררים ו/או אטומים
א.

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות,
תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים ,מחוררים
(אקוסטיים) ו/או אטומים .לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ
לפחות ,עם כיפוף פנימי של  10מ"מ לצורך חיזוק המגש.

ב.

אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה  .26%החירור יהיה
מיקרו פלוס בקוטר  2מ"מ.

ג.

הפח יהיה צבוע בצבע מוכן ( )PRE-PAINTמשני הצדדים .הצביעה של
הפח תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר
בעובי  80מיקרון ,בגוון  RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של
הפחים ייצבע בצבע להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

ד.

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ה.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי
שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
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כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי
הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור
או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.
ו.

בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל-
.NRC 0.75

ז.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר
לאורך קירות ,מחיצות ,סינרים וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  RALהתואם את התקרה
עצמה ו/או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים
(אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.

ח.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .כל
החיתוכים יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

ט.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה
נוחה לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה
יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

י.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  60ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  25מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו
בעובי  30מיקרון.

יא.

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות (מאריחים או מגשים) במרחב
המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 5103
תקרות תותבות פריקות :כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים
מוגנים.
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה
בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים .כל הנ"ל כלול במחיר
היחידה.

 22.02.3תקרות מינרליות
א.

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים (צמר
זכוכית דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח ,ובהתאם למפורט
בתוכניות ובכתב הכמויות.

ב.

האריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "( "AKUTEXTסילקוני) לרבות
החלק העליון .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .החלק הגלוי של
הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק .כל האריחים לאחר עיבוד ליד
קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.

ג.

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ד.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי
שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי
הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור
או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.
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ה.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר
לאורך קירות ,מחיצות וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר .הפרופילים
( )L + Zחייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון
 RALהתואם את התקרה עצמה .יש להקפיד על חיבורים נאותים של
הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.
הפרופילים ( )L+Zיהיו בעובי של  2מ"מ.

ו.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.

 22.02.4תקרות וסינורים מלוחות גבס
א.

לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומים ,בהתאם
לתוכניות.

ב.

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי
התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג .F-47
בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.
השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

ג.

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספרינקלרים,
גלאים ,גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס
פלדה מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

ד.

במידת הצורך ,יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ,חיזוקים סמויים
לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים .פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל
וכלול במחירי היחידה.

ה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות
האדריכל.

 22.03דוגמאות
22.03.1

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה ,ציפוי ,תקרה ,רצפה וכו',
המורכבים במסגרת עבודותיו ,ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח.
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את
תעלות התאורה.

22.03.2

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק :את דרישות
המפקח ,את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי
המפקח.

22.03.3

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות
על ידי המפקח והכללת השינויים ,כפי שידרשו.

22.03.4

גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.

22.03.5

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם ,בעת ביצוע התקרות :סרגלי
גמר ,ברגים ,פחים ,אביזרי אקוסטיקה ,וכו'.
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 22.04אופני מדידה ותשלום מיוחדים
 22.04.1אלמנטי גבס (תקרות ,סינורים וכו')
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים .
א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות
ב.
תכנונם כולל פרופילי  R.H.Sואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל
חשבונו.
עיבוד פתחים כנדרש,כולל גליפים בהיקף פתחים וכולל גליפים בקצה
ג.
מחיצות חופשיות ומחיצות נמוכות אופקי ואנכי.
את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר
ד.
זכוכית  +מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל החיזוקים והחיבורים ,קונסטרוקצית העזר ,חיזוקים דיאגונליים,
ה.
חיזוקים לרעידות אדמה,חיזוקי עץ ,חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש
להתקנה מושלמת.
את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות
ו.
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  +מרק לפי פרט
אקוסטיקה.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש
ז.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן
ח.
והנובעות מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי
שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
עיבוד במעוגל ובשיפוע.
ט.
פרופילי פינות,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו'
י.
שפכטל.
יא.
כל החיזוקים החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים באלמנטי
יב.
הגבס והתלויים על אלמנטי הגבס ,לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות
דלתות,חלונות,מחיצות מתועשות ,ארונות,אלמנטי נגרות
ומסגרות,אלמנטי אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג
אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות
וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה
יג.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם ,בכל גודל שהוא.
התשלום למחיצות גבס וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיפוי
לוחות גבס,לא ישולם לקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחות גבס.
מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת
כל התקרות .
 22.04.2תקרות אקוסטיות
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש
א.
לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות
ב.
כנדרש.
חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.
ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל
ד.
החיזוקים כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה
ה.
בכפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש
ו.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
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כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן
ז.
והנובעות מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי
שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
כל החיזוקים החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים בתקרות
ח.
האקוסטיות והתלויים על התקרות האקוסטיות,לרבות אלמנטי
אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי
אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט
אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה
ט.
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם ,בכל גודל
שהוא.

 22.04.4מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות ,תקרות ,ציפויים שונים וכו')
כוללים פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו' לרבות
תאום הפתחים,חיזוק הפתחים,משקופים מחוזקים,כל ההכנות לקביעת
האלמנטים המיועדים לקביעה בפתחים וכו'
 22.04.5קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה (מחיצות ,תקרות,ציפויים וכו') כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה מכל סוג ,משנית
וראשית לרבות קבל ישור מעבדה מוסמכת.
 בתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג ,המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקציתנשיאה מכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל
שידרש ובכל גובה שידרש .
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידימהנדס רשוי ,לאישור המפקח .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות
של הקבלן .כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.1

כללי
23.1.01

כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה
ולהנחיות יועץ הקרקע ובהתאם לפרק  23במפרט הכללי .כל הדרוש ע"י
יועץ הקרקע וכל האמור במפרט הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות.

 23.1.02סימון מרכזי יסודות
סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.
.1
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא
.2
תהיינה מצטברות.
סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך ,שניתן יהיה לבקר את
.3
מרכז מכונת הקדוח תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז
הקדוח כבר אינו קיים.
23.1.03

על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEמעודכנת לפי
הביצוע של עבודות הביסוס .תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר
למזמין .התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת
העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש
כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו
ע"י המפקח בעת הביצוע.

23.1.04

אחריות כוללת של הקבלן
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת
במפרט והתאם להנחיות יועץ הקרקע .אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו
מספק ,עליו לבצע ,על חשבונו ,בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת
ההצעה וביצוע העבודה.
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח
חלה עליו בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות
הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב
הקיים בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.

23.1.05

 23.1.06הקדיחה
הקדוח יבוצע על ידי הקבלן בשיטת כלונסאות יצוקים באתר בקידוח יבש מכונה
.1
 , M-150יתכן צורך בשימוש של וידייה.
הציוד טעון אישור המפקח.
.2
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן
.3
תוך כדי מהלכה.
הסטיות המותרות הנן כמפורט בסעיף  230213של המפרט הכללי :סטיית המרכז
.4
לא תעלה על  5ס"מ ביחס למרכז המתוכנן.
סטית הציר מהאנך לא יותר מ.2% -
.5
כל קדוח ייעשה עם צינור מגן עליון כמפורט בסעיף  230212של המפרט הכללי.
.6
צינור המגן יבלוט מפני הקרקע.
בכל שלבי הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח מפני מפולות
.7
יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת ,שיירי בוץ ומשקע חול .הניקוי
.8
ייעשה מיד לפני הכנסת הזיון לבור הקדוח .לפני גמר הקדוח תנוקה סביבת הבור
מכל חומר שהוצא מהקדוח כדי למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון
והיציקה.
ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח סגור .הקבלן יביא בחשבון
.9
משמעות דרישה זו והצורך בהחלפת המקדח עם סיום הקדיחה ולפני הכנסת
כלוב הזיון.
 .10יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד בגמר הקדוח והכנסת הזיון .באם
עלול לחול עיכוב ביציקה ,יש לעכב את גמר הקדוח לפחות  1.0מ' עומק עד סמוך
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.11

למועד היציקה .באם חל עיכוב לאחר הכנסת הזיון ,יש להוציאו ולנקות את
הבור ,בשנית כמתואר לעיל בעזרת מקדח שטוח סגור ,ולהכניס את הזיון מחדש.
אין להתחיל בקדוח לפני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה .בהתאם
לדרישה זו יתוכנן סוף יום העבודה.

 23.1.07סידור הזיון בכלונסאות
מבנה כלוב הזיון והקשחתו תהיה כמפורט בסעיף  23031של המפרט הכללי.
.1
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,בסעיף  ,2300.05המוטות האלכסוניים או צלבים
.2
פנימיים לא ימדדו ומחירם כלול במחיר הזיון .ריתוכים של חישוקי חיזוק
כלולים במחיר הזיון.
ימדדו ,עם פלדת הזיון ,רק החישוקים המצוינים בתכנית.
כאשר הזיון אינו ממשיך עד לתחתית הכלונס ,יש לרתך חישוקים לצינורות
.3
הבקרה בחלק התחתון של הכלונס שבו אין זיון ע"מ להבטיח שמירת מיקומם
ומרחקם ההדדי.
כסוי הבטון סביב הזיון יהיה  5-8ס"מ בהתאם לקוטר הכלונס
.4
.5
.6

כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גלילי בטון כמפורט בסעיף  23035של המפרט
הכללי.
אין להשתמש בגלילי פלסטיק.
הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הבור .כאשר הזיון כבד יש
להשתמש בשני מנופים :אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו
למצב אנכי והורדתו לבור.

 23.1.08יציקת הבטון
הבטון יהיה ב 30 -בסומך " ,6בדרוג "משאבה" ,יכיל לפחות  400ק"ג צמנט למ"ק
.1
ויתאים לדרישות ת"י  466חלק  1לבטון יצוק במים בשיטת טרמי .בניגוד לאמור
במפרט הכללי בסעיף  ,23042לא יופחת מכמות הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר
פחם בתערובת.
לבטון יוספו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש ,אחוז החללים יהיה בין  4%ל-
.2
 6%והתקשרות הבטון תעוכב לפחות עד  3שעות לאחר גמר היציקה.
מרכיבי התערובת ,המוספים ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של
.3
המפקח.
היציקה תעשה כמפורט בסעיף  230431של המפרט הכללי.
.4
היציקה ללא הפסקה עד קבלת בטון נקי מעפר ,או כל פסולת אחרת ,בראש
.5
הכלונס.
הקבלן יידרש לסלק את הבטון המעורב במים מהחלק העליון של הכלונס ועד
.6
לבטון הנקי.
כל עבודות העפר הכרוכות בסילוק זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר קבלת
אישור המפקח לאופן הבצוע .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהכלונסאות
יצוקים למפלס הנמוך מפני השטח.
יש לרטט את הבטון עם ויברטור לעומק  3מ' עליונים לפחות.
.7
פרוק או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע
.8
בבטון הטרי .בכל מקרה יש להבטיח שלא תיווצר "פטרייה" בקצה העליון של
הכלונס ,והוא יהיה בקוטר המתוכנן בדיוק עד לקצהו העליון.
 23.1.09פקוח ובקרה
על הקבלן לאפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים
.1
כדי לבדוק את החומרים ,הציוד והמלאכה .על הקבלן להעמיד לרשות המפקח
עזרה לצורך לקיחת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי הדרישות.
איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית
.2
והסונית כמתואר בדו"ח יועץ הקרקע.
הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שתאושר ע"י המפקח .תוצאות הבדיקות של
.3
מעבדה זו ,לאחר אישורן ע"י המפקח ,יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות
הנובעות מהן .קביעת המפקח לגבי המעבדה הנבחרת ולגבי אישור תוצאות
הבדיקות תהיה סופית.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

מועד בצוע הבדיקות והחלטה על היקפן ,יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח .מתן
תוצאות בדיקות שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן
בשום תוספת או פיצוי.
הקבלן יבצע הכנה ויסיע לבצוע הבדיקות .עבור בדיקות בשיטה האולטרסונית
יכין הקבלן צינורות בקרה ,בכ 20% -מהכלונסאות ,בקטרים שונים ע"פ קביעת
המפקח.
בדיקה סונית תעשה לכל הכלונסאות.
בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשנות את
ההיקף בכל סוג בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי.
על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת
החוזק .מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה
תקנית אחת לכל כלונס.
על הקבלן למלא ,עבור כל כלונס" ,טופס תיעוד לביצוע כלונס" בהתאם לנספח
במפרט הכללי בפרק .23
אישור או פסילת כלונס בהתאם לתוצאות הבדיקות – ראה בסעיף  23051של
המפרט הכללי.
בגמר הבדיקות והתיקונים על הקבלן למלא את צינורות הבקרה בדייס צמנטי
(גראוט).
המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלונס ע"מ לבחון את חלקו העליון.

 23.1.10הכנה לבדיקה אולטרסונית
הכנה לבדיקה אולטרסונית כוללת בין היתר:
התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמתואר בפרטי
.1
התכניות.
ובכפוף לדרישות המפרט הכללי בסעיף  23033יותקנו  2צינורות בכל כלונס נבדק
לכל אורכו.
הצינורות יגיעו לתחתית הכלונס .בחלקו התחתון של הכלונס שבו אין זיון,
ירותכו חישוקים לקיבוע הצינורות בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח,
חישוקים אלו אינם נמדדים.
שמירה על תקינות ושלמות הצינורות עד להשלמת בצוע הבדיקות.
.2
סידור גישה נוחה לכלונס.
.3
מלוי צינורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עד גמר הבדיקה.
.4
מלוי הצינורות בדיס צמנטי לאחר גמר הבדיקות.
.5
 23.1.11הכנה לבדיקה סונית
הכנס לבדיקה סונית כוללת בין היתר:
ניקוי ראש הכלונס ממים ,גושים רופפים ,מיץ בטון ועד לשביעות רצון המפקח.
.1
סידור גישה נוחה לכלונס.
.2
 23.1.12סיתות פני הכלונס
כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות.
.1
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס ,יידרש הקבלן לסתת בזהירות את
.2
ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר המתוכנן .עבודה זו איננה נמדדת.
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר
.3
באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 23.1.13תיקון סטייה במרכז כלונס
המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון.
התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה.
 23.1.14תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון
במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  + 5או  – 30ס"מ,
.1
יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות
.2
קוצי הזיון.
בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב.
.3
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.4
.5
.6
.7

.8

הכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן .לא תשולם כל תוספת עבור התיקון עצמו.
קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  5פעמים קוטר המוט,
יתוקנו לפי הנחיות המפקח.
הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או
שיידרש לרתך ,בריתוך תקני ,הארכה לקוצים הקצרים.
ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג
פ . 440 -W
במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה ,יידרש הקבלן לבצע
חיבורים באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג
המתאים לקוטר המוט .כגון מסוג  Ancon MBT Couplersמסדרת ET Series
.Couplers
כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 23.1.15קידוח כלונסאות צמודים
אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי 2.5
קוטר הכלונס הקטן .קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון
יגיע למחצית חוזקו הסופי .בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 23.1.16מפלס פני הכלונסאות
פני הכלונסאות יהיו בתחתית קורות היסוד או ראשי הכלונס בהתאם לתכניות .לא
יבוצעו עמודי יסוד .הקידוח יבוצע ממפלס פני חפירה כללית .רק לאחר יציקת הכלונס
יחפרו התעלות עבור ארגזי המצע שמתחת לקורות היסוד.
23.2

אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:
סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו
.1
נמדד בנפרד .הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא ,לא מפורר ,ללא כל
שאריות לכלוך ,בנטונייט ,קרקע וכו'.
מדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות (.)AS MADE
.2
כל הבדיקות (סוניות ,אולטראסוניות) כמפורט לרבות צינורות הבדיקה.
.3
האורך למדידה יהיה האורך היצוק על פי האורך המסומן בתוכניות .לא
.2
ישולם לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוע
כלונסאות מעבר לאורך הנקוב בתוכניות.
לא יימדד אורך הכלונס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכנן או אפילו עד פני
.3
הקרקע כדי להגיע לבטון נקי כנדרש .
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פרק  - 29עבודות יומיות (רג'י)
 29.01אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ,ותוגשנה
באותו יום לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
תאריך ,שעות עבודה ,שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק.
עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.
התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח ,יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.
 29.02כוח אדם
יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל .מנהלי העבודה לא
יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.
 29.03ציוד מכני
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשולם תמורתו בהתאם למחירים
ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"
העדכני( .הנמוך מבניהם) בהנחה של .15%
 29.04חומרים
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב
של המפקח .אם יידרש ,יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.
 29.05פיגומים ודרכים
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא אם
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתאם ובכתב
ע"י המפקח.
 29.06תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)
המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת
יוקר.
כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום
העבודה וממנו).
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
רווח הקבלן.

 29.07תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים ,בין השאר את:
שכר מפעיל הכלי ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקום העבודה והחזרתו ,דלק ,שמן וחשמל
הנדרשים להפעלת הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגון :ביטוח פחת ובלאי,
הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.
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פרק  – 34עבודות ספרינקלרים

.1

תנאים ודרישות לעבודות ספרינקלרים
כללי:
העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה ,התקנה ,הרכבה ,וויסות והפעלה של
מערכת ספרינקלרים מושלמת.
המתז יהיה מסוג תגובה מהירה  68 K=5.6מעלות .
כל האביזרים במערכת יהיו מאושרים UL/FM
ביצוע העבודה ייעשה לפי תקן  NFPA-13ותקן ישראלי 1596
רמת סיכון מוגדרת נמוכה
על הקבלן לבצע בדיקת מים ולאשר תכנון וביצוע מערכת ספרינקלרים
ועל חשבונו .
התקנת ירידות ספרינקלרים לתקרה אקוסטית מהצינור המזין יהיה בקוטר
 1אינש לפלות
כל הצנרת תהיה סקדיול  40צבועה אפוקסי נושאת תו תקן ישראלי
מידות מרחקים וגהי הספרינקלרים יהיו ע"פ תקנים רלוונטים.

.2

לתשומת לב הקבלן:
לפני הגשת הצעתו יבדוק הקבלן את התוכניות המצורפות למפרט זה .וכן יבדוק את
השטח וחלקי הבנין ויעשה את כל הבדיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות
להבאת ציוד ,אחסנתו ,הכנסה וטיפול בציוד וחומרים שיידרשו לעבודתו.
לא תבוא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם ועבודה שיש לבצעה
ולא קשיים בביצוע במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים.

.3

כוונה:
תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך הכללי של
המתקן ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה ,כוונת התוכניות הן לתאר את המתקן
באופן כללי.
המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.
במידה ולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת ,יגיש הקבלן עם הצעתו
את פרוט האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר ,אחרת תראה הצעתו
כמכילה אותם.
רשימת ציוד ,דפי קטלוגים וחומר טכני ,יגיש הקבלן למפקח בשלושה העתקים לאישור
לפני התחלת ביצוע העבודה,הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור
מהמפקח.
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.4

קבלני משנה:
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר
מראש בכתב על ידי המזמין.

.5

רשיונות ואישורים:
הקבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות ספרינקלרים שבמפרט זה
(במידה ונדרשים).

.6

טיב החומרים והעבודה:
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר לפי כתב כמויות,העבודה
המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של המפקח כל חומר פגום או ביצוע לא
ראוי יסולק מיד עם הוראת המפקח.
על הקבלן לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום
נוסף.
במקרה של חלוקי דעות ביחס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות ,תקבע החלטתו של
המפקח בלבד.

.7

פתחים:
כל הפתחים למעברי צנרת ,מתזים ,ייעשו על ידי הקבלן.

.8

גישה:
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על
ידו.
רעש ורעידות:
הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת
רעש .כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.

.10

הגנה בפני חלודה:
הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה ,כל חלקי הברזל והפלדה יהיו
מגלוונים בחום,צנרת סקדיול  40צבועה בשתי שכבות.

.11

הדרכה:
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש
לפעולה והחזקה תקינה של המתקן.
ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.

.9

63

אולם ספורט-בית ספר אור תורה

תל מונד

מפרט טכני מיוחד

.12

תיקי הסבר:
הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן
כמו קטלוגים ,תוכניות מעודכנות וכו'.

.13

אחריות על נזקים:
הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמי.
ועליו לבטח את עובדיו.

.14

קבלת המתקן:
עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של המתקן.

.15

אחריות ושרות:
הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין לפעולה תקינה
של המתקן מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים .הקבלן מתחייב להענות
לכל קריאת שרות תוך  24שעות מזמן קבלת הודעה .למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע
אחרים אם הקבלן לא נענה לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים .בנוסף מתחייב
הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף.

.16

הגנה:
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על
ידו או ע"י גורמים אחרים.
במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום
ע"י הבעלים.

.17

שילוט:
על הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים ,מנורות סימון ממסרים
ומאבטחים .השלטים יהיו מפלקיט כתובים לבן על גבי שחור.

64

אולם ספורט-בית ספר אור תורה

תל מונד

מפרט טכני מיוחד

פרק  - 40עבודות פיתוח
 – 40.00כללי
המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לבניין ופיתוח (האוגדן הכחול) לרבות פרק
 40לפיתוח האתר ,הוצאה משנת  ,1995אלא אם כן צוין אחרת .השלמות בסעיפים להלן באות
כתוספת או שינוי לאמור במפרט הכללי לפיתוח או כהדגשה מיוחדת ,הנובעת מאופייה המיוחד
של העבודה.
בכל מקום במפרט זה בכתב הכמויות והתוכניות בו צוין עובי השכבה ,הכוונה לעובי שלאחר
ההידוק הנדרש .בשטחי הגן לא ידרש הידוק מבוקר .אם המהנדס יהיה סבור שהשכבות בגן
ובמיוחד השכבה העליונה (אדמה) הודקה יתר על המידה ,ניתנת בזאת רשות למהנדס להורות
לקבלן לחרוש את השטח בעומק של לפחות  40ס"מ ,החריש יעשה במקרה זה ללא כל תמורה
כספית או אחרת ,הכל על חשבון הקבלן.
 – 40.00עבודות הכנה והכשרת השטח
בנוסף לאמור בפרק זה – עבודות פירוק של אבני גן קיימות ,ריצופים ואלמנטים אחרים יעשו
בשטח לפי הוראות המפקח באתר .שאריות ופסולת יפונו לאתר שפכים מאושר .עקירת עצים
תעשה בכלים ובאמצעים מתאימים מבלי לפגוע בעצים או במבנים סמוכים ,במיוחד קווי חשמל
וטלפון .הכריתה תעשה עד ל –  10ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים.
 – 40.00.01ריסוס
בנוסף לאמור בסעיף זה יבוצע ריסוס קוטל עשבים מסוג "ראונד – אפ" בכמות של  3ליטר על 100
ליטר מים ,בכל שטח אשר עליו יורה המפקח באתר לרבות מתחת למשטחים מרוצפים.
הקבלן יהיה אחראי להשמדה של כל עשבי הבר ,עלווה וקנה שורש ,וירסס ריסוסים חוזרים
במרווחים של שלושה שבועות עד להשמדתם המוחלטת.
 – 40.00.02ניקוי האתר
לפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת ,אבנים ,גרוטאות וכו'.
ולהרחיק אל מחוץ לאתר .מציאת מקום לשפיכת הנ"ל וכל הנדרש חלה על הקבלן .עבודה זו
תבוצע במסגרת עבודות עפר .ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות ,המדידה
לפי מ"ר.
 – 40.00.03הסרת צמחייה
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,לא יעקור הקבלן כל צמחיה קיימת ,אלא באישורו של המהנדס
בלבד .עבודה זו תבוצע במסגרת עבודות עפר .ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב
הכמויות ,המדידה לפי מ"ר.
 – 40.00.04כריתת עצים
כמתואר במפרט הכללי אך על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר .הכריתה
תעשה  30– 20ס"מ מתחת לפני האדמה בניגוד לאמור במפרט הכללי .הקבלן לא יכרות כל עץ אלא
באישורו המוקדם של המהנדס .אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר  15ס"מ הנמצא בגובה  1מטר מפני
הקרקע ,המדידה לפי יח' כולל סילוק הפסולת.
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 – 40.010.05עקירת עצים
בנוסף למפרט הכללי ,על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר ,כל עץ לא יעקר
ע"י הקבלן אלא לאחר קבלת אישורו של המהנדס .אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר  15ס"מ הנמצא
בגובה  1מטר מפני הקרקע ,המדידה לפי יח' כולל סילוק פסולת ומילוי הבור.
 – 40.00.06חישוף
כל חישוף השטח להורדת עשביה לא ידרש בנפרד ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות עפר כלליות.
חומר חישוף יועבר ויוטל בשטחי מילוי המיועדים לגינון בלבד .חומר חישוף לא יוטל בשטחי
רחבות ,דרכים ,שבילים וכו' .ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות ,המדידה
לפי מ"ר.
 – 40.00.07פירוק
כל הנדרש ,יפרק הקבלן לפי הוראות במקום ובהתאם לתוכניות ,הפירוק יעשה בכלים מכניים
ו/או בעבודות ידיים לפי הנחיות המהנדס באתר .משטחי בטון קיימים במקום ועליהם יש להטיל
חומר מילוי בעובי שכבה מעל  80ס"מ לא יפורקו .כשהמילוי קטן מהשכבה הנ"ל יש לפרקם.
גדרות ,אבני שפה ,ריצופים או כל דבר הראוי לשימוש חוזר יפורק בזהירות מרבית בעבודת ידיים.
חומר הראוי לשימוש חוזר על הקבלן להעמיס ,להוביל ולהערים במקומות שהמהנדס יורה,
בגבולות שטח המוסד .עבור הפירוקים הנ"ל לא ישולם כל תשלום נפרד .המחיר הנ"ל כלול
בעבודות עפר .ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות .המדידה לפי מ"א או
מ"ר בהתאם ליח'  /מידה המצוינת בכתב הכמויות.
 – 40.00.08סתימת בורות
בורות שנוצרו כתוצאה מהפירוקים הנ"ל או כתוצאה מכל עבודה אחרת יסתמו ע"י הקבלן
באדמת המקום ,בשטחים המיועדים לרחבות דרכים וכו' יוחזר העפר בשכבות בנות  20ס"מ כל
שכבה אחרי הידוק.
 – 40.00.09סיקול
סיקול אדמת גן עליונה בעובי  30ס"מ תסוקל מכל האבנים בגודל  5ס"מ.
 – 40.1קירות תומכים ומסלעות
 – 40.01.01כללי
בנוסף לאמור בפרק זה ,קירות תומכים וקירות גדר כמפורט במפרט בנימשרדי פרק  – 40פיתוח
האתר .העבודה כוללת מדידה וסימון ,עבודות חפירה לתחתית המצעים ,מרחב עבודת חפירה
ליסודות ,יסודות בנית קיר ,החזרת העפר החפור בגב הקיר ,כולל הידוק מבוקר ובהתאם לתוכנית
הטופוגרפיה וכן תוספת אגו"ם לפי הצורך.
נכללים בעבודה גם חורי ניקוז שיותקנו מצינורות פי.וי.סי בגוון אפור בקוטר " 3במרווחים שלא
יעלו על  2מטר ובגובה  20ס"מ מעל גובה הקרקע או המדרכה לרגלי הקירות .כמו כן ניקוז עליון
בקירות לפי המסומן בתוכניות .על פתחי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת בכמות  2-3דליים לכל
חור ,עטופים ברשת ברזל .הצינורות ישארו בתוך הקיר ויגיעו מגב הקיר ועד חזיתו.
העבודה כוללת:
תפרי התפשטות – המרחק בין התפרים לא יעלה על  8מטר או לחלופין במקומות שבירה
א.
של הקיר (פרט אם צויין אחרת) .המישק ברוחב  2ס"מ כולל מילוי קל-קר .את חלקו
החיצוני של התפר יש לאטום באלסטוסיל או שווה ערך מאושר .הכנת חורים למעקות או
גדרות למיניהם בראש הקיר במידת הצורך ובהתאם לתוכנית.
השארת קוצים בראש הקיר ,במידה שיהיה צורך בבנית קיר בלוקים על קיר הבטון
ב.
בהמשך.
השקיית הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע כל קטע.
ג.
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הקירות יבנו רק לאחר קבלת אישור מהאדריכל לדוגמא שעל הקבלן לבנות באתר .במידה
וידרש המהקבלן לבנות קיר בדוגמא ובמתכונת הקירות הקיימים באתר ,יצויין פרט זה
בכתב הכמויות.

 – 40.01.02קירות בטון
בנוסף לאמור בפרק זה ,היציקה מבטון מזויין ב – ( 20אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות או
בתוכניות) פלדת הזיון תהיה כמתואר בפרק  0207במפרט הכללי ובכל מקרה לא תמדד הפלדה
בנפרד ותכלל במחירי הבטון .הקבלן יצוק את היסודות ע"ג שכבת בטון רזה כמצויין בפרטים.
התבניות לבטון תהינה עשויות מדיקטים חדשים ,פרט אם צויין אחרת בכתב הכמויות או
בתוכניות .בכל מקרה ,גמר הקיר יהיה חלק ונקי עם פאזות בפינות  2/2ס"מ ,הכל כמפורט במפרט
הכללי לפיתוח האתר – פרק  40ובהתאם לתוכנית ולפרטים
 – 40.01.06קירות בטון מצופים אבן:
בנוסף לכל האמור לגבי קירות בטון יצופה קיר הבטון בשכבת אבן כמפורט בפרטי הביצוע .האבן
תחובר לפני הבטון ע"י שכבת טיט בעובי  2ס"מ בתוספת מוסף "בי ג'י בונד" או שווה ערך מאושר
בכמות וביישום על פי הוראות היצרן .עבודות הקיר יכללו בתוכן גם את ציפוי האבן.
 – 40.01.07קירות בטון מצופים אבן וקופינג:
כמו הסעיף הקודם אך עם קופינג מאבן בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצוע.האבן תחובר
לראש הקיר ע"י שכבת טיט  ,העובי  2ס"מ בתוספת מוסף " בי.ג'י.בונד" או שווה ערך מאושר
ביישום על פי הוראות היצרן .כמו כן יחוזק הקופינג על ידי זוג מוטות ברזל בקוטר  8מ"מ לכל
אבן.
– 40.01.08קירות אבן
קירות מאבן ג'מעין ,לקט ,חלוקי נחל ,כורכר ואחרים יינבו ען גב בטון ב ( 20-אלא אם יצויין
אחרת בכתב הכמויות או בתוכניות) .כל אבן שתוכנס תהיה שטופה ונקיה מכל לכלוך ועפר
ותכוסה בשכבת בטון מכל צדדיה בעובי בעובי של מינימום  5ס"מ.יציקת יסוד בטון ב 20-עם זיון
על גבי שכבת בטון רזב .הכל על פי הפרט והתכנית.
 – 40.01.09בידוד
בידוד קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יעשה בהתאם לנדרש בסעיף  05064במפרט הכללי
בעבודות איטום ,אך במקום ביטומן  45/55ישתמש הקבלן בביטומן חם  80/100בשיעור של 1.5
ק"ג למ"ר .האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית (יריעות פיברגלס) .על הקבלן לקחת בחשבון שלוש
מריחות עם ביטומן ושתי שכבות יריעות זכוכית.
המדידה לתשלום לפי מ"ר ורק במקומות שצויינו ע"י המפקח.
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 – 40.01.10סוגי הבטון וחוזקו
סוג הבטון ליציקת יסודות וגב הקיר ו/או יציקה בין דפנות הקיר (אבן) הכל בהתאם לפרטים,
יהיה מסוג ב –  20יכיל לפחות  250ק"ג צמנט למ"ק בטון ללא אבני דבש במקומות בהם ישנה
דרישה לגב קיר גלוי ,כגון קיר גדר ,הגימור יהיה חלק ע"י טיח צמנט.
 – 40.01.11אבן לבניה:
סוג האבן לבניה תהיה אבן טבעית או אחרת  .גודל האבן יהיה על פי הפרט ,התכנית או דרישת
המתכנן.על הקבלן לקבל אישור על סוג וטיב האבן לפני הבאתה למקום העבודה ,לצורך כך על
הקבלן להציג דוגמאות האבן וכן לבנות דוגמא לפי תכניות בכמות של  5מ"ר לפחות.
 – 40.01.13מלט
מלט פירושו "טיט" ולצורך מכרז זה יעשה ללא סיד ויהיה ביחס . 1:3
 – 40.01.14משיקי התפשטות
משיקי התפשטות יעשו כל  10מ' ,על הקבלן לקחת בחשבון שבמשיקי התפשטות עליו לסתת את
האבן משני צידי המישק בכדי לקבל קווים אנכיים .המישיקים יהיו ברוחב  2ס"מ עם פלטת
קלקר ,המישק יהיה גם ביסוד הקיר.
 – 40.01.15מישקים ועיבודם
מישקים (פוגות) יהיו שקועים מפני האבן לפחות ב –  20מ"מ ושולי האבן ישארו נקיים .רווח
המישקים לא יהיה קטן מ –  15מ"מ ולא יהיה רחב מ  30 -מ"מ .מלט למישקים כאמור לעיל ללא
סיד.
 – 40.01.17בניית מסלעות:
אספקה והנחה של סלעי "שכבות" מקומית ,בגודל ממוצע של של  150/80ס"מ ובעובי 40/50
ס"מ.הסלעים יסופקו משכבות טבעיות של סלע  ,ללא סימני קידוח .בניית המסלעה תבוצע
בגבהים שונים בהתאם לרוח התכנית והפרט הטכני ולפי הוראות המתכנן.בגב המסלעה  ,לכל
אורכה וגובהה יונח בד גאוטכני  .העבודה תכלול חפירה לפי הצורך  ,הידוק השתית ,סילוק
החומר העודף ופינוי שברי סלעים וסלעים שלמים אשר ניפסלו או נמצאו כלא נחוצים .לפני
התחלת הביצוע על הקבלן להביא דוגמא של הסלעים שהוא עומד לספק ורק לאחר אישורם על
ידי המתכנו יתחיל בביצוע .המדידה במטר קוב.
 – 40.01.18קירות תומכים וגדרות מבטון
 .1תחום הפרק
פרק זה מתיחס לביצוע קירות תומכים וגדרות מבטון ויבוצע בהתאם לתוכניות וכמתואר להלן,
כל היתר כמתואר במפרט הכללי לפיתוח  -פרק .40
 .2גמר נקי של שטחי בטון
הקירות יהיו מבטון מזויין ב –  20לפחות ,ויכיל לפחות  280ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן .במידה
והדבר נדרש בתוכניות או בכתב הכמויות תוצקנה רגלי הקירות התומכים על גבי שכבת בטון רזה
אשר יכיל לפחות  150ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן .לצורך גימור נקי של שטחי בטון "חשוף" אשר
לגביהם נדרש הדבר בתוכניות או במסמכי החוזה ,יש להשתמש בתבניות מלוחות עץ אשר ימרחו
בשמן בתבנית שאין בה כדי להכתים את הבטון .יש לקבוע את הלוחות כשחיבורי קצותיהם
מסורגים וכיוונם אופקי או אנכי כמסומן בתוכנית .כל הפינות המופיעות בשטחים החשופים
יקטמו לרוחב  2ס"מ .התבניות לבטון מסותת יהיו מדיקט .איטום קירות הבאים במגע עם
הקרקע (תומכים) יעשה כמפורט במפרט הכללי לעבודות איטום אך במקום ביטומן 45/58
ישתמש הקבלן בביטומן חם  80/100בשיעור של  11/2ק"ג /מ"ר .האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית.
על הקבלן לקחת בחשבון  3מריחות עם ביטומן ושתי שכבות של יריעות סיבי זכוכית .פלדת הזיון
תהיה כמתואר במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד בנפרד והיא כלולה במחיר
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היציקה .בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל כ –  4ס"מ מדופן הקיר וכן על שימוש
באגרגטים קטנים .יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי ההתשפטות.
 .3מדידת קירות וגדרות בטון
לפי מ"ק כולל חפירה ו/או חציבה לצורך מרחב עבודה כולל ברזל ומצע בטון רזה .עבור סיתות
הבטון ישולם בנפרד לפי מ"ר.
 – 40.2שבילים ,מדרכות ,רחבות ומדרגות
 – 40.02.00כללי
הכל כמתואר במפרט הכללי האתר – פרק .40
בנוסף לאמור בו מספר השלמות:
הגימור העליון בשטחים המרוצפים ,יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא
.1
פגמים.
השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות .אם רוחב ההשלמה פחות מ –  5ס"מ יש
.2
להשלים ע"י יציקה במקום ,בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד .במידה שנמצא תא ביקורת
בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף.
במידה שיש להתחבר לריצוף מדרכה קיים ,יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות
.3
ולקבל משטח חלק ,ישר ואחיד.
בכל מקרה ובכל מקום אשר מצויין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ.
.4
גם אם לא צויין בכתב הכמויות ולא מופיעות בתוכנית דוגמאות ריצוף על הקבלן לקחת
.5
בחשבון שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.
 – 40.02.01ריצוף באבני ריצוף משתלבות מסוגים שונים:
על גבי מצע מיושר ומהודק כאמור לעיל יפזר הקבלן שכבת חול בעובי  4-5ס"מ ,אספקה והנחת
אבנים משתלבות תוצרת בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע.ותשתית ממצע סוג א' לאחר הידוק
מבוקר כולל חפירה להכנת "צורת הדרך" ופינוי חומר עודף לפי הצורך ולפי הוראות המפקח
באתר .במקום שאי אפשר להשתמש באבני ריצוף שלמות או חצאים ,תעשה השלמה במרצפות
מנוסרות בצורה הנדרשת .לא תותר השלמה ביציקות בטון .פיזור שכבת חול ע"ג הריצוף ומילוי
כל הרווחים שבין האבנים ,הידוק האבנים במכתש ויברציוני .הכל לפי הוראות והנחיות היצרן.
במקומות בהם הריצוף אינו גובל בקירות ,באבני שפה או אלמנטים אחרים ,יש לצקת חגורה
סמויה מבטון בשולי הריצוף.
א.מדידה לפי מ"ר ריצוף (לא כולל חגורה).
ב .מדידה לפי מ"א חגורת בטון.
 – 40.02.02ריצוף אבן מסוגים שונים:
האבן שתסופק תהיה מסוג א' מעולה  ,ללא שברים או סדקים.עבודת הנחת האבן תעשה בהתאם
לפרט ,לתכניות ודרישת המתכנן .העבודה תכלול אספקה פיזור והידוק תשתית מצע סוג א' ,
אספקה ויציקת בטון ב 20-בעובי  10ס"מ כולל זיון לפי הפרט ,אספקה והנחת אבן בזלת מנוסרת
ומסותתת בעובי  3ס"מ .סוג האבן והסיתות לפי בחירת המתכנן ועל פי דוגמא .הנחת האבן על
טיט עם מלט ו"בי ג'י בונד" פוגות ישרות ברוחב  7מ"מ ושקועות  1.5מ"מ.מילוי הפוגות ברובא
בגוון לפי בחירת המתכנן .הכל לפי התכנית והוראות המפקח .בכל מקרה על הקבלן  ,בטרם יחל
בעבודה ,להכין דוגמאות ריצוף של  5מ"ר לפחות ,ורק לאחר שהמתכנן יאשר את דוגמאות
הריצוף בכתב,יוכל הקבלן להשלים את הנחת הריצוף .המדידה לפי מ"ר.
 – 40.02.03אבני שפה תיחום וגן מסוגים שונים
העבודה כוללת :אספקה והנחת אבני שפה שונים כולל חגורת בטון ,הכל בהתאם לתוכנית ולפרט.
בנוסף לאמור בו :אבני השפה יונחו בהתאם לתוכניות ולפרטים .לא תשולם כל תוספת עבור הנחת
אבני שפה ברדיוסים או עקומות .השלמות ייעשו ע"י אבני שפה באורך  0.50מ' או  0.30מ' או ע"י
ניסור אבני שפה בבית החורשת ,לשביעות רצון המפקח באתר .כנ"ל לגבי אבני גן.
 – 40.02.04אבני שפה לכביש מסוגים שונים
הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר – פרק .40
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 - 40.02.05מדרגות אבן מסוגים שונים:
העבודה תכלול אספקה ובניה מדרגות מאבן מנוסרת כולל יסוד בטון והכנת פני השטח לפי
הצורך .הכל לפי תכנית ,הפרט והוראות המפקח באתר.
 – 40.02.06מדרגות ישיבה מאבן :
אספקת ובנית מדרגות מאבן מסותתת כולל יסוד בטון ב .20-העבודה תתבצע תוך שימוש בטיט
על בסיס " בי ג'י בונד" בכמויות בהתאם להוראות היצרן .הכל לפי הפרט ,התכנית והוראות
המפקח באתר.
 – 40.8פרטים שונים
 – 40.08.00כללי
פרק זה מתייחס לאספקה והתקנה של פריטים שונים המפורטים להלן .כל הפריטים יענו
לדרישות התקנים ויהיו בהתאם לתוכניות ולפרטי הביצוע השונים וכן בהתאם לדוגמאות
שאושרו ע"י המפקח והמתכנן.
 – 40.08.01אלמנטים טרומיים
כל האלמנטים המפורטים להלן יעמדו בדרישות התקן הישראלי למוצרי בטון טרום ולמפורט
במפרט הכללי לעבודות בניין ( )1975פרק  03הדן בעבודות בטון על כל סעיפיו כולל סעיף 03062
הדן בציפוי גרנוליט של האלמנטים .השלמות להנחת האלמנטים יעשו ע"י חיתוך אלמנטים
במכונה ו/או ע"י יציקה במקום – הכל לפי הנחיות והורואת המפקח באתר.
אלמנט " "Lטרומי להגנה על המבנה במקומות בהם הקרקע גבוהה מהמבנה.
העבודה כוללת :חפירה ו/או חציבה לצורך העבודה ,אספקת אלמנטים במידות  60/30/33/8בלי
צבע תוצרת בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע  .אספקה ,פיזור והידוק שכבת מצע סוג א' בעובי 20
ס"מ .אספקה ויציקת יסוד בטון ב –  150בעובי  10ס"מ ,הנחת האלמנטים ע"ג היסוד תוך סידור
שכבה של קלקר בעובי  2ס"מ בין האלמנטים לבין הקיר וכיסוי האלמנטים באדמה.
 – 40.08.02מתקני משחק
אספקה והרכבת מתקני משחק ומתקני ספורט ,נדנדות ,סולמות ,ארגזי חול ,מגלשות וכו' .כל
המתקנים ישאו תו תקן ממכון התקנים הישראלי .בהתאם לתוכניות ולפרטים ,כל החומרים
יתאימו לתקנים הישראלים ויהיו מטיב מאושר ע"י המפקח .כל צינורות הברזל יהיו מגולוונים.
העבודה כוללת :אספקת חומרים ,עבודות עפר ,התקנת מתקנים ביסוסם בקרקע וצביעתם
בהתאם לדרישות האדריכל .כל הצנרת והחלקים מברזל יצבעו בחומר אנטירוסט ופעמיים בצבע
שמן לאחר שיוף והחלקה וחלקי העץ יצבעו פעמיים בצבע טבעי "הולץ – גלזור" כולל צבע יסוד.
העצים מסוג מאושר ע"י המפקח במידות כמצוי בפרטים .כל השאר בהתאם למפרט הכללי
בסעיפים המתאימים .המדידה :לפי קומפלט יחידה מעוגנת ומורכבת במקום.
-40.08.03שלט למתקני משחק
בכל מגרש משחקים יציב הקבלן על חשבונו שלט אתר בגודל  80 X 80מותקן על שני עמודים
נושאים .הכיתוב יכלול בעל האתר ,אחראי על המתקנים ,תאריך בדיקה ותאריך בדיקה הבאה.
 – 40.08.04ארגז חול מבטון
חפירה ו/או חציבה לצורכי העבודה ,סילוק עודפים ,אספקת כל החומרים ובניית ארגז חול מבטון
מזויין ,יציקת הדופן מבטון ב –  20בתבניות דיקט חלקות .הזיון לפי הפרט ,גמר הבטון חשוף
וחלק ,הקפדה על קיטום כל הפינות ,מילוי הארגז בחול ים נקי עד  10ס"מ משפת הארגז.
 – 40.08.05שלט
שלט מפח מגלוון ,צבוע בצבע שמן בגוון צהוב ,עליו כותבים בצבע שמן בגוון שחור שמות כל
האחראים לפרוייקט .גובה האותיות של שם הפרוייקט  20ס"מ ,שמות האחראים  15ס"מ כ"א.
הפח מותקן ע"ג מסגרת עץ  100/25ס"מ כל  50ס"מ זה מזה .השלט יועגן לקרקע בצורה יציבה
ובטוחה .ראה פרט ביצוע .
 – 40.08.07פרגולה
אספקה והתקנת פרגולה עם ספסל .הפרגולה מעמודי ברזל מגולוונים המעוגנים ביסוד בטון,
לעמודים מרותכים קורות ברזל מגולוונים ,בין העמודים והקורות תונח מסגרת ברזל המרותכת
לקורות ועל גב המסגרת תונח רשת עץ להצללה ,בין העמודים יחוברו ספסלים עם משענת ,הספסל
מלוחות עץ מונחים ע"ג קורה מקשרת מברזל .לוחות העץ מחוברים לתושבת ע"י ברגים ,או ספסל
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רתום לקיר ,הכל בהתאם לתוכניות ,לפרט והורואת המפקח באתר.כל עבודות המתכת והעץ
בהתאם למפורט בסעיף  40.11במפרט מיוחד זה המדידה במטר מרובע.
 – 40.08.09אשפתון
אספקה והתקנת אשפתונים בהתאם לתוכניות וכתב הכמויות העמוד יהיה מצינור מגלוון כולל
חפירה ועיגון רגל המתקן בגוש בטון בקוטר  40ס"מ ,הבטון ב –  15צביעת חלקי המתכת ב – 2
שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן ,הגוון לפי בחירת האדריכל ,צביעת חלקי העץ בצבע יסוד
ןבשתי שכבות "לזור  ,"2000הגוון לפי בחירת האדריכל .המדידה :לפי יח'.
 – 40.08.10ברזיה
ברזיה גלילית  35/80ס"מ בגמר גרנוליט ,כולל בריכת ניקוז תוצרת "שחם אריכא" דגם גליל או
ש"ע מאושר .המחיר כולל אספקה והתקנת חבית מחוררת ללא תחתית בקוטר  40ס"מ מלאה
חצץ .החבית תמוקם בקרקע בקרבת הברזיה ותשמש לניקוז המים העודפים שיגיעו אליה מבריכת
הניקוז בצינור תת קרקעי .מיקום החבית בהתאם להוראות המפקח באתר .הצבת הברזיה
בהתאם לתוכנית .הגוון לפי בחירת המתכנן .ראה פרט  .המדידה ביחידות.
 – 40.08.07עמוד לשלט
עמוד גלילי מבטון עבור שלט ,קוטר  35ס"מ ,גובה  40ס"מ ,משטח אליפטי לאותיות  35/40ס"מ,
העמוד המעוגן ביסוד בטון עם עוגני בטון ,גמר גרנוליט החזית .משטח מבטון חלק לאותיות,
האותיות מפליז מוטבעות מבטון לפי דרישות המתכנן ,תוצרת "שחם אריכא" דגם גליל או ש"ע
מאושר .ראה פרט ביצוע מס' .23
 – 40.08.08ספסל עץ ע"ג קיר
אספקה והתקנת ספסל עץ על גבי קיר בהתאם לתוכניות והפרט .התושבת עשויה מפלטות עץ אורן
פיני המחובר לפרופיל ברזל ע"י ברגים מגולוונים .הספסל מעוגן לבטון כל  2מ"א ע"י עוגן .כל
עבודות המתכת והעץ בהתאם למפורט במפרט זה ,פרק  .40.11המדידה במטר אורך.
 – 40.08.09ספסל עץ עם משענת
אספקה והתקנת ספסל עץ עם משענת תוצרת "וולקן" דגם "נירית" או ש"ע מאושר .שלד הספסל
עשוי מיציקת ברזל ,סרגלי העץ עשויים מעץ אורן פיני ,מחוברים לתושבת ברזל ע"י ברגים.
ביטון הספסל ביסודות ב –  ,15עבודות המתכת והצבע בהתאם למפורט במפרט זה ,פרק ,40.11
הכל בהתאם לתוכניות ,לפרט ,למפקח באתר ולהוראות היצרן .המדידה ביחידות.
 – 40.08.10שרוולים לרשת השקיה
חפירת תעלות בעומק  50ס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון ,אספקה והנחת צינור P.V.C
מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מינימלי של  5מ"מ .הצינור הנ"ל יבלוט  50ס"מ מקצות
השבילים והרחבות תחתם הוא עובר ,כיסוי הצינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 20
ס"מ עובי כל שכבה מקסימום .הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר .בכל
מקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו הריצופים,
הקירות ,אבני השפה וכו' החוסמים את המעברים .אי הבטחה כאמור תחייב את הקבלן לעשות
זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של העבודה .המדידה במטר אורך.
 – 40.08.15גדר רשת על הקרקע
כנ"ל על הקירות ,אולם עמודי הגדר ייבוטנו בקרקע ,הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים .המדידה:
לפי מ"א.
 – 40.08.0210עמדה לנטיעת עצים עם סריג מבטון
העבודה תכלול  :חפירת בור לנטיעה  100X100X100ס"מ וסילוק העפר החפור  ,מילוי הבור
בחמרה גננית קלה ,אספקה והתקנה של סריג מבטון ,ע"פ גיליון הפרטים או שווה ערך בגודל
 100X100ס"מ.בכל מקום המיועד לנטיעת עץ במדרכה תוך כדי התאמתו המלאה לריצוף
המדרכה .כל העבודה תעשה על פי תכנית הפרט והוראות המפקח באתר ונמדד ביחידות.
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פרק  - 51עבודות עפר ,חפירה ומילוי
 – 51.02.00כללי
בנוסף לאמור בפרק זה ,מחירי היחידה לכל עבודות העפר יתייחסו ,ללא יוצא מן הכלל ,לביצוע
עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח.
דו"ח קרקע אינו מצורף למסמכי החוזה ,כך שעל הקבלן לבדוק בעצמו את אתר העבודה ולהשיג
כל אינפורמציה שלדעתו דרושה ,על מנת להגיש את כתב הצעתו למכרז זה.
העבודה תבוצע בכלים מכניים שונים מאושרים ע"י המפקח באתר וכן בעבודת ידיים בהתאם
לצורך ,ובמיוחד על יד קירות של מבנים ושטחי פיתוח קיימים ,וזאת ללא תשלום נוסף עבור
עבודת הידיים.
 – 51.02.1חפירה
בנוסף לאמור בסעיף זה ,תעשה חפירה באתר לכל עומק שהוא והעברת החומר החפור לשטחי
המילוי ופיזורו בתחומי האתר ,לפי התוכניות והוראות המפקח ,כולל חפירה בעבודות ידיים
בקרבת מבנים ושטחי פיתוח קיימים .העבודה כוללת את הרחקת עודפי החפירה ,למקום שפך
מאושר ע"י הרשות המקומית.
 – 51.02.2סוגי קרקע
העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום ,כולל סלע ,במידה ויתגלה תוך כדי מהלך
העבודה .לצורך כל המפורט בפרק משנה  4003במפרט הכללי תופס לצורך מכרז זה ,כל פיצוץ לא
יעשה קע ללא אישור מוקדם וע"י חבלן בעל רשיון תקף ובתאום עם מוסדות מוסמכים כגון מפקח
מטעם משרד העבודה.
 – 51.02.3חפירת תעלות פתוחות
תעלות פתוחות יחפרו בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים בהתאם לחתך שנדרש בתוכניות ו/או לפי
ההוראות במקום.
 – 51.02.4חפירה ליסודות
חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעשה לפי המידות שבתוכנית ותכלול את מרחב
העבודה הדרוש.
 – 51.02.5חפירה לצינורות ומתקנים
תעלות לצינורות ניקוז ,תאי ביקורת ,תפיסה וכו' יחפרו בעומקים הנדרשים בתוכניות ובתוספת
עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור בתוספת  20ס"מ לצדדים.
 – 51.02.6העברת עפר חפור וסילוק פסולת
העברת עפר חפור תעשה ממקום חפירה למקום מילוי כאמור לעיל .וכמתואר במפרט הכללי.
המדידה של עבודות עפר לפי מ"ק בהשוואת מפות לפני ואחרי העבודה .המדידה והאיזון ע"ח
הקבלן .עבור העברת המילוי ממקום חפירתו למקומות שיש למלא ,לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול
במחיר החפירה.
 – 51.02.7שתית
יישור והידוק שתית (צורת דרך) כולל ביצוע עבודות חפירה/חציבה או מילוי ,בגבולות  -/+ 10ס"מ
בדיוק מרבי עד  -/+ 1ס"מ מדוד בסרגל ישר שאורכו  5מטר .בשטח החפירה יש לחרוש את
הקרקעית לעומק  10ס"מ לפחות לפני יישור והידוק דרגת הצפיפות הנדרשת של  20ס"מ עליונים
בשתית לפחות לפני  96%לפי מודיפיד א.א.ש.ו  ,כל היתר כמתואר במפרט הכללי ,המדידה לפי
מ"ר.
 – 51.02.8מילוי
כמתואר במפרט הכללי ,אך עובי השכבות לא יהיה מעל  20ס"מ.
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 – 51.02.9מילוי מתחת למבנה
מתחת למבנה פירושו :רחבות ,דרכים ,שבילים וכו' בכל מקרה עובי שכבה מפוזרת לא תעלה על
 20ס"מ .כל היתר כאמור במפרט הכללי.
 – 51.02.10מילוי שאינו מתחת למבנה
שאינו מתחת למבנה פירושו בשטח הגן ועובי השכבות לא תעלנה על  40ס"מ ,כל הידוק מיוחד לא
ידרש.
 – 51.02.11מילוי מוחזר
מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של האדריכל כמתואר במפרט הכללי.
 – 51.02.12מילוי מושאל
במקרה של צורך באספקת מילוי ממקורות חוץ ,ראשי האדריכל להורות לקבלן על מקום
להשאלת המילוי מהשטח או בצמוד לו .הקבלן יחפור ,יעמיס ,יישר ,יהדק או לא יהדק ,כאמור
לעיל .שטח שנלקח ממנו המילוי ,ייושר בסיום החפירה לפי הוראות האדריכל.
 – 51.02.13א .מילוי מובא
באם ידרש ,הקבלן יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העומדים לרשותו .המילוי לא יכיל אבנים
שגודלן עולה על  10-15ס"מ וכמות האבנים לא עולה על  30%מכלל נפח המילוי המסופק.
המילוי יפוזר כאמור לעיל עד לתחתית המצעים .על הקבלן חלה חובה לקבלת רשיון מתאים וכל
הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח ,מאת מוסדות מוסמכים כגון :מקרקעי ישראל
או כל מוסד מוסמך אחר .מידת המילוי ממקורות הקבלן או ממקורות מושאלים ימדדו לפי מ"ק
בהשוואת מפת מדידת ביניים לאחר גמר עבודות החפירה ולפני אספקת מילוי ,הידוק המילוי
(שאינו מבוקר) כלול במחיר המילוי.
 – 51.02.14ב .אספקת חמרה גננית
הקבלן יספק ,באם ידרש ,אדמה מטיב מאושר ,נקיה מאבנים ועשבים רב שנתיים .האדמה תהיה
חפורה משכבות עליוניות ופוריות ועד לעומק של  80ס"מ לכל היותר .הקבלן יפזר ויישר את
האדמה אך ורק לאחר בדיקה ואישור המצע ע"י האדריכל .עובי שכבת אדמה מפוזרת בעובי 30
ס"מ ,יישור מדוייק בהתאם לגבהים מתוכננים .המדידה לפי מ"ק.
 – 51.02.15אדמה חקלאית
הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר – פרק  .40אם לא צויין אחרת ,תפוזר חמרה גננית
כאמור בשכבה שאינה פחותה מ –  30ס"מ .העבודה כוללת אישור יישור לקבלת גבהים מתוכננים
לפי התוכנית.
- 51.02.16כבישה והידוק
בנוסף לאמור בסעיף זה יעשה הידוק מבוקר בשטחי המדרך מתחת לקירות ומדרגות ובכל מקום
כמצויין בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח באתר .דרגת הצפיפות תהיה  96%מוד.א.א.ש.ו.
 – 51.3מצע ותשתיות
 – 51.03.01מצע
בנוסף לאמור בפרק זה החומר יהיה ממקור מאושר אשר יפוזר בשכבות של  20ס"מ על גבי שתית
מהודקת .כל שכבה תורבץ במים ותהודק בכלי ויברציוני מאושר לצפיפות של  96%לפחות
מהצפיפות המירבית לפי מוד .א.א.ש.ו .גודל גרגיר מקסימלי  7ס"מ ,אחוז גרגיר עובר נפה מס' 10
לא יעלה על  .65%הגרגיר העובר נפה מס'  20לא יעלה על  .10%המצע יהיה מודרג ולא יכיל כל
פסולת בניין .גבולות הנזילות לא יעלו על  10%ואינדקס הפלסטיות לא יעלה על .7%
המפלס הסופי של פני המצע המהודק יהיה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות נוספות במקום.
העבודה כוללת גם הידוק שתית לקבלת פני הדרך.
 – 51.4עבודות אספלט
 –51.04.01עבודות עפר
הקבלן יבצע את החפירה במקום הן בעבודת מכונה והן בעבודת ידיים ,הכל בהתאם לאפשרויות
ובהתאם לנדרש ע"י המפקח באתר .החפירה תבוצע בהתאם לתוכניות ולהוראות בזמן ביצוע
העבודה .על הקבלן לקחת בחשבון את השקיעות העלולות להיווצר כתוצאה מהכבישה ובמקומות
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שיחפור יתר על המידה ימלא על חשבונו את החסר בעפר מטיב מאושר ע"י ב"כ המזמין .דיוק
החפירה יפוזר ע"י הקבלן בשטחים לפי תוכנית והוראות המפקח באתר.
לפני תחילת עבודת המילוי ,על הקבלן לציין את מקום החפירה שממנו יעביר את העפר למילוי,
ולקבל על כך את אישור המתכנן.
חישוב כמות העפר שהובא למילוי יעשה לפי מדידת נפח המילוי המהודק במקום.
 – 51.04.02הידוק וכבישה
ההידוק והכבישה בשטח יעשו בעזרת מכבשים מכניים ,מהדקי – יד מכניים ו/או מהדקי צפרדע
לכבישה בכל המקומות שאינם ניתנים או שאין לכבוש אותם במכבש גדול לפי המפרט או הורואת
המפקח באתר.
הקבלן יבצע עבודות הידוק וכבישה במקומות דלקמן:
א .כל אחת משכבות המילוי (עובי שכבת המילוי לא יעלה על  30ס"מ לפני הכבישה).
ב .שטחים שנחפרו לעומק גדול מהנדרש בתוכניות ו/או הוראות המפקח.
ג .מילוי בבורות שנתהוו עקב עקירת עצים או כל סיבה אחרת.
ד .התשתית ושכבות הבטון – אספלט.
הידוק וכבישת התשתית יבוצעו ברטיבות אופטימלית והצפיפות תגיע לאחר הכבישה ל – 95%
מהצפיפות המירבית לפי פרוקטור.
 – 51.04.03עקור התשתית
בגמר עבודות יישור והידוק התשתית ,ירוסס כל השטח בקוטל עשבים כימי מסוג "עקרן" או
"ברציד" ,כדי למנוע צמחיה מתחת לשטח האספלט (יש לתאם פעולה זו עם משרד החקלאות,
המחלקה להדברת צמחי בר).
 – 51.04.04תשתית מצע סוג א'
אחר אישור המפקח שהתשתית והריסוס בוצעו בהתאם ,יספק הקבלן כורכר ממקום מאושר ע"י
המפקח ,בעל תסבולת מינימלית של  40%ואשר יענה על דרישות אלו:
א .יכיל כורכר סיסי וגרעיני.
ב .לא יכיל אדמה או כל חומר אורגני.
ג .לא יכיל אבנים שגודלן עולה על  6ס"מ.
ד .אינדקס הפלסטיות לא יעלה על .5%
ה .גבול הנזילות לא יעלה על .25%
ו .לא יכיל יותר מ –  80%חומר העובר את הנפה מס' .200
הקבלן יפזר את החומר בשתי שכבות ,כל אחת בעובי  15ס"מ לאחר הכבישה ,דיוק פני השכבה
העליונה יהיה מ"מ  Xלאורך סרגל ישר באורך  5מ'.
 – 51.04.05אבני שפה
מידות האבנים מבטון טרומי תהינה  100/25/15-17העונות על התקן הישראלי ואשר קיבלו אישור
מכון התקנים .אבני השטח תונחנה על יסוד בטון במידות  35/10ס"מ עם גב של  10/10ס"מ.
תערובת הבטון ליסוד תהיה מורכבת מחצץ ,חול וזיפזיף עם כמות מלט של  175ק"ג/מטר לפחות.
החיבור בין האבנים יעשה מטיט מלט בתערובת  .1:2את אבני השפה יש לסדר לפי הקו והגובה
הנתונים בתוכנית ולא תורשנה שום סטיות .על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי שאבני השפה לא
תתלכלכנה בביטומן ולא תפגענה ע"י הציוד בזמן ביצוע עבודות האספלט ,כל אבן שתפגע תוחלף
ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 – 51.6עבודות ניקוז
 –51.06.01צינורות ניקוז מבטון
עבודות החפירה והמילוי החוזר עבור צינורות הניקוז תבוצענה ע"פ סעיף  5701במפרט הכללי.
התעלות עבור צינורות הניקוז תיחפרנה בהתאם לגבהים המתוכננים .את קרקעית התעלה יש
לישר בהתאם לשיפוע הדרוש ,כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו על אדמה יציבה ,מהודקת
ובשיפוע הדרוש ,כמפורט בסעיף . 51.2.01
התעלות צריכות להישמר יבשות לחלוטין במשך כל זמן הנחת הצינורות ועל הקבלן לנקוט בכל
האמצעים הדרושים(כולל משאבות) לייבוש התעלות לשביעות רצון המפקח .כמו כן על הקבלן
לדאוג לדיפון ותימוך צידי התעלה לפי הצורך.
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המילוי החוזר מעל עטיפת החול ,יהיה ממצע סוג א' בשכבות של  20ס"מ ויהודק לצפיפות של
.98%
במפלס של שכבות המשטחים הסלולים ,יבוצע המילוי החוזר בהתאם לשכבות המתוכננות של
הכבישים ו/או הרחבות.
צינורות הבטון יהיו לפי תקן ישראלי  27עם או בלי זיון ,כמפורט בכתב הכמויות ,עם מחברי גומי
לקבלת אטימות מוחלטת.
הצינורות יהיו עם תושבת מחומר גרגירי ועטיפת חול ,הכל לפי הפרטים שבתכנית.
הצינורות יהיו צינורות מדויקים מתוצרת מאושרת ,מעולים ,ללא סדקים ,חריצים או פגמים .כל
צינור שלא יתאים לדרישות הנ"ל ,יסולק ע"י הקבלן מהשטח.
הצינורות יונחו בהתאם לגבהים המסומנים בתכניות בקו ישר ובשיפוע רצוף בתוך עטיפת חול
בעובי כמסומן בתכניות .החול בעטיפה יהיה נקי ללא אבנים ,חומרים אורגניים וחומר זר אחר.
במקומות שהצינורות יונחו בשיפועים חריפים יבוצעו עטיפות בטון ועוגנים מבטון מזוין בהתאם
לפרטים ולמפורט בתכניות.
קווי הצינורות ימדדו לפי אורכם במטרים ,תוך ציון סוג הצינור והקוטר ,ותוך התחשבות בעומק
הנחת הצינור .המחיר יהווה תמורה מלאה עבור הספקת והנחת הצינורות ,עטיפת החול ,עבודות
העפר הדרושות ,ניסור האספלט הקיים בשני קצוות התעלה ,בדיקת אטימות ,מילוי חזר ממצעים
סוג א' בשכבות מהודקות של  20ס"מ וכן עבור כל החומרים ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע
מושלם של קווי הצינורות עפ"י המפרט והתוכניות ולשביעות רצון המפקח .לא תשולם תוספת
בגין חפירה בדרכים סלולות.
 –51.06.02תאי תפיסה ובקרה
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,הבטון יהיה ב( -30לפחות) והפלדה תהיה מצולעת .התאים יהיו
מאלמנטים טרומיים לפי הפרטים המצורפים .שימוש בתאים יצוקים יהיה אך ורק באישור
המפקח בלבד .כל השטחים הפנימיים של התאים וכן חלקיו החיצוניים שיישארו גלויים לעין,
יוחלקו עד לקבלת גמר חלק ונאה .היציקה תבוצע באמצעות תבניות מתכת פנים חוץ שלמות
ומוכנות מראש .לא יורשה השימוש בחוליות .התאים שיבוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו תאי
הבקרה עם מכסה ב.ב .בינוני " 8טון" ותאי תפיסה עם אבן שפה יצוקה ,כולל תא עיקרי ,תא משני
ושבכה ,ויחוברו לתא בקרה בצינור בקוטר  40ס"מ מבטון.
התאים ימדדו לתשלום לפי יחידות מושלמות(קומפלט) ,תוך ציון טיפוס התא ,מידות חותכו
ועומקו .מחירי התאים למיניהם יהוו תמורה מלאה עבור החפירה והמילוי החוזר ממצעים סוג
א'(המהודק בשכבות של  20ס"מ) ,הבטונים למיניהם ,הבטון הרזה מתחת לשוחה ,פלדת הזיון,
הפתחים ,המכסים והסבכות ,שלבי טיפוס מיציקת "וולקן" או שווי ערך ,הציוד והעבודה
הדרושים לביצוע מושלם של התאים ,עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח .עבור מכסה
מטיפוס ב.ב .כבד " 25טון" תשולם תוספת.
מכסי תאים המשולבים בריצוף המדרכות יבוצעו בהתאמה לסוג וצבע הריצוף שמסביבם .לצורך
כך יש להשתמש בתקרות עם צווארון(טבעת מתכת) בולט ,ובמכסה עם שקע ליציקה – לפי פרט.
הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא תשולם תוספת בגינם.
 –51.06.03מתקני כניסה ויציאה לצינורות הניקוז ומעבירי המים
המיתקנים יבוצעו מבטון מזוין ב -30ויכללו מעקה" ,כנפיים" ורצפה במידות לפי התכניות.
העבודה תימדד לתשלום לפי מ"ק בטון מזוין .המחיר יכלול את עבודות העפר הדרושות ,יציקת
המתקן מבטון ב ,-30פלדת זיון ,הבטון הרזה וכן את כל החומרים ,הציוד והעבודה הדרושים
לביצוע מושלם של המתקן עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.
 –51.06.04ריצוף תעלות באבן
ריצוף התעלה יבוצע במוצא צינורות הניקוז כמפורט בתכניות .הריצוף יהיה באבן שכבה בעובי
ממוצע  15ס"מ ,הקשורה בטיט צמנט  .1:2שכבת האבן תונח ע"ג מצע סוג ב' מאושר.
האבנים שיאושרו לשימוש יהיו קשות ,צפופות ,ובעלות מקדם שחיקה גבוה .לא יאושר השימוש
באבנים שטוחות ו/או מאורכות .לא יאושר השימוש באבנים קטנות שאחת ממידותיהן קטנה מ
 -8ס"מ .האבנים תונחנה בזו אחר זו ותותאמנה לשכבה אחידה .האבנים תיקשרנה בניהן בטיט
צמנט ,באופן שפני שכבת האבן תהיה אטומה לחלוטין .חגורות מבטון מזוין יבוצעו מסביב לשטחי
הריצוף .המדידה תהיה במ"ר נטו .המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומרים(אבנים,
מצע וטיט-צמנט) והנחתם ,חגורות מבטון מזוין ,עבודות העפר הדרושות להכשרת המשטח להנחת
ריצוף האבן ,סילוק העודפים והפסולת וכן עבור כל החומרים ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע
מושלם של ריצוף האבן עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.
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פרק  - 70מחסומי אש
70.1

תנאים כלליים

 70.1.01תאור:
העבודה המתוארת להלן עניינה התקנת מחסומי האש הנדרשים בתקרות ,רצפות,
במעטפת פירים וורטיקליים ובמחיצות אש  -לקבלת מחסום אש תקני המונע מעבר אש,
עשן ,וגזים למשך שעתיים לפחות  -בכל מקום בו קיים פתח או מעבר בתקרות ובמחיצות
האש (פתחים למעבר תשתיות  -מוליכים ,כבלים ,צנרות ,תעלות וכיו"ב; תפרים בתקרות
ובקירות אש; מישקים וכיו"ב).
העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה עצמה ,העבודות
המקדימות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של הפתח/השרוול בו נדרש מחסום האש
ואת כל הפעולות והחומרים הנדרשים להשבת המצב לקדמותו.
 70.1.02בדיקה ע"י מכון בדיקות מוכר:
א .כל מערכות מחסומי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור בדיקה
להתאמתם ליעודם ולקבלת עמידות האש הנדרשת.
הבדיקה תבוצע בכפוף לתקן ישראלי  931חלק  2ובנוסף תבדק בכפוף לפחות לאחד
מהתקנים הבאים:
 (;ASTM E 814 )UL 1479 ;DIN 4102 .BS 476 :PART 20הבדיקה תבוצע במכון בדיקות מוכר דוגמת  IFBT ,ULC ,FM ,ULאו מכון בדיקות
אחר מאושר ע"י המזמין.
הקבלן ידרש להציג אישור בדיקות מכון מוכר כנ"ל לעמידות המערכת במבחן
זרנוק המים.

ב.

 70.1.03מסמכים כללים:
הקבלן ידרש להציג את המסמכים הבאים:
70.1.3.1

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מסמכים מקדימים:
ספרות ומפרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישורים ותעודות היצרן
כי המערכות המוצעות מתאימות ליעודן במבנה כמפורט להלן.
אישורי היצרן כי תוחלת החיים של מחסומי האש המוצעות הינה  10שנים
לפחות לאחר יישומם.
אישור מכון בדיקות מוכר למערכת המוצעת ,התאמה ליעודה במבנה
ולקבלת עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעיף  1.2לעיל.
אישור פיקוד העורף לחומרי איטום המיועדים לשימוש במקלטים
ובמרחבים מוגנים.
אישור יצרן מערכת מחסום האש כי המבצע הוסמך לבצוע העבודה.
רשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ידי המבצע בחמש השנים
האחרונות לרבות היקף העבודה ,שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעם
המבצע במקום.
שרטוטי ביצוע המתארים את המערכות המוצעות ואופי יישומם בסוגי
הפתחים השונים במבנה .בשרטוט יפורטו הפתח ,החומרים והאבזרים בהם
יעשה שימוש ואופן קביעתם במקום  -השרטוט יכלול ממדי הפתח ,עובי
שכבות החומרים ויציין עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבלים.

 70.1.3.2מסמכים עם תום העבודה:
א.

רשימת הפתחים שנאטמו כולל אישור הקבלן כי כל הפתחים לגביהם נדרשה
העבודה נאטמו כפוף למפרטי היצרן לסוג הפתח הנדון לפי להלן.
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אחריות הקבלן לטיב העבודה לשלמותה ותקינותה למשך  10שנים מיום
אישור השלמת העבודה ע"י המפקח.

ב.

 70.1.04מידע מקדים:
הקבלן יוודא שיש בידיו את כל המידע הנדרש לצורך מתן הצעתו .על הקבלן לבדוק
את תכניות המבנה ולוודא את כל התנאים שמערכת המחסומים צריכה לעמוד בהם
לצורך מתן הצעתו .במידה וחסרים בידו מידע או פרטים  -יפנה אל המפקח בבקשת
פרטים משלימים לפני הגשת הצעתו.
מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחים ,במעברים ובקירות במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי
היחידה.
70.2

התאמת המערכת ליעודה:
 70.2.01עמידות אש:
מחסום האש יבטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמידות אש של
הקיר או התקרה בה המערכת מיושמת ,אך לא פחות משתי שעות .המערכת
תהיה יציבה ותתמוך בצנרת שנשרפה ושניתקה בזמן שריפה כך שלא תיפול
דרך המעבר ,המערכת תעמוד בכוחות הנוצרים עליה בזמן שריפה  -להבטיח
אטימותה ועמידותה בפרק הזמן הנדרש.
 70.2.02סווג בשריפה:
בחומרים המוצעים לא יהיה משום סיכון אש שהוא בעת אחסונם ,בעת ישומם ולאחר
ישומם .בכל מקרה סווג החומרים בשריפה בבדיקה על פי תקן ישראלי ת"י
 755יהיה  V.4.4לפחות.
 70.2.03קורוזיביות:
חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו תואמים לחומרים ולצנרות
איתם הם באים במגע .לא יעשה שימוש בחומרים העשויים ליצור קורוזיה או
להתקיף את חלקי הבנין ,הצנרת או התשתית הסמוכים להם .לא יעשה שימוש
בחומרים על בסיס ממיסים.
 70.2.04רעילות:
חומרי האיטום לא יכילו אסבסט ,חומרים מסרטנים או חומרים רעילים
שהם .חומרי האיטום לא ישחררו גזים רעילים בעת יישומם ,לאחר יישומם או
בזמן השריפה.
 70.2.05התאמה למקום:
המערכות המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעודם ולמקומם במבנה  -סוג
וגודל הפתח ,סוג התשתית והתנאים הסביבתיים במקום.
א .סוג הפתח:
פתח ברצפה ,פתח בקיר בטון ,בלוק או גבס ,תפר התפשטות בבנין וכו'.
ב.

ממדי הפתח:
עומק הפתח ,מידות הפתח.

ג.

סוג הצנרת:
צנרת פלדה ,צנרת פלסטיק ,צנרת חמה ,יציבות הצינור ,כבלי חשמל
ותקשורת וכו'.

ד.

איטום נגד מים:
במקומות בהם נדרשת אטימות למעבר מים  -איטום מעברי צנרת מים
ומעברים חשופים בתקרות בין קומות וכו'  -יעשה שימוש במערכת אשר
בנוסף לאטימת האש תבטיח גם אטימות נגד מים.
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י.

70.3

ה.

עמידות במים:
כל החומרים והאביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו עמידי מים
ובלתי מסיסים .החומרים יעמדו בתנאי לחות גבוהים ורטיבות העלולה
להתהוות במקום.

ו.

טמפרטורה אופיינית:
חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי אש יתאימו ויהיו ניתנות
ליישום בטמפרטורות הצפויות במקום.

ז.

ויברציה:
חומרי מחסום האש במקומות בהם קיימת אפשרות לתזוזה או רעידה
(ויברציה) יתאימו ליעוד זה ללא פגיעה בעמידות האש שלהם.

ח.

גמישות:
מערכת מחסום אש במקומות בהם צפויה העברה מחדש שכיחה של
צנרת וכבלי התשתית העוברת במקום  -תאפשר הוצאה והחדרה של
הצנרת והכבלים ללא פגיעה בעמידות האש של המערכת.

ט.

כבלי חשמל ותקשורת:
ציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים .ציפוי
כבלים יהיה אלסטי ויאפשר כי כבל בקוטר  12מ"מ יכופף עד לקוטר של
 3ס"מ ללא היווצרות סדקים .מערכות מחסומי אש לכבלים תהיינה
גמישות לפי סעיף ח' לעיל .מערכת מחסום האש וציפוי הכבלים תהיה
בעלת אישור ממכון בדיקות מוכר להתאמתה לשימוש עם סוגי הכבלים
(כבלי כח ,בקרה ,תקשורת ,סיבים אופטיים וכו') ,צורת העברת הכבלים
(כבל בודד ,צמות כבלים ,סולמות כבלים) והחומרים (מעטפת הכבלים,
מגשים או מובילים עשויים פלדה ,אלומיניום ,חומרים פלסטיים וכו').
צנרת מתכתית:
חומר האיטום במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשטות
החום מצידו האחד של הפתח אל צידו השני באמצעות הצנרת  -שימוש
בחומרים אנדוטרמים או שווה ערך.

תנאים מקדימים לביצוע:
 70.3.01ביקורת מקדימה:
על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכן יש צורך במעבר אש .הקבלן
לא יקבל כל תוספת שהיא עקב מעברים אשר אינם מופיעים בתוכניות ויתווספו
במהלך הביצוע או עבור מעברים שיבוצעו מחדש במהלך העבודה.
 70.3.02אישורי המזמין:
הקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור המפקח לשרטוטי הביצוע של
מערכות מחסומי האש המוצעות.
 70.3.03דוגמא:
על פי דרישת המפקח ,יבצע הקבלן דוגמת אטימת אש בפתח מפתחי הבנין כפי
שיקבע ע"י המפקח  -לאישורו המוקדם של המפקח.
 70.3.04מיומנות:
ביצוע העבודה בפועל יעשה ע"י אנשים מיומנים ומנוסים בלבד.
 70.3.05בטיחות:
הקבלן ינקוט בכל אמצעי המגן והבטיחות הנדרשים להגנה על העובדים במבנה,
על אלמנטי בניה ,ליוד וריהוט במבנה  -בכפוף להוראות היצרן ,פקודת הבטיחות
בעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע המתחייבים.
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 70.3.06אספקה ואחסון:
כל החומרים יובאו לאתר במיכליהם המקוריים ,כאשר הם סגורים וללא נזקים
וכאשר תוויות הזיהוי שלהם ברורות .חומרי האיטום יאוחסנו באתר במקום
מאושר ע"י המפקח המוסמך מטעם המזמין כאשר הם מוגנים מפגיעה או מתנאי
סביבה  -כפוף למפרטי היצרן .מיכלים פגועים או מקולקלים יסולקו מיידית
מאתר הבניה.
70.4

ביצוע:
 70.4.01הכנות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 70.4.02יישום:
א.
ב.

הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים ,תוך שימוש בכיסויים,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של
השרוול/הפתח בו נדרש מחסום האש.
הקבלן יהיה זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכבלים ובצנרות אותם הוא
אוטם .על כל נזק ופגיעה בצנרת ,או בכבל (לרבות בידוד מוליכים) יש
להודיע מיד למפקח המוסמך מטעם המזמין.
על הקבלן לוודא אם קיים מקור סיכון שהוא במקום בו מבוצעות
עבודות איטום האש .על הקבלן לוודא ניתוק כל מקור סיכון אחר -
לתאום עם המפקח המוסמך מטעם המזמין  -באחריות הקבלן.
כל שטחי המגע של פני הפתח והצנרות יהיו נקיים מלכלוך ,מחלקים
רופפים ,מחלודה ,שמן וכו'  -העלולים לפגוע באטימת הפתח  -באחריות
הקבלן.
הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים ,תוך שימוש בכיסויים,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
מערכת מחסום האש תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן.
הקבלן יוודא איטומו המלא של הפתח ,לרבות חדירת חומר האיטום בין
צנרות ,בין כבלים .במידת הצורך תפורק ארעית צנרת ,חומרי האיטום
יוחדרו היטב בין הצינורות והצנרת תחובר מחדש  -באישור ובתאום
מוקדם עם המפקח.

 70.4.03השלמות:
אביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרים יוסרו רק לאחר שחומרי האטימה
א.
הגיעו למלוא חוזקם  -כפוף להוראות היצרן.
הקבלן ינקה כל שאריות ולכלוך שגרמה עבודתו מחלקי בנין ,צנרות,
ב.
תעלות ,כבלים וכו'.
מערכת מחסום האש לא תחופה בחומרי גמר או חלקי בניה אחרים עד
ג.
אשר לא תאושר ע"י המפקח.
עם אישורה ע"י המפקח ,תחופה המערכת לפי הוראות היצרן וכפוף
ד.
לדרישות המפקח.
עם השלמת התקנת מערכות מחסומי האש ,ישולטו המערכות ע"י שילוט
ה.
מזהה מתאים "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!"  -שלטים בגודל 125X75
מ"מ אותיות בגוון שחור על רקע צהוב זוהר.
עם קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין ,הקבלן יבצע את כל
ו.
הנדרש להשבת המצב לקדמותו ויבצע כל תיקון והשלמה הנדרשים עקב
עבודתו ,לקבלת עבודה מושלמת מוכנה למסירה למזמין  -לשביעות רצון
המפקח.
70.5

אחריות הקבלן:
 70.5.01הקבלן יגיש כתב אחריות היצרן כי התוצרת שסופקה בפועל הינה באיכות
הגבוהה ביותר וללא פגמים שהם.
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 70.5.02הקבלן יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא הפתחים והשרוולים בתקרות
ובמחיצות האש בבנין וכי העבודה בוצעה באופן המקצועי והמושלם כפוף
לשרטוטי הביצוע שאושרו ע"י היזם.
 70.5.03הקבלן יגיש כתב אחריותו לטיב ושלמות העבודה למשך  10שנים מיום אישור
השלמת העבודה ע"י המפקח.
70.6

תכולת העבודה:
 70.6.01כל מערכת מחסומי האש בקירות אש תיכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות,
לא תשולם כל תוספת או תשלום בגינה והיא תכלול את כל החומרים והאביזרים
הנדרשים לשם ביצוע מושלם ,תיקני ונאות של העבודה ולקבלת עמידות האש
הנדרשת ,גם באם ידרשו בעת העבודה איטומים חוזרים.
 70.6.02בנוסף לנאמר בתנאים הכללים למכרז זה ,העבודה כוללת את כל העבודות
הבאות:
את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/הפתח
א.
בו נדרש מחסום האש טרם ביצוע עבודת האיטום ,כל העבודות
וההשלמות הנדרשות להשבת המצב לקדמותו עם השלמת עבודת
האיטום.
את כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד..
ב.
הכנת כל המסמכים לרבות שרטוטי ביצוע.
ג.
כל עבודה הנדרשת ,כל החומרים וחומרי העזר ,לרבות התאמות וניקוי
ד.
הפתחים והצנרות לפני איטומם ,ההשלמות והתיקונים לאחר ביצוע
עבודת האיטום ניקוי סביבת העבודה עם השלמת עבודת האיטום  -הכל
לקבלת עבודה מושלמת מאושרת ע"י המפקח
אספקת והובלת חומרי איטום ואביזריהם לאתר ,אחסונם באתר,
ה.
סילוק חומרים שלא אושרו ע"י המזמין ,סילוק פסולת ולכלוך שנגרמו
ע"י הקבלן.
תאום עם כל הגורמים הנדרשים.
ו.
שמירה והגנה על חלקי בנין וצנרת סמוכים למניעת פגיעה בהם ,הגנה על
ז.
מערכות מחסומי האש שבוצעו מפגיעה עד למסירתם ואישורם ע"י
המפקח
שילוט המערכות בשלטי אזהרה.
ח.
אחריות הקבלן.
ט.
 70.6.03מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחים ובמעברים במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי
היחידה.
 70.6.04על הקבלן לקרוא פרק זה ביחד עם כל מפרטי המערכות האלקטרומכניות.
כמו כן ,כל המפרטים המתייחסים לאיטום מעברי אש ,כלולים במחיר

70.7

מפרט טכני:
המפרטים שלהלן מבוססים על מפרטי אורבונד (טלפון )04-6521141 :למחיצות אש
עמידות אש  2שעות; על מפרטי סגיב  -מערכות מיגון אש בע"מ (טלפון)08-9428999 :
למערכות  KBSתוצרת  GRUNAU GMBHגרמניה עמידות אש  2שעות .הקבלן רשאי
להציע מערכות שוות ערך ובתנאי שיציג את האישורים הנדרשים לפי פרק א' המוכיחים
כי המערכת המוצעת מתאימה ליעודה ומבטיחה את עמידות האש הנדרשת.
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 70.7.01איטום מעברי צנרת וכבלים בקירות ובתקרות לקבלת עמידות אש  2שעות:
 70.7.1.1מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת לוחות :KBS
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

ח.
ט.
70.7.1.2

ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות
וסולמות כבלים.
מריחת דפנות הפתח ,הצנרות והכבלים החודרים בפתח ב C -11
 ,KBS FOAMCOATבכל שטח המגע בינם ובין לוחות ה.KBS-
מריחה כנ"ל על דפנות לוחות ה.KBS -
התקנת שני לוחות  KBSעם מרווח אויר ביניהן  -לוחות צמר
סלעים דחוס בעובי  50מ"מ בצפיפות של  140ק"ג כל אחד
לפחות מצופים מצידן החיצוני ב  KBS FOAMCOAT -בשכבה
אחידה של כ 1 -מ"מ לאחר ייבוש .לוחות ה KBS-יחתכו לפי
מידות הפתח בתוספת  3מ"מ לאורך ולרוחב הלוח (על מנת
ליצור לחץ בעת ההתקנה) ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר.
איטום נקודות שנותרו גלויות לאחר התקנת הלוחות בתפזורת
צמר סלעים וציפוי נוסף של .KBS FOAMCOAT
ציפוי פס ברוחב של  30מ"מ מסביב לפתח בKBS -
( FOAMCOATמומלץ להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ ליצור
גמר נקי וישר).
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב KBS -
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ( .מומלץ להשתמש
בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי
וישר).
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS
 INTUFLEX 957בעובי כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של
מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע
לפני איטום הפתח)( .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!" משני צידי
הפתח.
מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת טיט חסין אש
:MORTAR SEAL KBS

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות
וסולמות כבלים.
לוח תבנית  -לוח גבס או ש"ע לפתחים גדולים ,צמר סלעים או
ש"ע לפתחים קטנים( .הערה :לוחות תבנית מחומרים דליקים
יש להסירם לאחר התייבשות הטיט).
יציקת הטיט תוך הקפדה על חדירת הטיט בין הצנרות ,בין
הכבלים וביניהם לבין דפנות הפתח  -עד לקבלת שכבת טיט
בעובי  100מ"מ לפחות.
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב KBS -
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ .מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על
מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS
 INTUFLEX 957בעובי כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של
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ו.
ז.

מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע
לפני איטום הפתח)( .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!" משני צידי
הפתח.

 70.7.02איטום שרוולים למעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמידות אש  2שעות:
 70.7.2.1איטום שרוולים ע"י מערכת מרק :C KBS FOAMCOAT-11
איטום שרוולים למעבר צנרת מתכתית ,צנרת  PVCעד " ,2כבלים או
צמות כבלים עד  65מ"מ.
ניקוי והכנת השטח כנדרש.
א.
החדרת צמר סלעים אל תוך חלל לעומק של  20מ"מ מפני
ב.
הקיר/התקרה משני צידי השרוול (כגב נגד יציקת החומר
האוטם) ולקבלת עובי של  60מ"מ צמר סלעים לפחות.
יישום מרק  C KBS FOAMCOAT-11משני צידי השרוול
ג.
לקבלת שכבה בעומק  20מ"מ מכל צד של השרוול ,בהתיישרות
עם פני הקיר.
צנרת מבודדת  -תעטף ע"י סרט  KBS INTUFLEX 957בעובי
ד.
כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק
ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע לפני איטום הפתח).
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך השרוול ב KBS -
ה.
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ .מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על
מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
ו.
 70.7.2.2שרוול במחיצת אש לצנרת פלסטית ":2"-6
מילוי המרווח שבין המחיצה לצינור בצמר סלעים דחוס ,התקנת קולרי
 KBS PIPE SEAL S/M/OSIמשני עברי המחיצה ומהודקים אליה בעוגני
פלדה מתאימים.
 70.7.2.3שרוול בתקרת בטון לצנרת פלסטית ":2"-6
מילוי המרווח שבין התקרה לצינור בצמר סלעים דחוס ,התקנת קולר
 KBS PIPE SEAL S/M/OSIמצידה התחתון של התקרה ומחוזק אליה
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רשימת התוכניות

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
אדריכלות
מספר תכנית

שם תכנית

01

תכנית קומה

02

תכנית תקרה

03

חתכים

04

חזיתות
רשימת נגרות
רשימת מסגרות
רשימת אלומיניום

קונסטרוקציה
מספר תכנית

שם תכנית
יסודות
רצפה תלויה במפלס -0.10
קונסטרוקציה לגג רעפים
גגות יצוקים במקום  -תבניות
גגות אולמות  -תבניות
חתכים
פרטי גגות ועמודים בבניה
רצפות תלויות
גגות יצוקים במקום-זיון
גגות האולמות  -זיון

תברואה
מספר תכנית

שם תכנית

0INS-0

פיתוח

1INS-0

קומת גג

2INS-0

קומה קרקע
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חשמל
מספר תכנית

שם תכנית

ט1-

פרטי הארקת יסודות

4199-00

הזנות חשמל ותקשורת והארקת יסודות

4199-01

מתקן חשמל ותקשורת

4199-02

תקרה ,תאורה ומתח נמוך

4199-03

קומת גג – הזנות למיזוג אויר

4199-10

לוח חשמל

4199-20

הזנות חשמל ותקשורת במסגרת פיתוח שטח

מיזוג אוויר
מספר תכנית

שם תוכנית

01
02
03
ספרינקלרים
מספר תכנית
SP-01
SP-02

קומת קרקע
קומת גג
חתך מבנה
שם תוכנית
קומת קרקע
קומת גג

פיתוח
מספר תכנית
1

שם תוכנית
תכנית גבהים וניקוז

2

תכנית הפנייה לפרטים

8

תכנית פרישת קירות
גיליון פרטים

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל
שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

תאריך:

חתימת וחותמת הקבלן:
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