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 עבודות עפר - 01 פרק
 
 כללי 10.01
 

 .יועץ הקרקעות בהתאם לאמור בהנחיעבודות העפר יבוצעו  01.01.1
 

 חפירה בשטח 20.01
 

 יתרת .ורך המבנהשות לצת הנדראת כל העבודולות כול עבודות החפירה 1.20.01
מן השטח תסולק  קח ו/אופהמ ום שיורהם( תעורם במקודפיור )ער החפהחומ

 .ום נוסףלמרחק כלשהו, ללא תשל
 כל מקרה גם לחציבההמונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס ב 

 .נזכרת החציבה במפורשבסלע, אף אם לא 
 

 חפירה,עומק הב יה הנמצאתסוג לת בכלסילוק הפסו וללותעבודות העפר כ 01.02.2
ירה, לרבות חלקי מן החפתקל בזהללן עלול הקבשל כל דבר ש סילוקסה והרי

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך כל ה .ו'דוכ מבנים, יסודות
  .תהמאושר ע"י הרשויו

ושות לפי רה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרבתמיכת החפיאם יש צורך  
ות כל ההוצא ככוללים אתידה ייחשבו היח ומחיריהמפקח הוראות 

  .נים, יסודות וכד'חלקי מבלרבות  ,נ"לתמיכות ההקשורות ל
 

ת גישוש לגילוי יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירולפני ביצוע החפירה,  01.02.3
כל  .מכל סוג שהוא בתוואי החפירהים תת קרקעיים מבנאו ם או צנרות ליכב

יקומן מחפירות, הצורך ב .וידי הקבלן ועל חשבונ לתוקן ענזק שיגרם י
 .תחילת הביצוע ובמהלכןקח לפני ם עם המפתאוו ביקבע והיקפן

 
פורט בסעיף במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמ 01.02.4

 .במפרט הכללי 01.022
 
 עודפי חפירה 30.10

 .ללא תשלום נוסף האתרם ץ לתחוקום שפך מותר מחוכל עודפי החפירה יורחקו למ 
ן רשאי להורות לקבלן ן והמזמיוש המזמירכ ינםעים הה, כורכר ומצרחול החפימודגש ש 

מילוי ו/או ת חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי למיין א
 .שיורה במפקחת באתר, במקומות לערימו

 .חשבונון ועל ק מהאתר ע"י הקבלחומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסול 
 
  ריםומחימדידה אופני  40.01
 

 להלן:את הנאמר  גם י יכללו המחיריםרט הכללשל המפ 01 קרנאמר בפל בנוסף 01.04.1
פירוקים עבודות ה אחר ביצועל ת מפלסים של פני הקרקעותוכניהכנת  .א

לאישור המפקח ואשר  ווגשיש ,ה כללית בשטחצוע חפירולאחר בי
  .י הכלליותחפירה והמילות הלעבודומויות בסיס למדידת הכ ושמשי

מות ו/או בשכבות מר בערור החויזפ ,תק בשכבור, מהודי חוזמילו .ב
וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או  שיורה המפקח במקומות שונים

תר, כולל ההובלה למרחק לוי, לאתר שפך מומתאימה לצורכי מי שאינה
ולא ישולם  ימדדלא  .תל הרשויות הנדרשווכל התשלומים לכ כלשהו
 .האתר שטחל מחוץ לעודפי העפר אהפסולת ו עבור סילוקבנפרד 

י, פינוי הפסולת יהיה לכל מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכלל 
 .רשהוא, ללא כל תוספת מחי מרחק

 .שש ככל שיידרחפירות גישו .ג
 .כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע .ד
 

לא  .םעבודת ידייכל ציוד ולותקפים ל יםו אחידילוי יהיפירה והממחירי הח 01.04.2
יים, בהתאם לדרישות המפקח, ודה בידצוע העביר בעבו נוסףשלום לם כל תישו
רבת חלקי קרקעיים קיימים, בק-רבת מתקני חשמל, תברואה, מתקנים תתבק
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 20-30 -מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב מים וכן בכל סוגימבנה קיי
  .הדפנות חפירתוספת עבור תמיכת  כל ולםתש לא .ס"מ האחרוניםה

ישנה את מחירי היחידה רה לא ך החפיורלצ ןמש הקבלבו ישת הציודסוג  
 .בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידייםהנקובים 

 
  המדידה 3.40.01

במפרט  0100.23, 0100.22, 0100.21 ו בהתאם לסעיפיםדות החפירה ימדדבוע 
 .פירהתחתית הח לשי היטל אופקי פושבו לעפר יחשטחי עבודות הנו הכללי, דהיי

הרחבות לתעלה, דפנות , דרונותועים ומפיש ספת עבורשולם כל תות לא 
 .ות, מרווחי עבודה וכיו"באלכסוני
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 באתר עבודות בטון יצוק - 02פרק 
 
 כללי 10.02
 

 בטוןסוגי ה 1.10.02
 בטוןיהיה האחרת  כל מקרה שלא נאמרסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, ב 

  .30-ב מסוג
  .בטון מוכןג למ"ק ק" 150 טצמנשל  עריתיה הכמות המזתהון רזה עבור בט 

 
 רהתנאי בק 2.10.02

 .נהתנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במב 
 
 ציקהת ליהכנו 3.10.02

ל כן יש לנקוט ם יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, וערב וחובימי ש 
יקתו, מיד לאחר יצ של המים, ידות מהירהי התאין מפנהבטולהגנת מצעים בא
 .יתקה פלסטנוע סדימי לכד

מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם  30 ה העולה עללא תורשה יציקה בטמפרטור 
 .של המפקח

 .עלות הבטון, לפני יציקת הבטוןלקירות, קורות ותשרוולים יוכנסו  
משך , יאוטמו לרצפה, מרזבים וכו' ומימחסז, יקוות, אביזרי הנקצוות הצינור 

 .ציקהיה זמן
יבים מרווחים מתועשים מתאימים ויצחתך ע"י הזיון ב של ומוח מיקיובט 

 .במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות
 
 ק הבטוניםבדיקת חוז 4.10.02

ובעמודים, לפני יציקת הבטונים בקורות מבטון  כיח את טיבלן להועל הקב 
תעודות  ו להמציאיום, עלי 28 חוזק הבטון כעבורעל עודות באם אין ת .תקרהה

 70%-להגיע לחייב  .ימים 7ם, החוזק לאחר ימי 7רי מודים אחבע טוןזק הבעל חו
קת יצישר א תנאי זה, תאורק במידה ויתמל .יום 28מהחוזק הדרוש אחרי 

 .ת והעמודיםהקורומעל  תקרהה
 

 .קעלהנחיות יועץ הקרעל הקבלן להתייחס  02.01.5
 
 טפסות 20.20
 

 .ום עם המפקחתאב ים,חדשה, ו מפלדא/ו נה מלבידיםיונים תעשניות לבטתבה 02.02.1
 .904לדרישות התקן הישראלי מס'  טפסים יבוצעו בהתאםה 
לקירות תבוצע  סגירת התבניותי וכמפורט במפרט הכללעיצוב התבניות ייעשה  

 .לירט הכלבמפ 02064 על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף
 

ון טהב לשם קבלתסים הדרושים ת הטפמערכאי לתכנון הקבלן יהיה אחר 02.02.2
טעון אישורו המוקדם של  תכנון זה .ובממדים הנתונים בתכניותה בצור

הקבלן מאחריותו התכנון משחרר את  המהנדס והאדריכל, אך אין אישור
 ך היציקה, הריטוטבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלה

 .שהםם כלמאמצי ובפני
 

ת לפי אישור במקומו שינה רקע, תהנדסי המם תורשינה ע"באיציקה, הפסקות  02.02.3
  .המהנדס

ציוד וכל ודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הכל העב 
ם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה פסקת היציקה, אינהקשור לה

  .ב הכמויותוכת
לגבי  תכנון מפורט יציקה עם שה להפסקותשבועות מראש, הדרי 6ש גילן יהקב 

  .ור המהנדסם, לאישהמוצעי םרטיהפ
 

של תקרה אין לפרק תמיכות  02068-ו 02067אמור במפרט הכללי סעיף בנוסף ל 02.02.4
 .ה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדספית של התקרת הסועד להתקשו
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 שיש לתמוך והקומות ומשך הזמן כותת התמיבע את כמויצוע יקקצב הב
  .הנדסידי המ אושר עלתות יטה והכמהש -התקרות  חלקית את

 
הכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי הקבלן רשאי ל 02.02.5

  .ן לא יאבד מחוזקושהבטו
 
 לקבטון חון בגמר טביציקת  30.02
 

ר הוגדרו למעט אלמנטים אש ביעה,כן לצובגמר בטון חלק, מכל הבטונים יהיו  02.03.1
 .יף הבאעבס , כמפורטו כבטון חשוףאו יוגדר/ו
ן נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטו 

תהיה כזו  ני הבטוןחלקות פ .וחריציםחצץ וללא בליטות  ברזל חשוף וכיסי
רך צו ללא ות זאתכל לעשפני הבטון הוא יושאם המזמין ירצה לצבוע את 

הקבלן ע בציקים שימ יםהנדרש מקומותב .ר"גב"נת" או מלוי "מתק בשכבת
 .סרגלים מתאימים

ן במפרט הכללי פרט עם צוי 0208בסעיף  יבוצע בהתאם לאמור לקהבטון הח 
 .או בתכניותהלן ו/חד לעיל ולבמפרט המיו אחרת

 
טורי מחט אשר יוחדר ות ובריברציה קלה באמצעיציקת הבטון תתבצע עם ו 02.03.2

הכות על ן יש לכמו כ .שרידשית כפי ם להלן, בכמום המתוארידי המשפכידלצ
כל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון התבניות בפטישי גומי ב

 .בהוגהגום עבודה לכל , לשם כך יותקן פילתוך התבנית
 רו מקומאות יהיה הצמנט ,הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה 

  .יון האגרגטיםל ניקחד עבמיויקפיד הקבלן  .ומאותו משלוח
 

דרש הקבלן להכין "חלונות" מרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נכנסת הצורך הל 02.03.3
ן מטר לכל היותר בי 4.0ם אופקיים של בצד הפנימי של הקירות במרחקי

 ."החלונות"
 

חים ס"מ במרוו 60באורך של  אנכי קת קטע קיר, משפךיש להרכיב לפני כל יצי 02.03.4
ומי של המשאבה ינור הגיושחל צ האלמשפכים  מטר, דרך 4.0עולים על שאינם 

ן כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטו .לפני הבטון שכבר נוצקויורד עד קרוב 
על מנת להבטיח את חדירת צינור  .יציקהה בחלק העליון שלטרי על התבניות 

תך בצינור בח על הקבלן להשתמש .ירותשל הק רשתות זיון 2בין המשאבה 
 .םהאחרוני המטרים 4-5-בלי אוב

 
 .של התבניות SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ) 02.03.5

 בנית,טת קשירת התות, הספייסרים, שיהתכניות יכללו מיקום כל הלוח
 .הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון

 
ר האדריכל ום ובאישויקבעו בתא השלבים -וצע בשלבים תביציקה במידה וה 02.03.6

ל חשבונו ישור המהנדס והאדריכל ויבצע עכנית לאיגיש ת ןלקבה .מהנדסוה
 .סרגלי הפרדה

 
בת ל שלב של הרכת בכאת האדריכל לביקורבאחריות הקבלן להזמין  02.03.7

 .התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון
 

ם לש .במקוםת התבניות כל יאשר סופית אשהאדרילאחר  היציקה תבוצע 02.03.8
ום מרחיקים )ספייסרים( בטון לן במקצר הקביית ון מהתבנירחקת הזיוה

קשירה סוג בטון ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי )מ
ת האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים לפי פרט והנחיו -מאלומיניום 

 .יאושרו ע"י האדריכלטיים שסטנדר .סי.וי.פי-מ
 

 .ותכניתום להתארפזיים בעם חריצים ט ה תהיהציקהי 02.03.9
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רזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הקבלן לא ישתמש בחוטי ב 02.03.10
ישתמש הקבלן בשיטה  חוטי ברזלהשימוש בלמניעת  .לקשירתםהטפסות או 

ת באמצעות מוטות פסוהט את יתן לחבר ולקשורע"י המהנדס לפיה נ מאושרת
 .םחשופיבטונים לשימוש ב חה מיוחדיםמתי

ידי הקבלן מהשימוש במוטות אלה יסתמו על  כתוצאהגרמים הנים החור 
  .צמנט 2.5חול  1לאחר פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס 

 
 .לסדרי היציקה של הבטוניםשל הקבלן מופנית תשומת לב מיוחדת  02.03.11

על פני  מנע נזילותיאטמו בשיטה שת וקטון יצלקיר בטפסות הנצמדים ה 
  .י טבול בחומר ביטומנימי ספוגטום בגוי: אוק, כגוןבטון שכבר יצה

  .המהנדס ות לשביעות רצונו שלסהבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפפני  
 

לבטון התרחבות הטפסות במקום החיבור  באמצעים למנוע על הקבלן לנקוט 02.03.12
  .ודםשנוצק ק

 
פגיעה ל מכ והגן עליר על הקבלן למוגמר אש מהווה שטח חלקכל שטח מבטון  02.03.13

 .ם מאושרים על ידי המהנדסבאמצעי
 

נו של לשביעות רצוהטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו  ,במידה ופני הבטון 02.03.14
 .כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכלן, על חשבונו, פקח, יבצע הקבלהמ

 
 היציקות חדת לדיוקדרישה מיו 50.02

 
נדרש דיוק מרבי של אנכיותם ועמודים רות על הקבלן לקחת בחשבון כי לקי 02.05.1

וק את בלן לבדהק על .ורה אחרתבות של כל צהאופקי ולרט, פילוסם המוחל
בעזרת מכשירי מדידה  הטפסות ן הרכבתמזב נדרשוס הדות ואת הפילמיה

 .וסמך)תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד ממדויקים 
 

לבין המידה המתקבלת למעשה  הסטייה בין המידה הנומינלית ת שהיאהסיבול 02.05.2
 .1 טבלה מס', 789בת"י  הדרגותטבלת  לפי 6גה לא תעלה על דר

 
למנטי הבטון כמוגדר ילת אה לפסעילוה הות יללעות המוגדרות דרישידה באי עמ 02.05.3

הריסת ון פסדי זמן שיגרמו כגכל ההוצאות ו/או ה .המפרט הכללי בסעיף ב' של
הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה 

 .ןנו של הקבלחשבו
 
 ו'בוטנים וכאלמנטים מ חורים, חריצים, שרוולים, 60.02
 

קבלן לברר ולוודא במפרט הכללי לפני כל יציקה על ה 02066ף עיבס מורף לאבנוס 02.06.1
  .ושרוולים יק של אביזרים, חריציםאת מיקומם המדו

ר יות המערכות ולקבל אישול הקבלן לבדוק את תוכנלצורך הברורים יהיה ע 
  .דרשות להםכי בוצעו כל ההכנות הנת צעי המערכובכתב ממב

הדרושות יופיעו בתכניות  וההכנות הסידוריםכל ח שרההכ ין מןבזאת שאמודגש  
האדריכלות ם את תכניות המערכות ונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גהקו

 .יו לדרוש אותם בכתב מהמהנדסובמידה וחסרות תכניות על
יברר צים וכו' ות של כל החורים, שרוולים, חריתכני יכין הקבלןלפני כל יציקה  

בודתם כדי להכין עבורם את ורים בעטים הקשרהפ ת כלבר אל הנוגעים בדעם כ
  .רשהנד

 
עסיק באתר מהנדס לצורך תאום ן ית תנאי החוזה, הקבלמבלי לגרוע מדרישו 02.06.2

מפורטת נית תוכ ס יכיןהמהנד .ת, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשותהמערכו
 יקתביצ קשורפי מים וכל הפי עזר, איצים, משקושל החורים, שרוולים, חר

  .ביצועהתכנית תועבר לאישור המהנדס לפני ה .הבטונים
  .ה הנ"ל תחול על הקבלןאום וריכוז האינפורמצימכל מקום כל האחריות לת 
בלן, וצע ע"י הקמופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בעבר ופתח הכל חור, מ 

 יסורקידוח ו/או נציקה ע"י לן לאחר היצע ע"י הקביבה שהיא, יבומכל ס
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הוצאות הכרוכות בכך כל ה .פקח בשימוש במסור יהלוםחיות המלפי הנ םוניהבט
 .בון הקבלןתהיינה על חש

 
 רהאשפ 70.02
 

ן לבצע את האשפרה על הקבל 0205לי תת פרק בנוסף לאמור במפרט הכל 02.07.1
  .האקליםימה לתנאי המתא

 
 תאדותם החוסמר שז חוהיציקה, יות ימים מיום 7ם חלפו רט, על כל השטחים 02.07.2

  .צבעוני" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון " המים
ים בעתיד )שטחי הפסקות לשטחי התחברות האלמנט הוראה זו אינה מתייחסת 

ון ת משטח הבטם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק איציקה( עליה
  .ימים 7שך רטוב למ

  .CURING COMPOUNDז אין להתי פסקת יציקהעל משטחי ה 
 

ימים נוספים  18ים וייובשו במשך ימ 10קרקעיים יאושפרו במשך -ת התתירוהק 02.07.3
 .לפחות

צע איטום ביטומני, חומר רה בקירות עליהם יבוימוש בחומר אשפבמידה ויהיה ש 
 GS-474בסיס ביטומן כגון היות על , צריך לCURING COMPOUNDהאשפרה 

 .למ"ר ר'ג 500-כ בשיעור של 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו
 

  .רהשיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפ הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד 02.07.4
 
 פסקת יציקהקים עקב הביצוע מיש 80.02

 
 או עמודים,ין בקורות יקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובות יצהפסק 02.08.1

 .חהמפק חייבות באישורו של
הפסקת יציקה  ים עקבע מישקצובי לליכהרט במפ 02045 יףבסעלאמור בנוסף  

 .דרש לכך אישור המפקחחלות על הקבלן ונ
 

שלבי יציקה ל כך שישנם ם ואשר התכניות מורות על אלמנט הניצוק בשלביכב 02.08.2
ב מאוחר לזה שנוצק קודם שלון שיוצק בנוספים הדורשים חיבור מלא בין הבט

 .קהקת היציורי הפסשאי לגביהלן תנות לעיל ולנחיות הניל בהתאם להלכן יטופ
ציקה של השלב יצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היהקבלן יקפיד על ב 02.08.3

 הראשון:
 .י הבטוןהרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפנ -
ל עוד הבטון כרזל וכו', ן מברשות בחיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגו -

 תו טרי,והי בעת כנ"לחוספס הבטון מידה ולא נקוי חול בטרי ו/או ב
סילוק כל החומרים  .סקת היציקהכל הזיון הבולט מעל קו הפ קויכולל נ

 .נ"לכפפים וחומרים שהורדו רו
ויבושם  מספר פעמים כשעה פני היציקההרטבת פני הבטון המחוספסים  -

 .ע הכהה של הבטוןמות הצבקה עד להעללפני היצי
 

 .ילדלע 02045 בסעיף קה כמוגדרביצוע היצי 02.08.4
 
 קופיםן משביטו 90.02

ריכלות, בעת יציקת כל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדיש לבטן את כל המשקופים מ 
הביטון, כך שמידות  על המשקופים בעתעל הקבלן להגן  .ות, קורות ועמודיםקיר

 .רו בקפדנותקוף יישמף וגמר המשלוון המשקוהמשקוף, ג
 

 יוחדיםם מבבטונישימוש  10.02
ביסודות וכדו', יש הידרציה באלמנטי בטון עבים  עקב חום מית כגוןטר יקהדעת סלמני 

במקומות  6, "5מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "ם מיוחדים כגון: בטון להשתמש בבטוני
 ר פחם ועם מנת מים צמנטה עשיר באפמניעת סדיקבהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד ל

קול דעתו של הקבלן עפ"י שיאחרים  םצעיו אמו/א פרפלסטיסייזרשימוש בסונמוכה תוך 
 .המפקח כח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"יובייעוץ מו
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 ןזיות הפלד 11.02
 

 פלדה מצולעתרתיכים/ים וטות פלדה עגולים רגילמוטות הזיון יהיו מ  02.11.1
 לדרישות דה תתאיםפלה .כמצוין בתכניות תכות,ת פלדה מרורתיכה/רשתו

מוטות הפלדה שיסופקו  .ת שהןל סטיוללא כ יםניכהעד לייםהתקנים הישרא
 .ל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלטמכ

 
המשמשים "קוצים" העולים מיקום מוטות הזיון  קפיד במיוחד עלעל הקבלן לה  02.11.2

 .מעל מפלס התקרות
 

ו לאישור בלן שיוגשטות ע"י הקוללים הכנת רשימות ברזל מפורירים כהמח  02.11.3
כנן לא על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המת .חשבנותתך הלצוריקה ובד

מות הוא באחריותו ועל כל הנושא של הכנת הרשייספק רשימות ברזל בנפרד ו
 .חשבונו

 
מות שונים לזיון במקווטות פלדה במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מ  02.11.4

תכנן ישור המאון ם טעבוריק בין שני חייהיה המרחבתכניות,  ניםמאלה המצוי
ל איסור ח -ם לסירוגין לפי הוראות המפקח אופן כללי ייעשו תמיד החיבוריוב

לא יבוצעו ריתוכים  -רכה ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך האמוחלט לריתוך 
 .באתר

-מיו גדולים מקומות מסוימים אורכי המוטות יהי בת בחשבון כעל הקבלן לקח 
חת בחשבון במחיר הצעתו כי עליו לקמ"מ,  25טר ל קום מעבקטרים גדולימ' ו 12

 .תשולם תוספת מיוחדת על כךלא 
  .מןידע את ספקי מוטות הזיון בזלהיערך בהתאם וליקבלן על ה 

 
יכים ליציקה הזיון השי " של מוטותלפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים  02.11.5

 .לכלוך אחרץ בטון ומנקיים ממי יהיו הקודמת
 

לא ימדדו ולא ישולם קה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים ל חלות ברזיפוחפ  02.11.6
 .רט במפרט הכלליבעבורן, כמפו

 
ק וכמותם יצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטישומרי המרחק יהיו סטנדרטים מי  02.11.7

 .יח את כיסוי הבטון בכל השטחבטה במרחק שיתהי
 

 -קום ברזל קשירה יכה במלדה רתמפות ותכרמות לן לייצר רשתהקביבקש  באם  02.11.8
באם יהיה  .ע"ח הקבלן הפרש העלויות .ת אישור המפקח לכךיקבל הקבלן א

 .ול על הקבלןחם תי התכניות, עלות השינוייצורך בשינו
 
 יםאופני מדידה מיוחד 302.1

 
 המפורט להלן:גם את  יחידה כולליםבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי ה 02.12.1

נופים ן בטפסים בכל הגבהים לרבות מוהזיו הבטון תשימת ובלהו א.
 מיוחדים.

 התמיכות למיניהם. תכנון וביצוע כל ב.
קה בין האלמנטים השונים כל הפעולות המיוחדות להפסקת היצי .ג

 .כמפורט לעיל
 לרבות מוספים כמפורט לעיל. וחדיםים מיש בבטונשימו ד.
אחרת אם צוין  וכד', אלא םמיי ים, אפליטות, קיטומיצים, בעיצוב חר ה.

 בכתב הכמויות.
ות )מע' ש לפי תוכניות המערכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרהכ ו.

, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי אינסטלציה מים וביוב, חשמל
 פקח.הוראות המ

 האלמנטים הנדרשים. נים לכלעיגו ז.
ים, צנרת תעלות, כבל, תתובור דלים למיניהם עם והחורע כל הפתחיצובי ח.

דרושים ות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הכו', וכן החריצים, המגרעו
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קת כל הפתחים לרבות תיאום ובדי ת הגמר והמערכות.לביצוע עבודו
סידור המזמין וכן  מועסקים ע"י ברים של כל קבלני המשנה אשרוהמע

 כותערשים למהפריטים הדרושל כל  לפני היציקה וחיזוק לטפסות
 עיגונם בבטון. אשר יש לעגנם או לבצע הכנות לגמר וועבודות ה

 בטון לפני יציקתו.הי גשם בתוך תבניות קביעת צינורות מ ט.
 ברזל.הכנת רשימות  י.

 .תהסטייה המותרסיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מ יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 ע.ץ הקרקלהנחיות יוע ש בהתאםכל הנדר יג.

 .קבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן תהיה תוספת תשלום ל אל .יד       
ואיננה ייבים את ביצועה ט ו/או התכניות מחר המפרכל עבודה אש .טו

 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
 

 כלבות בכל שטח שיידרש לר קלבטון חיצירת שטחי מחירי היחידה כוללים  02.13.2
 יותויה ממנו, בהתאם להנחהחלקות הצפג את א השישל טוןנדרש בב יקוןת

 וכמפורט לעיל. המפקח
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 רוםן טבטועבודות  - 30פרק 
 
 כללי 10.03

טות חלולות יצור, אספקה והרכבה של פלחסת לתכנון מפורט, יהעבודה בפרק זה מתיי 
 לפיפרטיהן וניות, ן, התכי, המפרט המיוחד להללמפרט הכלל ה בהתאםשתבוצענדרוכות 
 .ותויתב הכמסעיפי כהמוצג ב

 
 כים חלוליםלוחות דרו 20.03
 

 כללי  .א
 .ללי לעבודות בטון דרוךפרט הכהעבודה תבוצע בהתאם למ  .1
 .50-טון בסוג הב  .2
 .םקד -המפקח לפי שיטת דריכת הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י   .3
של  טרמפוח תכנון ר המפקלאישו לן יגישהחרושתי, הקבלפני הביצוע  .4

כנדרש  בחשבון העומסים ב סטטי המוכיח שנלקחומלווה חישולטות הפ
סימוני הפלטות  עם 1:100ה בק"מ ת הרכבבתוכנית ובמפרט וכן תוכני

 .נותהשו
  .גבוהים ביותרככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה 

 הפלטותהשענה מוסכמים בין  ם המפקח פרטייתאם עהקבלן   .5
 .ל קורות פלדההשענה ע, לרבות הנושאים ניםהשונטים והאלמ

"ל שהנ לימב - דגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנותמו  .6
 .ת ראשיותישפיע על המחיר הנקוב עבור קורו

 ,לקיםאה לעין של פלטות נקיים, חהדרישה הינה לפני בטון בצד הנר  .7
 .אחידיםתפרים  .וחלק ם פינות אחידיפים עם קיטו

 העליונים של"טופינג", על הפנים  ות נוצקות הדרוכועל הפלט חרמא  .8
ה טובה של השכבה הפלטות להיות מחוספסים על מנת להבטיח אחיז

רך בניצב לאו כיוון החספוס: .לפחות מ"מ 6בגובה  החספוס יהיה .הנ"ל
 .הפלטה

מילוי  ולאחרלפני יציקת טופינג, ת תעשה ם עבור הצנרקדיחת החורי  .9
ור בפלטות יידרשו את אישח שיבוצעו קידו וך אוחיתכל  .התפרים
 .המהנדס

 המיוצרות על ידי אחד ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות  .10
 רטים להלן:היצרנים המפו

 סולל בונה  -
 ספנקריט  -
 בטון בע"מ מוצרי אשקריט -

 .ותלרבות מידות עקרוני מפורטות הפלטותיות בתכנ .11
ות בהתאם למפעל דות של פלטפי מירות להתקאת  ן לתכנןהקבל לע 

ה או פקח, התכנון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחר ובאישור המהמייצ
 .התכנון המקורי יציקת שפה, תשולמנה בדיוק לפי

 .ורטים בתוכניותהפלטה תתאים לעומסים המפ .12
 

 מיותיצור פלטות טרוות לדריש  .ב
 .כנדרש 50-ב בטון גביר להמוגד זקת מהחולא יפחחוזק הבטון   -
 .יהתקן הישראל הזיון יעמוד בדרישות  -

 
 סיבולת יצור  .ג

 .5חלק  466לפי ת"י  
 

 סיבולת הרכבה  .ד
 .מ"מ 2ות לא תעלה על מתוכנן של הפלטהסטיה מהמקום ה 
 .מ"מ 2א תעלה על התרוממות הפלטות( לאנכית )הסטיה ה 
 .ופיםים ורצשרי םיהיו בקושקים יך שהמיהרכבת הפלטות תעשה כ 

 
 מבר"(פף כלפי מעלה )"קת הכהגבל  .ה

 .ההדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלבזמן  
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 .חוטי הדריכהגיל הבטון בזמן שחרור כבלי או מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, ב 
בתן האחסון שלהן עד להרכהבטון( ובמשך זמן  קובע את מודול האלסטיות של)

חינת החוטים מאוחר יותר מבהכבלים או חרור ועד ששמ ככל .טופינגציקת הוי
ככל שמתארך משך  .ורדון, מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יגיל הבט

 .זחילת הבטון("הקמבר" גדל ) ר של הפלטות לזמן ההרכבה שיעורהזמן בין היצו
 מידה זו .מ"מ 15ה על סוגי הפלטות לא תעל תותר בכלהמירבי, ש מידת הקמבר 

 .בזמן הרכבתן לטות הדרוכותהפ רכזבמדד תמ
היצור  זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדיעמוד בדרישה כדי ל 

 .האחסוןוההרכבה כדי להקטין את זמן 
 
 בדיקת פלטות טרומיות  .ו

 .252י בהתאם לת" 
 תואמותדיקות ור המפקח שתוצאות הבשיקת פלטות לפני איהקבלן לא יתחיל יצ 

 .נוןכהת לדרישות
את הקבלן מלהיות ם אינו פותר טטיימפקח לחישובים הסדגש כי אישור הומ 

 .נובעות מכישלון בניסוי ההעמסהאחראי לתוצאות והמסקנות ה
 
 דרישות הרכבה  .ז

ות תהיינה כניהת .ור המפקח תכניות הרכבהעל הקבלן להכין, ולהגיש לאיש 
 .הפלטותדור סית לו אויכל 1:50או  1:100 בקנ"מ

יווצרו ת בצורה שלא מיות יורכבו על הקורולטות הטרוחד שהפש במיודגמו 
 .ה או שיגרמו לה דפורמציות מיותרותמאמצי פיתול שיסכנו את הקונסטרוקצי

 .וע פיתול כאמורבמידת הצורך יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למנ
 .ים לא תורשהוחות מורכבחות על להערמת לו 
ש ימים מיום ח תוך חודר המפקלאישו רועבויההרכבה ניות כתם של העתקי 

על ת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור את חתימ .וזהחתימת הח
ר את הקבלן מתיקון ועדכון אין הדבר משחריחד עם זאת,  .תכנון באופן כללי

הרשות בידי המפקח  .יקוי לאחר מכןגלה לת ו/או תהליכי עבודה אם יתתכניו
 .וצעמהה כביך ההראת תהללשנות 

 
 שונות  .ח

 466ות ביצוע המופיעות בת"י במיוחד להוראתשומת לב הקבלן  פניתמו  .1
צה הפלטות חלולות דרוכות והמתייחסות למילוי קלפלטות  5חלק 

ות פלטות לבין החגורות ההיקפיהדרוכות בבטון וחיבורי הזיון בין ה
  .וכד'

 ם מוגדרותח בכל .ורהריך יצרור תארוכה יוטבע בבפלטה דבכל   .2
אשפרה מאותו  גיל ומתהליך מסדרת יצור אחת מאותוה פלטות תורכבנ

ובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות מועד, כך שלא יווצרו הפרשי ג
ן ארוך מדי ממועד גלל קימור לא אחיד או בגלל קימור יתר בגלל זמב

י ר כלפפף יתכבעלות פלטות  .קת הטופינגיצד למועד ההרכבה ויהיצור וע
ו על יפסלו ויוחלפהיציקה של הטופינג,  מ במועדמ" 15על , העולה עלהמ

ר בגבולות המותר כמפורט חשבון הקבלן בפלטות תקינות עם כפף ית
 .לעיל

תאמתם לעמודים, בפלטות מסוימות יבוצעו חיתוכים שונים לצורך ה  .3
ך ם חיתווצעו ען חלק מהפלטות יבו ככמ .ות, פירים וכד'קירות, קור

נם אינו קורות נושאים/ות שכוולקירות/ להתאמתםצותיהם קבי אלכסונ
בחיתוך הפירים, יהיה  .הכל עפ"י תוכניות הקונסטרוקציה -וגונלי אורט

על -ופף בהיטללבצע את כל חיתוכי הפלטות, באופן ח באחריות הקבלן
ובכל י הפירים לכל הגובה את מעבר לטות שיהווהפתחים בפ .יקלי()וורט

 .כלשהןופקיות הזזות א ללאיבוצעו  קומות,ה
והקורות ההיקפיות יתמלאו החללים יקת הטופינג יש לוודא שבזמן יצ  .4

ללים הללו לפני אין לסתום את הח .ים שבקצוות בבטוןשל הלוח"ד
 .יציקהה

( שימלא 1:2נטי )דייס צמוכות תבוצע על מצע הרכבת הפלטות הדר  .5
 .נושאיםמנטים הללא הלוח"דיםשבין  ההשענהופן רצוף את כל שטח בא
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יס מפני הקורות ויעוצבו קו עודפי הדיהלוח"דים ינור פילוס לאחר גמ
  .טי יונח בצורה לא מיושרתהצמנ הדייס .בקו הקורות

לעין )התחתון( חלקים  על הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה .6
 .ותת וחלק"ג תבניות פלדה נקיוים ויצוקים במפעל עומלא

בה רכחדירת מים, בעת הה פקקים למניעתם בנטילמם אאטוהקבלן י .7
 .קיםיוצאו הפק

 
 מילוי מישקים  .ט

  .ת הפלטותצע מיד לאחר הרכבמילוי מישקים יבו 
מילוי  .לפני המילוייו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו ים יההמישק 

ק ט דם אגרגע 30-ן בוא בטוחומר המילוי ה .פינגמהטו ם יבוצע בנפרדהמישקי
 .ד(ם בלבשומשו)

 ותרות מים בחללי הפלטטבהצ  .י
 אחראי לשחרורהקבלן יהיה  .ים שמים מצטברים בחלל הפלטותישנם מקר 

דות בוי הבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עהמים האלו ולתיקון פנ
וצאה גמר כתשל עבודות הפנים וה די לא לגרום לנזקיםהגמר בתקרות שמתחת כ

 .םואיהמים הכלמ
 

 עמידות נגד אש .יא 
ו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות ת האלמנט יהימרחקי הגדילים מתחתי 

וכן בהתאם  .ד', תיקון תשנ"ב 7, 43.00חוק התכנון והבניה תקנה  באש לפי
  .5חלק  466ך, ת"י רולאש של אלמנט מבטון טרום דלהגדרת ההתנגדות 

 .טקרויל הפות שהבטיח ר יועץהכל כפוף לאישו  
 
 מיוחדיםאופני מדידה  30.03

 גם:כוללים יחידה מחירי ה במפרט הכללי בנוסף למתואר
 .מפרטי הרכבה וייצורכבה, חישובים סטטיים ת הייצור, ההרהכנת תוכניו  .1
 .יצוקים באתרהבאים במגע עם בטונים קים בחל פלטהחספוס פני ה  .2
 .חלוליםוחות הת המשטח להנחת הלחלקה  .3
 .ושקעים וד חוריםים, עיבופיגומ תיכותמ  .4
 .קות הדרושותכל הבדי  .5
 .וי החיבורים בין הלוחותגמר מוחלק של תחתית הקורות לרבות ניק  .6
 .ע"י מקדחת יהלוםבפלטות אשר יעשה לאחר התקשות הטופינג חורים  קידוח  .7
 .יציקת הטופינת ודיוסם לפי בפוגוזיון  .8
 .רדמדידה בנפהיציקה ל .לוחותה בין הקייצנדרשות לה כנותל ההכ את .9

 .ס"מ לפחות 20רי הפלטות לעומק רת הבטון לחוהחד .10
 .רט זהור במפכל האמ .11
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 ניהעבודות ב - 04רק פ
   

 סוגי הבלוקים 10.04
בלוקי בטון חלולים , ם לבניהגי הבלוקים יהיו סואחרת במסמכי ההסכבהיעדר כל דרישה  

 .סוג א' 5י אימים לת"לי המתהישרא יםקנתהל מכון תקן ש עלי תוב
 .אושרו מראש ע"י המפקחוג הבלוקים ימקור וס 

 
 .אחת ולקבל את אישור המפקחש לבנות שורת בלוקים בנית הקירות ילפני התחלת  04.02

 
ביב ללוחות חשמל, ם, מסו קבלנים אחרינה למערכות, אעם קבלני מש תאום הבניה 04.03

ות תיאום עם קבלני המערכתקדמות ום לפי הע בשלביצתבום וכו', מעברי נורות,צי
 .מערכות ל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאוםהשונות וע

לות קיימות, הבניה לצנרת או לתע לפני עבודות הבניה, תותאםבמקרה והצינורות יבוצעו  
 .וד מתאימיםהחריצים ובידמילוי דה על תוך הקפ

ים יש להכין פתחים מתאימהבניה, עבודות  צעו אחרייבוות התעל ות אורוהצינובמקרה  
 .ת בבלוקים לפי הגדלים הנדרשיםו/או סיתו

 
כל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם ת והמחיצות הפנימיות, ייבנו להקירוכל  04.04

 .המפקחאחרת יורה 
 

 .1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתאהבניה י עבודות 04.05
בחדרים  חגורות מתחת למחיצות .466ת"י בהתאם ליבוצעו  יותיות ואנכת אופקחגורו 

 .ים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטוםרטוב
כין במידה והקבלן לא י ., לתקרה, לעמודים ולקורותהחגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה 

קדחו שי 466בקוטר המפורט בת"י  לבצע קוצים יה עליויקה, יהקוצים בשעת היצ
 .וקסידבק אפ לכולאלמנטים ל

 
 י מדידה מיוחדיםפנאו 60.04

וללים גם את המפורט מפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כנוסף לאמור בב 
 להלן:

ות זיון כנדרש, ( לרבוכו' , שטרבותלמיניהם )אופקיות, אנכיות גורותכל הח .א
 .הפתחים ליכוי כטו, בניימדד במ"ר נ הכל .'כוו עם דבק אפוקסי קוצים

 .משקופיםביטון  .ב
 .עוגלה במבני .ג
 .מגיעה לתקרת הבטון וכה אשר אינהבניה נמ .ד
ואיננה נמדדת בנפרד ייבים את ביצועה ט ו/או התכניות מחכל עבודה אשר המפר .ה

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות איטום - 05 פרק
 

 ליכל -יריעות האיטום  20.50
 

ו צרפת או תוצרת גרמניה אשוכללות, יריעות ביטומניות מיהיו איטום ה יריעות 05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או U.E.A.T.C איתקן ארופ ל בעלות תוישרא
עות יהיו מסוג ירי יריעות האיטום .וההובעלות הסמכה לאיכות גבר" "פזק

עם זיון לבד  S.B.Sפולימר  15%ת לפחות וכילכללות המות משויטומניב
  .גר' 250סטר במשקל פוליא

 .לשני הכיוונים 80%פחות הנדרשת ליריעה להיחסית  ההתארכות 
 

ור המפקח ועל הקבלן לספק בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאיש 05.02.2
ות עיריל יצרן הניים שים הטכילת העבודה את הנתונמפקח מראש ולפני תחל

 .קות מכון התקנים הישראלייםיצרן וכן תוצאות בדי כולל פרוספקט וקטלוג
 

כלשהם כגון: קרעים,  ללא פגמיםמעובדות עלות עובי אחיד והיריעות תהיינה ב 05.02.3
ון ים פגומים, סיבי זיגלים, בליטות, שולי שקעים,חתכים, נקבובים, קמטים, 

 .בולטים לעין וכד'
 

על מנת למנוע  .לצבמצב אנכי ובשטח מו בלו ויאוחסנו אך ורקות ייעוילי הירלג 05.02.4
  .נההיריעות בהובלה והן באחספגיעה בגלילי 

 .ני השימושחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפו לפני הנגלילי היריעות יפתח 
 

 אופני מדידה מיוחדים 30.50
 

ת, לא נות/מעקופן דר נטו בייה במ"פות תהת והרצאיטום של הגגומדידת שטחי ה 05.03.1
 .חים אנכייםימדדו שט

 .לשטח פני הבטון, נטויטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם מדידת א 
 .פקיים לאנכיים לא ימדדושטחים או ות בין חלקי איטום וביןפיח 

 
מדדו בנפרד, את כל דה כוללים, מבלי שימפרט הכללי מחירי היחיור בלאמ בניגוד 2.30.05

 .ם בכתב הכמויותבהתאם לסעיפים המפורטי הדידלעיל, המבמפרט מפורט ה
 

צנרת  ימעבר חד לאיטוםאביזר מיוהיחידה כוללים בנוסף לאמור לעיל, מחירי  05.03.3
  .לב"מ עם איטום במסטיקתקרות כולל חבק מפ קירות או דרך

 
ום התשל .ות שיורה המפקח באתררטובים יבוצע במקומאיטום קירות חדרים  05.03.4

  .ושרו ע"י המפקח בלבדשא ר מקומותועב
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 גרות אומן ומסגרות פלדהעבודות נ - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על  .למפרטים ולדרישות התקניםלתכניות, המסגרות יתאימו בכל ו רותהנגפרטי  06.01.1
 מפרטב 06.02עיף התאם לסמנטים בניות ייצור לכל האלהקבלן להכין תוכ
רטי איטום של אלמנטי ילרבות פ, חהמפק אישור הכללי ולקבל את

ניין בהם הם לבין חלקי הב נגרות/מסגרותובין אלמנטי ה  נגרות/מסגרותה
 ותקנים.מ

 
מכל אב טיפוס הקבלן באתר הכללי, ירכיב הייצור לפני  ,לאחר אישור המפקח 06.01.2

 ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקחח, קקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפ
ייצור הכמות יתחיל ב הקבלן לא .במפרט הכללי 06.01.06עיף בהתאם לס

 .הדוגמאותהכללית לפני קבלת אישור 
 

 .ה בהםבאופן שתימנע כל פגיעישמרו ו בבנין יוגנו ויבכורי סנו אושיאוח םמוצרי 06.01.3
 .מים או לכל מטרה אחרתואין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיג

 .לן על חשבונופגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבאו לקים שימצמוצרים או ח
 

 .מ"מ 2 למזערי שבעובי  FE 37מפלדה  וריהם יבוצעומוצרי פלדה על כל חיב 06.01.4
 .רתכים מומחים ים בלבד ויבוצעו ע"יחשמלי ריתוכים יהיו

 .לקבלת שטח אחיד וחלק הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד 
 

קדם של המפקח נגרות ומסגרות חייב באישור מו בודותול לעהפרזכל  06.01.5
 .ע"י הקבלן ופקולדוגמאות, אחת מכל סוג, שיס

 
רט במפ 19וכמפורט בפרק  918"י גולוונים בהתאם לתו מפלדה יהיהוצרי כל מ 06.01.6

ם ועל הגלוון לעמוד יעל הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת  .הכללי
 .בתנאים אלו

 
  .ר יבוצעו תיקוני צבע בלבדאתב .מוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועיםה כל 06.01.7

 
 רב מפתח 20.06

דלתות  ות אש,גרות, דלתות, דלתסמ, ותנגר - הסוגיםלל כל תות )כומנעולי הדל 
הדלתות  לקי מותאם לכ -( של קוד MASTER KEY( יותאמו לרב מפתח )אקוסטיות וכו'

 .יות המפקחתאם להנחמשנה בה יאזורכמו כן, יקבעו  .במבנה
 .תות ואינו נמדד בנפרדכלול במחירי הדלמחיר הרב מפתח  

 
 דלתות אש 30.06

 .לאחר שהדלת הורכבה יםן התקנומכו אישור היצרןבון תו תקלי בע היוהאש י דלתותל כ 
מחיר היחידה ואינה נמדדת בעלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה 

 .בנפרד
 
 ותאטימ 40.60

החלונות  רת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפייש להבטיח אטימות מלאה בפני חדי 
החללים  .יםי הפתחהמלבנים לבין חשפ ביןכמו כן, יהם, ון מלבנות, לבילתות החיצוניוהד

 .לבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטוםמאחורי המ
ו ופילי פלדה, ייאטמרכבים מפרלבנים המוווחים, שבין חשפי הפתחים לבין הממרה 

ת באמצעומרווח ההמסטיק לתוך יש לדחוס את  .פידי ממין וגוון מאושרפוליסול במסטיק
 .כפי שיידרשע, או ישק כיחול מושקאת המ גם לכחל זו, וכן המטרמיוחד ל אקדח

 
 אופני מדידה ומחירים 50.06

 
ללו גם את העבודות אמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכסף לבנו 06.05.1

 המפורטות להלן:
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דה מילוי מלבני הפלביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  .א
 .נםם( בבטון ועיגו)משקופי

ים בבטון בתאם לפרטים לרבות זויתנים מעוגנ כל החיזוקים הנדרשים .ב
 .ולרשימות

עות קים ופגייעה פיזית, כימית, כנגד מזיהגנה על כל העבודות בפני פג .ג
 .אחרות

בדיקת דלתות לרבות  921ת בפני אש ע"פ ת"י כל הטיפול הנדרש לעמידו .ד
 .התיקונים הדרושיםכולל  אש

 .ידרנטיםלתות וארונות הת על דרשוהנדכל הכתובות  .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .פקחדוגמאות לאישור המקנה ותוכניות ייצור והת הכנת .ז
החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות כל עבודות הסיתות,  .ח

ן וכ נה,המבמאי התאמת  בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים
 .ניזוקו בעת ההרכבהש של כל חלקי הבניין,גם את כל התיקונים 

 .גילוון וצביעה .ט
ן,ידיות מחזירי שמ בותלר כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 וכו' ,מגיני אצבעותעצוריםמי סגירה,מבהלה,מתא
 .מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי .יא
ו"ח נגישות ובשאר קה,בדקוסטיא הבטיחות,בדו"ח"ח בד המפורט כל .יב

 דוחו"ת היועצים
גם אם לא צוין במפורש  במפרט המצורף לרשימותברשימות והאמור כל  .יג

 .בכתב הכמויות
 י הנגרות/מסגרותומושלם של אלמנטמוחלט איטום  .יד
לבין חלקי הבניין ת נגרות/מסגרואיטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי ה .טו

 .בהם הם מותקניםהשונים מכל סוג 
 סגרותנגרות/משל כל אלמנטי האטימות לרוח מיים ואבק  קותבדי .טז

 
שינוים )עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו ל 10%ת ולובגבשינויים במידות,  06.05.2

 .במחירים
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 מתקני תברואה - 07פרק 
 

 : , ביוב וגשם , דלוחין , שופכין צנרת לחץ  .0107

עם צינורות מגן מולטיגול  מסוג יהיו צינורות פלסטיים-צנרת למים חמים וקרים 
. 593לפי ת"י  40נורות יהיו מפלדה מגולוונת ללא תפר סקדיול יפלסטיים. במקלט הצ

יהיו עם הברגות  . כל החיבורים255חשילה לפי ת"י  המחברים יהיו מגולוונים מיציקת
או מפוליאטילן  958תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י  -ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין 

פיפות גבוהה.  יש לעטוף המחברים והצנרת  בבטון אטים למים )כלול במחיר( ולהגן בצ
 וך  כדי  הבנייה.  מכנית על הצנרת  ת

ן מחומר פוליפרופילן, תהיה מפלסטיק קשיח לפי התק -נין גלוייה בב -צנרת שופכין  
 כולל חציבה ברצפה ביטון  (   H.D.P.E) או פוליאטילן בצפיפות גבוהה 

כין מתחת לרצפה יהיו לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות גבוהה ת שופצנורו
לול  במחיר  ס"מ מכל צד, )כ 10עם  חיבורי  ריתוך.  צרת מתחת לבנין תעטף בבטון של 

ה קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי הצנור(.  המעטפת תהי
 של הרצפה.  

,  SN-8.סי דגם עבה פי.וי-ת בפיתוח שטח תהייה מקרקעית מונח-צנרת שופכים תת
 לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .

 .   2בשפוע  %  -רת צנורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אח

הביקורת בקירות וברצפה, מחסומי  הרצפה  והמחסומים  התופיים יהיו כל קופסאות 
 .ניקלמתקניים מפוליפרופילן עם מכסים 

 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.   -צנורות אויר 

 .  H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4צינורות מי גשם גגות + חצרות יהיו קוטר "

נימי אמאיל או מפוליאטילן בצפיפות יהיו מיצקת עם ציפוי פ 8/ " 4ה "מחסומי רצפ
ציקה לפי התכניות. יותקנו מתחת לרצפה, או בתוך הי 8/ " 4גבוהה.  מחסומי רצפה  "

 הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק  החלק 
 מפליז בגוון שייקבע.ס"מ(. המכסה יהיה מתברג  5-3החופף  )לפחות  

 

  קרקעית-ת לחץ תתצנר  .0207

י וציפוי פלסט ריתוךעם חיבורי  40יהיו מגולבנים סקדיול  - 2צנורות פלדה בקוטר "
, עם חיבורי ריתוך, עם  530תהיה לפי תקן  -ומעלה  3.  צנרת מקוטר "APC-3 חרושתי

שות  תיקוני  העטיפה  . יש לע וציפוי פנימי בטון ,  APC-4 עטיפה  פלסטית חרושתית
יצונית, תוך בקורת שדה של ההרכבה להשלמה מלאה של ההגנה הח לאחר  גמר 

 יבוי אש פנימיות וחיצנייות ., הצנרת הנ"ל תספק גם לעמדות כ היצרן

 

 הכנת חורים ועבודות חציבה  .0307

של  על הקבלן להכין שרוולים, חורים  וחריצים  באלמנטים -לגבי כל סוגי הצנרת 
הבטון שייכללו במחירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות 

חורים והחריצים הדרושים האינסטלציה וכן לבצע על חשבונו הוא את החציבה של ה
וכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני אשר ה

א מאושרת.כל הצנורות של שופכין הבצוע. הקבלן ישא בכל  נזק שיגרם מחציבה ל
 יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צויין אחרת. -מתחת לרצפות 

 

 צביעה  .0407

יצקת בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי נרת מגולבנת וצנרת צבע כולל צכל הצנרת ת
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 
 קורוזיה.  כל הנאמר לעיל חל  במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  אבץ  למניעת

 גם על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת.

 

 התקנת צנרת שופכין  .0507

תאם להל"ת. פתחי הבקורת יפנו תמיד  לצד  המאפשר יעשו בה -כל פתחי הבקורת 
גישה. יש להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין  להתקין  גישה 

וחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת מקרה, גם אם סומן בתכניות לנ מלמטה בשום
יש להשתמש  בברכיים  או  -בכתב של המתכנן. בכל שינוי כיוון בקווי שופכין 

מעלות, אלא בהוראה מפורשת בכתב של  90מעלות בלבד ולא   45בהסתעפויות של  
 המתכנן.

ר הצנורות. צנרת מתחת כמפורט במפרט הכללי ונכללים במחי -החפירה והכיסוי 
ומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת לרצפת ק

 "תעבוד" יחד עם רצפת המבנה.

 

 בדיקת לחץ  .0607

אטמוספרות  12יעברו בדיקות לחץ של  -מערכות המים הקרים, החמים וכיבוי האש
ן הקבלן  ועליו לספק . הבדיקות יערכו על חשבו8.8.2שעות, לפי הל"ת סעיף  4במשך 

רים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת  וסגירת  קווים זמניים. את המכשי
ביומן  העבודה,  רק  לאחר האישור הבדיקה תערך בנוכחות המפקח שיאשר זאת  

 יאטמו הצנורות, או יותקן הבידוד על הצנרת המבודדת.

ות .  אין לכס8.6.2הל"ת  סעיף   תעשה לפי  -בדיקות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין 
את התעלות לפני אשור המפקח. יש להשתמש בפקקי  טסט  מתפרקים  לצורך 

 או ש"ע מאושר.  הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת "פומס" 

 

 שיפועים  .0707

 אופקיים.  -צנרת מים קרים וחמים 

 ניות.מינימום,  אלא אם כן יצויין אחרת בתכ 2צנורות דלוחין ושופכין  % 

 1.5% – 6צנרת שופכין  " 

 .מתכנןיש לקבל אשור בכתב מאת ה -להנחה  בשיפועים  קטנים יותר 

 

 קבועות מחרס  .0807

 המפורט בכתב הכמויות . סוגי הקבועות לפי  

ין.  לקראת  המסירה  יש ייש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד  למסירת  הבנ
הרצפות  להקפיד  על  המרחקים  מפני   לנקותן ולמסרן מבריקות מכל פגם.  יש

 והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג. 

ה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר , מושב ומכסהאסלות יהיו מתוצרת "חרסה"
דרישה אחרת, יהיו מכלי ההדחה  מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. 

לקיר כולל כל המפורט עם קונסטרוקצית פלדה לרצפה ו אסלות תלויות יסופקו
כמותי , יש לבדוק -+מיכל הדחה סמוי דו 1ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "-בתכניות

 ריכל סוג מיכל ההדחה .עם אד

ס"מ מצופי כרום. יש למרוח  40,  3/16אסלות יש לחזק לרצפה בעזרת ברגי פליז "
 דוקה לרצפה.תושבת האסלה במרק פלסטי לבן לפני הי
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מכופף ומותאם לצורת  1/2כבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר "יור -כיורי רחצה 
ים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה הכיור במגע רציף. יש להקפיד על איזון הכיור

 .1205.3עשוי מפלדה בלתי מחלידה. התקנת הכיור לפי ת"י 

 מיד  עם  היציאה - 2ה בקוטר "כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהי
 ממחסום הכיור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 

רס לבן סוג א' תוצרת בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מח
"חרסה"  או  שווה  ערך לפי בחירת המזמין או האדריכל.  הקבלן יספק דוגמא מכל 

של היצרן. כל   ם  יורכבו  לפי  המפרט  הטכניקבועה ואביזר לאישור המפקח. כל  הכלי
תאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בה

לפי בחירת המזמין , או האדריכל. מכסי  אסלה יהיו מסוג קשיח בגוון ובסוג לפי 
 בחירת המזמין או האדריכל.

 

 ומחסומי פלסטיק סוללות ברזים  .0907

,  חלקים חיצוניים של  , ברזים יוצאים  ושופכין הקרים והחמיםהמים  סוללות כל:
, מזרמים, רוזטות, ווי חיזוק וברגיהם, שסתומים לכיורים, שרשרות ברזים פנימיים

כל  אלה  יעשו מסגסוגת נחושת מצופים   -לפקקים, רשתות  לעביטי  שופכין  וכד'  
ף מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפוכרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהיו  

 . לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח

יהיו מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים  -ורים )"סיפון"( מחסומים לכי
יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת  מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי 

 כלים.  

 ברזים ואביזרים  .1007

יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.   -בכלל  ועד 2וטר "ברזים עד ק
יהיו  מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל.  -לות פנימיים ברזים וסול

יש להתקין רקורד לאפשר  -בכל מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבור הברגה 
 פרוקו. כל  זה  במחיר  הברז  או האביזר.

 

 ברזי שריפה חיצוניים  .1107

. על  פתח  כל ברז  מס"של חברת "פו 3יהיו בעלי כיפות כדוגמת דגם  -ברזי שריפה 
 . יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי

 

 מחסומי רצפה  .1207

יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי   -  4/ " 2מחסומי רצפה "
 -בים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני בגוון שיאושר. המחסומים חיי
 על גמר נקי עם שטח הרצפות.בחיבור  המחסום. יש להקפיד 

 

 קופסאות בקורת  .1307

 יעשו  מפלסטיק  עם  מכסים  כמפורט  לגבי -  4/ " 4או " 2/ " 2קופסאות בקורת "
 תקן-. הקופסאות חייבים לשאת תו מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים

 

 SP/ מולטיגולצנרת אספקה בשיטת   .1407

,  מולטיגול צנרת מטבח  תבוצע  באמצעות צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ו
הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם בטיפת בטון .

 שנים.  10 -עם אחריות ל

 מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 
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 .תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה  מולטיגול "צנרת " * 

שנים  10 -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולייוד יכללו שרות ואחריות  כמצומחירי הצ * 
 .  מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 

 

 פקסגולצנרת אספקה בשיטת   .1507

.  פקסגול צנרת ות צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  תבוצע  באמצע
ה  לאחר ההתקנה. הצנורות  יותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפ

  10 -הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל
 שנים.

 מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 

קודה ותכלול הנדרשים  להתחברות לנתכלול את האביזרים   " פקסגולצנרת " * 
 שרוול מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד.  

שנים  10 -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולירי הציוד יכללו שרות ואחריות  כמצומחי * 
 .  מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 

 

   וניקוז מתקני ביוב .6107

או פלסטיים מתוצרת  יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, - / ניקוז כל השוחות לביוב
התקן  ותוצק  לפני  . הרצפה לשוחות הבטון תהיה עם זיון  לפי  ) וולפמן ( מאושרת

, או תחתיות חרושתיות המיוצרות ביציקה תחתית שוחה מגנופלקס  הנחת הטבעות
עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו  מונוליטית אחת

טון  25 -, בהיעדר  דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל חותמחברים מיוחדים לשו
פי.וי.סי דגם -קרקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מ-תת קוז/ ני צנרת שופכים,  מעמס

 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול . SN-8עבה 

למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת  / ניקוז ו הביובחיבור ק
ל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש החשמל , כול

 קיים לפני תחילת הביצוע . ניקוז / דוק תא ביובלב

 

 מתקני מים .7107

 ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית .

מטר , הכוללת אביזרים וספחים ,  1תותקן בעומק עד תוח שטח צנרת המים בפי
 ו .חפירה והחזרת המקום לקדמת

חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל 
, כולל חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק 

 הביצוע .קוטר קו מים קיים לפני תחילת 

 

 ציוד כיבוי אש  .8107

המתכנן ואשר יכלול  גם מטף גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי 
כווני, צנור  -כב על ציר רב  הגלגלון יור -ר דרישות אחרות ק"ג. בהיעד 6אבקה יבשה 

 25רך ואו 3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  " 1המים המזין יהיה "
לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה  3/4מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר  "

רה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון ואל המזנק יהיו באמצעות מצמדי "שטורץ" מהי
 .הציוד הנ"ל כפוף לאישור מכבי אש.1" בקוטר 

מבד  2"  זרנוקים 2ובהיעדר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל  -בעמדת כיבוי מלאה 
  2ה  "עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפ 2מטר בתוספת מזנק סילון " 15משוריין 

 ק"ג. 6עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה 
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 קבלת המתקן  .9107

ר במפרט הכללי: לאחר בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את בנוסף לנאמ
שנתנו  מיום  רשום  הדו"ח  עד למועד כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  

יחוייב  -בצע את כל  התיקונים הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא 
דבר וזאת עבור כל בקור נוסף הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל הנוגעים ב

 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו. -לקבלת  המתקן 

 

 ודות כיבוי אש ספרינקלרים עב .2007

וגבהי המתזים יהיו לפי . המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחקים 1
 1יהיו מקוטר " יות התקן , התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטיתהתוכנית והנח

 לפחות אם לא צוין אחרת בתוכנית .

ל הקהלן לאשר את . הצנרת תהיה עפ"י ההגדרות המופיעות בכתב הכמוייות  , ע2
 תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע .

 

 תתכניות עדו  .1207

(AS MADE יוכנו ע"י הקבלן  לאחר  הביצוע  ויכללו  את  כל  מהלכי  הצנרת )
 ועות כפי שבוצעו ויימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו.והקב

שקובע טמפרטורה  הערה : יש להתקין טרמוסטט בקו מי חמים יוצא מדוד
 צלזיוס . 45 -מקסימאלית ל
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 תקשורתיות לותשת , מתח נמוךעבודות חשמל - 08פרק 
 
 כללי. .1

בהוצאת הועדה הבין  08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל  1.1 
התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת חשמל, ו חוק החשמל שרדית,מ

בתוכניות, ין בתאור וכן בהתאם למצו , רשות הכיבויזמיןהמהוראות בזק, הוראות 
 יות והוראות המהנדס ו/או המפקח.הנח ולפי במפרט הטכני המיוחד

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רשיון תקף המתיר לו לעסוק בביצוע עבודות חשמל.   1.2 
החשמלאי, יוכיח שביצע עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של מבנה זה, בזכות מהנדס   
 וזאת לאחר בדיקת כישוריו.החשמלאי  החשמל לאשר או לפסול את  
 ע ברמה מקצועית גבוהה, המהנדס המתכנן יהיה הפוסק לגבי טיב ודה תבוצהעב 1.3 
 העבודה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש.  
לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות החיבור  1.4 

ברת הטל"כ להזנות לרבות תאומים עם חברת חשמל, בזק וח ם השוניםשל המתקני
 המבנה.

על הקבלן לתאם עם שאר המערכות הקיימות המבוצעות במבנה, כגון: מיזוג אויר,  1.5 
וי הזנות חשמל ומיקום אביזרים וציוד, כל פגיעה שלו בציוד של ומים, ביוב תוואי ק  
 ועל חשבונו. קן על ידומערכות אחרות עקב אי תאום מוקדם תתו  
 הנדס לפני היצור, יצור הלוחות יבוצע רק חשמל יוגשו לאישור המתוכניות לוחות   1.6 
 לאחר קבלת אישור המהנדס.  
הקבלן חייב להמציא לידי המהנדס ו/או המפקח, בהתאם לדרישותיהם אישורים,  1.7 

ובתוכניות  דרש במפרטמסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות, הן מבחינת הנ
שיסופקו ע"י הקבלן יהיו ם. כל החומרים והאביזרים והן מבחינת התקנים הקובעי

משובח ויתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני, בהעדרו לדרישת התקנים של ממין 
מוצאם. המתקנים על כל חלקיהם ימסרו לידי המהנדס ו/או המפקח כשהם ארץ 

 אופן שישביע את רצונם מכל הבחינות.ומושלמת בבצורה תקינה פועלים 
את התשתיות )צנרת, תעלות, קופסאות חיבורים( עבור אך ורק צע החשמל יב קבלן 1.8 

וכו', השחלת , גילוי עשן מערכות התקשורת והמתח הנמוך, כגון: כריזה, צנרת טלפונים
חברות המוליכים בתשתית שהוכנה והתקנת כל ציוד המערכות הנ"ל תותקן ע"י 

המהנדס ו/או המפקח לפני מחות במערכות תקשורת ומתח נמוך ושיאושרו ע"י המת
 התחלת הביצוע.

 הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנה אחת מיום אישור  1.9 
המתקן וקבלתו ע"י המהנדס ו/או המפקח. במשך תקופת האחריות, על הקבלן לתקן   
 ר ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של יף כל חומכל עבודה לקויה ולהחל  
 המשתמשים במתקן. לקויים כתוצאה משימוש לא נכון או רשלנות מצד  

 
 תאור העבודה. .2

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

 
 אביזרים וציוד חשמלי. .3

שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו תאורה  ילרבות אביזרהאביזרים והציוד החשמלי  3.1
ולפי דוגמה שתאושר לפני למפורט במפרט מיוחד זה, לתוכניות ולכתב הכמויות 

 האדריכל.ס החשמל והרכישה ע"י מהנד
לאחר  רך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המהנדס רקציוד ואביזרים דומים ו/או שווה ע 3.2 
שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות חשמליות ומכניות זהות לנדרש   
 בציוד המקורי.  
 צה וכו' כל הציוד החשמלי במבנה לרבות אביזרי תאורה, מובילים, כבלים, אביזרי ק 3.3 
 יהיו בעלי תו תקן ישראלי.  
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 ים.מוליכים ומוביל .4
 צנרת החשמל והתקשורת תהיה נסתרת אלא אם צוין אחרת, קוטר וסוג הצנרת  4.1 
 תתאים לנדרש בתוכניות, במפרט ובכתב הכמויות.  
 עבור כל מערכת מתח נמוך יקבע צבע צנרת שונה בהתאם לאישור המפקח.  
 ט:היו כמפורצבעי הצנרת י  
 ירוק -חשמל   
 אדום -גילוי עשן   
 כחול - ים/טלפוניםתקשורת מחשב  
 אדום -כריזה   
 או כבילי  N2XY או כבלי נחושת מסוג C.V.Pמוליכי החשמל יהיו עם בידוד  4.2 
החתך יתאים לנדרש בתוכניות, תוצרת ו/או כבלים חסיני אש  NA2XY אלומיניום    
 שר ע"י מכון התקנים הישראלי.מסוג המאוהמוליכים והכבלים תהיה   

 
 לוחות חשמל. .5

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

 
 ארון תקשורת. .6

  ל צנרת התקשורת,לריכוז כ תקשורת שישמש: ןארו ןבמקום המסומן בתוכניות יותק 
 מצברים.וצנרת גילוי אש, מטען  נים,נרת טלפוצמגבר מערכת הכריזה, ל 

 
 .ULמערכת גילוי אש משולבת עם מערכת כריזה חירום תקן  .7

 כללי. .א
המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת הקבלן  -

 נדרשות. זומערכות כיבוי אש בג גילוי עשןשייתן שרותי אספקה והתקנה למערכות 
, ULותקנים בינלאומיים  1220ן ישראלי ומרכיביה תכלול תק המערכת על כל חלקיה -

FM  ו- NFPA. 
 WATER PROOF( יהיה מסוג OUT DOORכל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) -

 .IP-65והזיווד שלו יהיה אטום לרטיבות, מים, אבק וחול בדרגת 
ם רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימו ים כולליםהמפרטים הטכני -

 בחינת רמת ביצוע ההתקנה.בהם הציוד חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מ
 מפרט טכני זה מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם. -
על הקבלן להכין תוכניות וציוד עפ"י התקן לאישור המהנדס. רק לאחר אישור  -

 היה על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות שאושרו.תוכניות יהמהנדס ל
הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הביקורת. בדיקה תקינה  -

 משמעותה בדיקה ללא הערות מטעם הבודק.
 לפי דרישות רשויות הכיבוי. UL – FMהמערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  -
משולב עם מערכת כריזה מאושרת   SAVER 7000ר המערכת תהיה כדוגמת טלפיי -

 מכון התקנים.
 

 .ראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשןוה .ב
 .3חלק  1220התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל  -
 התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך. -
וע"פ דרישת המזמין כלול  5.4סעיף  1220/3בתקן תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש  -

 לא ישולם עליהם בנפרד ותבוצע הדרכה עבור המזמין.במחירי הפריטים ו
ממ"ר לפחות כאשר המעטה  0.8ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של  -

 מעלות צלסיוס. -20מעלות צלסיוס עד  158ועמיד בטמפרטורות + PVCהחיצוני עשוי 
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מ'.  2 הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל ד שלהבידומעטה  -
ר + ברכזות ובגלאים וכו'. מחיר הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעב
 השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.

 
 דרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזה חירום. .ג

או ציוד שווה ערך מערכת  SAVER 7000לפייר ישראל חברת טה מיהיכל הציוד  -
 ובאישור מכון התקנים הישראלי.   ULה" מאושרת בתקן"פתוח

 המערכת תועבר לאישור המתכנן והמפקח טרם התקנתה.
המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן,  -

 .F,E,D,C,B,A 72 NFPA -תותקן, תיבדק ותחוזק בהתאם ל
 על ארבעת חלקיו. 1220ישראלי תקן ומכון התקנים ה ULרכיבי המערכת ישאו אישור  -
 .9002לחברה המציעה יהיה תקן ת"י  -

 
 .תאור המערכת .ד

( אנלוגית ותכלול ADDRESSABLEגילוי אש תהיה מערכת ממוענת )מערכת  –כללי  -
 הבקרה. לי של לוחמערכת כריזת חירום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגר

הכוללת מערכת כריזת חירום לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית 
 כחלק אינטגרלי של לוח הבקרה. IN-BUILTוטלפון כבאים 

כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום( יהיו מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה 
 שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.

יוד ת את הציוד ומתקינה אותו לצרף: מפרט טכני של רכיבי הצמספקברה הכל הח
י ואחזקה. תעודות בדיקה המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסו

 ומכון התקנים הישראלי. ULהמעידות כי הציוד עונה לדרישות 
 המערכת תהיה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.

או שו"ע.  SAVER 7000וי אש כדוגמת טלפייר מסדרת לוגי לגיללוח פיקוד ובקרה אנ -
 יותקן בפנל כבאים. פיקודלוח ה

 מרכזיית גילוי האש המוצעת תהיה כדוגמת תוצרת חברת טלפייר או שו"ע. -
. ULמרכזיית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן בעל תו תקן  -

דת הבקרה תהיה מבוססת . יחיוגיתאנל ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 
יח' קצה  127 -ניתן להרחיב את המערכת עד לעל עקרון המודולריות ובכך יהיה 

( יחוברו LOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג ) 2אים, לחצנים וכו'( ותכלול עד ממוענות )גל
אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(. החיווט בכל חוג יהיה  127עד  64

כזיית גילוי ליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחברת אל אותה מררת זוג מובעז
 לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.אש אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט 

לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חירום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת  -
ספר הודעות מוקלטות יאוחסנו מהחירום תכלול יחידת זיכרון ובקרה אשר בה 

ש המערכת תאפשר שליפת ההודעה והתראות קוליות. במקרה של התראת א
 ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים הרלוונטיים. המתאימה מהזיכרון והפצתה

כמו כן תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי אשר יאפשרו להעביר 
לכל האזורים בו זמנית בצורה ידנית  אזורים אוהתראות והודעות אל כל אחד מה

 וסלקטיבית.
את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים  תכלול המערכת

לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן  50%המפורטת ורזרבה של 
 לפני תחילת הביצוע.

ת המיקרופון ל עם הפעלוגונג שיופע GENERATOR-TONEכמו כן תכלול המערכת 
 המקומי.

 
שידור כריזת חירום כיחידה אינטגרלית להמערכת תאפשר השתלבות של מערכת  -

הודעות חירום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת 
תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים וכל 

  השטחים הציבוריים יחד.
 .NFPA 72שתוצע תותאם במלואה לדרישות המערכת 

 יבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חירום. שמש את כוחות הכהמערכת מיועדת ל
 בשלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החירום.

 המפקח.לוח הבקרה יהיה להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או  -
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ת יחידת מצברי הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעו –ידת ספק הכח יח -
שעות. ספק הכח יהיה חלק  72לותה של המערכת למשך חירום אשר יאפשר המשך פעי

 24 -( ל230VAC 15%אינטגרלי של יח' הבקרה ובנוי על העקרון הבא: יחידת המרה )
VDC ת, יחידת טעינה צרת המערכהמסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתו

 למצברים ומצברי ג'ל אטומים.
 יקבע עם יועץ הבטיחות ע"פ פרוגרמה. ות במערכתסדר הפעול -

 
 גלאי אופטי אנלוגי מתוצרת טלפייר או שווה ערך. –גלאים  -

הגלאי היה בעל אישור מכון התקנים  UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
 הישראלי.

לאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג ה לבסיס גבסיס הגלאי יהיה זה
ADDRESSABLE יעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח. נון לקבעם מנג 

הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של  –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי תוצרת טלפייר  -
מעלות מעל  6.7מעלות צלזיוס. בנוסף לכך יגיב הגלאי לעליית טמפרטורה של  57

 ך זמן שאינו עולה על דקה אחת.יבתית במשהטמפרטורה הסב
אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2הגלאי יכיל  –וצרת טלפייר גלאי משולב אופטי/חום ת -

 כתובות ברכזת.  2
 (.UL)חלון  FT/  3.7%עד  FT/  0.2%רגישות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין 

 .UL-268תקן וגי נושא גלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת טלפייר הגלאי יהיה גלאי אנל -
 

 –לחצני אזעקה וכיבוי  -
, הלחצנים 6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  UL/ ANSI 38רים הלחצנים יהיו מאוש

 יהיו בעלי יחידת כתובת.
 

 –נוריות סימון  -
דר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל בכל מקרה בו יותקן גלאי בח

רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי. הנורית תפעל במקביל 
הבהב / תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת ס הגלאי. הנורית תלנורית הסימון בבסי

עדשה מופעל. הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול 
מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית רחבה וממרחק. כל נורית סימון תותקן עם 

 שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.
 

 –צופרים  -
. 1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  UL/ ANSI 464רים הצופרים יהיו מאוש

הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים 
וניים. הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל אלקטר

מטרים מהצופר.  3דציבלים לפחות במרחק של  90צופר. עוצמת הצופרים תהיה 
סקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת צופרים". הפ

 יכת זרם נמוכה.מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צר
כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי לצופר ויפעל 

וצמה שתאפשר זיהוי פלשים בדקה בע 60במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 
מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ  30במקור ממרחק 

 רכת.למע RESETלהבהב ולא יפסיק עד שיעשה 
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת גיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור 

מערכת  –גז הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור 
 כיבוי אש הופעלה בארון חשמל".

 
 

 –חייגן טלפון אוטומטי  -
פון וסידור מתאים מנויי טל 4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל

למסירת הודעה מוקלטת כולל שמירת קו. מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי 
 בהתאם לדרישת המזמין.

ה תלוי בפעולת מרכזיית קווי הדואר באופן שלא יהי חייגן הטלפון יחובר בכניסת
 הטלפון או מהמכשירים עצמם.

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:
 קו מבצעי. –ש שרות מכבי הא •
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 שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום. •
 

 פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל.
ר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק". החייגן יפסיק את מסוג המאוש החייגן יהיה

מינויים קבועים  6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5פעולתו האוטומטית לאחר 
 שניות לפחות. 30מראש. אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה 

פיקוד זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החירום של יחידת החירום בלוח ה
 .24VDCובעל צריכת זרם נמוכה 

 
 – FM-200מערכת כיבוי אש  -

בלן החשמל יבוצעו מערכות כיבוי אש ומנורות סימון וגלאים ללוחות חשמל של ק
 אמפר ומעלה. 100 -וללוחות חשמל מ"א מ

 
 כללי

מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגרלי ממערכת גלוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, 
. מפרט טכני זה משלים את המפרט NFPA 2001 -וחזק בהתאם לתותקן, תיבדק ותת

 הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בנפח הנדרש ע"פ  FM-200אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בגז  100 בכל לוח של

 התקן.
 

 הפעלת המערכת
 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:

 דרך לוח הפיקוד.צעות שני גלאים באמ -אוטומטית  •

 באמצעות לחצן חשמלי.  -ידנית  •
 באמצעות פעולה מכנית.  –ידנית  •

 שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול. המערכת תתוכנן ותורכב באופן 
 בקרה עצמית לתקלה והפעלה. –בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת 

 
 גז הכיבוי

 .FM-200כדוגמת גז  NFPA 2001מאושר  CLEAN AGENTמסוג  גז הכיבוי יהיה
 .FM-200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי 

 
 הצנרת

בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר  SCHDULE 40ה מפלדה מגולוונת הצנרת תהי
ע"י המתכנן. הצנרת ונחירי הפיזור יחושבו ויותאמו לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב. 

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים 
 כת.והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המער

 ובצבע עליון אדום.המגולוונת תיצבע בצבע יסוד  הצנרת
 .ULCאו  B.Sאו   ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים

 
 –כריזה  -

 אחוז. 30תותקן מערכת כריזה משולבת הכוללת הגברה ברזרבה של 
 ללוח הבקרה העיקרי. SLAVE -מערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ

 רמקולים ושאר מערכות השמע. מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי
 

 בקרת קווים
כל קווי הרמקולים ושפורפרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת 

 הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי )נוריות(.
 

 ULמגברי שמע בתקן 
 וולטים ר.מ.ס( להפעלת מעגלי הרמקולים.  25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו )

מערכת גילוי האש או כמערכת כריזה רי אודיו ניתנים להתקנה במארז מספר מגב
 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 
( 4צעות הרמקולים. ההודעה תחזור ארבע )הודעה מוקלטת מראש להישמע באמל

פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת תאפשר יכולת 
 כריזה משפורפרות טלפון החירום.

 
 רמקולים

או עם תחום בחירת  RMSוולט  25 -יופעלו ב ULכל הרמקולים יהיו לפי תקן  •
 ואטים. 2.0 -ל 0.5 -הספק     מ

   db84לית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה עוצמת שמע נומינ •
 מטר. 3במרחק 

 .Hz - 4000 Hz 400תגובת תדר תהיה מינימום של  •
 
 רשת

אזעקות  MODBUSאו  ARCENTהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס 
. אזעקות, NCAי כדוגמת ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכז

 ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.תקלות 
 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.

 
 יזת חירוםעמדת כר

כוללת מיקרופון לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבה נעולה עמדת כריזת החירום 
 מוגנת אנטי ונדל.

 העמדה תותקן בפנל הכבאים ודלפק הכניסה.
 כבלים וחיווט:

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית  –כבל רמקולים  •
 מ"מ לפחות לכל אזור. 0.8בקוטר של 

כל  AWG 22גיד בחתך של  8ה מורכב מכבל כבל מיקרופון יהי –מיקרופון  כבל •
(. בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים, סכוך אפיפה )רשת( CAT 7אחד      )

מחוטי נחושת סביב המוליכים ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים 
 להתקנות חיצוניות ופנימיות.
ור חוט ללא שרוול בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבכל קצה חוט במערכת יצויד 

 חיבור מתאים.
קצותיו במספרים  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב

ברי קיימא המושלחים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות 
 הקבלן.

 
 פיתוח שטח..    8
 
 .ךהזנות חשמל, תקשורת ומתח נמו 

 .בי"ס הקייםהאולם ללוח ראשי של ל חיבור חשמל שבוצע יבמסגרת הפרויקט  .א
 בלוח ראשי בי"ס קיים יותקן מפסק ממנו יוזן אולם הספורט.
 עבור אולם הספורט יבוצע כבל הזנה חדש, כמפורט בתוכניות.

תת"ק עם  13.5תבוצע צנרת פוליאטילן יק"ע , תקשורת ומחשבים עבור טלפונים .ב
 ה"ס עד אולם הספורט.בי ארון תקשורת במבנהוסיב אופטי מג'לי כבל טלפון 

 
 הארקה. .9

אם לחוק החשמל וכמתואר תבוצע מערכת הארקת יסודות בהתבמסגרת עבודה זו  
  כל המתקנים המתכתיים במבנה, כגון: צנרת מים, את קיהארבתוכניות, כמו כן יש ל 
חלקים המתכתיים כפי שנדרש קונסטרוקציה של תקרות, מתקני מיזוג אויר וכל ה 
 לפס הארקה ראשי ליד לוח חשמל בקומת קרקע. החשמלבחוק ותקנות  
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 מסירת המתקן. .01
ום עבודות החשמל והתקשורת במבנה יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן עם סי 10.1 
והתאמתו לתוכניות, לחוק החשמל, לדרישות המזמין המהנדס והמפקח כל הליקויים   
 .לו בעת הבדיקה יתוקנו על ידו ועל חשבונושיתג  
 ויות הסתייג קבלן החשמל יזמין על חשבונו מהנדס בודק לביקורת כללית של המתקן, 10.2 
 .הבודק יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו  
 העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות ע"י בודק חשמל, ע"י  10.3 
 במקום.המהנדס וע"י המפקח   
העתקים מהתוכניות כפי שבוצעו כשהן מאושרות  3פק עם גמר העבודה על הקבלן לס 10.4 
רך יספק הקבלן, על חשבונו, העתקים מתוכניות וחתומות ע"י המפקח. במידת הצו  
 החשמל גם לגורמים אחרים כפי שיתבקש ע"י המזמין.  

 
 אופני המדידה והתשלום. .  11

 0800.00ל פרק ולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמהעבודה תימדד ותש 11.1 
אים. במקרה בהוצאת הועדה הבין משרדית, בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים הב  
 של סתירה ההנחיות המפורטות להלן.  
 אור מצוין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי יבסעיפים בהם הת 11.2 
עלה והרצה, כן וע העבודה לרבות בדיקות, חיבור חשמלי, הפוהחומרים הדרושים לביצ  
 ות, תקרות, כלולים כל החציבות, פתחים, שינוים במבנה, פתיחה וסגירה של קיר  
 רצפות ותיקון מלא לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצונם של המהנדס ו/או המפקח.   
ושב ערך השינוי באופן במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יח  
 ך ניתוח מחירים.יחסי לערכו על סמ  

פיגומים ומנוף במסגרת עבודות החשמל בפרויקט זה חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות 
מ', מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים עבודה בגובה  11 -ויבוצעו בגובה של כ

 הנ"ל, לא תשולם תוספת כספית עבור עבודות מיוחדות אלה.
רט למקרים שצוין "אספקה" או "התקנה" כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה, פ 11.3 
 גם חיבורים והפעלה.בלבד, בסעיף "התקנה בלבד" יכלול המחיר   
 כל הכמויות ניתנות באומדנא. המזמין רשאי לשנות היקף העבודה ללא הגבלה כל  11.4 
 ודה ותוך כדי התקדמות שהיא לפי המחירים שבהצעת הקבלן לפני התחלת העב  
 העבודה.  
      ודות בשיטת רז"י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין אועב 11.5 

 כוחו. בא
רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים שמעשיים באתר, לרבות תנאי  11.6 
ך כוללים מחיריו הזנת חשמל למבנה ושאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו, לפיכ  
 ראש. לא תשולם לכן לקבלן שום תוספת עבור קשיים או כל הצפוי והבלתי צפוי מ  
 סיבה שהיא.תנאים מיוחדים או כל   
 מחיר נקודת מאור יכלול: 11.7 
 ו/או בהתקנה סמויה מלוח ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט  1.5כבל הזנה תלת גידי   

ט ם, קופסאות חיבורים, חיבור לאביזר תאורה, של, מפסק זרחשמל עד נקודת המאור
סימון סנדוויץ' עם מספר מעגל מודבק למכסה המפסק וכן כל חומרי העזר וכל 

 עבודות הדרושות לביצוע ההתקנה.ה
 מחיר נקודת בית תקע יכלול: 11.8 
 ו/או בהתקנה סמויה מלוח חשמל ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט  2.5כבל הזנה גידי   
אמפר,  16ט, בית תקע חד פאזי נקודת בית התקע, חיבור לבית תקע תה"ט או עה"עד   
פר מעגל מודבק למכסה בית התקע וכן קופסאות חיבורים, שלט סימון סנדוויץ' עם מס  
 כל חומרי העזר והעבודות הדרושות לביצוע ההתקנה.  
 חשמל לרבות מפסק מחיר נקודה לתנור חימום מים יכלול קו הזנה מהתנור עד לוח ה 11.9 
 זרם, חיבור ללוח ולציוד.  
 פי אורך הלכה למעשה מחיר קווי ההזנה לרבות כבלים, צינורות ותעלות ימדדו ל 11.10 
ויכללו: קופסאות מעבר, חיזוקים לקירות, חיזוקים לכבלים בתעלות, חיבורים ללוחות   
החזרתם לאחר התקנת הכבלים, החשמל, חציבות, פתחים, הסרת תקרות אקוסטיות ו  
  תיקוני קירות וכו'.  
   לביצוע מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים  11.11 

 העבודה, לכן לא תשולם כל תוספת עבור תאומים מכל סוג שהוא בין אם התאומים       
ין ו/או עם גורם מתכנן יבנעשות עם קבלנים שונים, מערכות אחרות בינדרשים לה          

 כלשהו.    
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 מדד בשני חלקים נפרדים:ימל חדש ימחיר לוח חש 11.12 
, הרכבת הציוד, שילוט וסימון, מהדקים, פסי צבירה, מבנה הלוח כולל: יצור א.     
וכל ציוד העזר הנדרש להתקנה לרבות הובלה, וחיבורים למעט כל הציוד חיווט,     
 בנפרד. הנמדדהחשמלי     
 א"ז, מפסק וכו'.כל הציוד החשמלי הנמדד בנפרד כגון: מאמ"ת, מ ב.     
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 יחודות טעב - 09 פרק
 
 יםנפטיח חוץ ו-ישות כלליותרד 10.09

 
לא יותר להכין  .תרמוקיר", "כרמית" או ש"עהטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת " 09.01.1

 .העורף פיקוד אישור עלב יהיה מוגן טיח למרחב .ובת באתרתער
 

פח ע"י מגן פינה מו חיזוקי פינה בלקיות ואנכיות, יקכל הפינות המטויחות, אופ 09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -ב לבן עמיד P.V.C-מ נההג ינתלוון + פמגו

 .גובה הפינהש"ע, לכל אורך ו
 

צועת חת רה ע"י הנצע חביש, תבוובניה, אופקי ואנכי בחיבור בין אלמנטי בטון 09.01.3
ם ערב אקרילי, ע ספוגה בטיט צמנטיס"מ, כשהיא  15מזערי של  וחבפיברגלס בר

יש לדאוג  .חוץ חילב הכנה לטיח פנים וטבשצע ה תבובישהח .ורלאורך תפר החיב
 .ים לפחותלאשפרת ה"תחבושת" במשך יומי

 
בסרגל ק בדותם תיונציב םתוריוומישוישרים לחלוטין קנטים וגליפים יהיו חדים  09.01.4

 .פניהמכל צד של ה
 

 X.P.M "מ או יותר ייעשה בעזרת רשת מ 10חריצים שרוחבם  כיסוי טיח על 09.01.5
 .ורט במפרט הכלליפממשני צידי החריץ כ תוברת עמגולוונ

 
ובאופן  יהיה בקו אופקי מעל השיפוליםם שיפולי הריצוף גמר טיח במפגש ע 09.01.6

 .ם מפני הטיחאורכווה לכל במידה שבלטו שהשיפולים י
 

ות המתכנן והדוגמאנים לפי דרישת שואות לסוגי הטיח ההמחיר כולל הכנת דוגמ 09.01.7
 .מ' 2X2חות לפשל ות ינה במידתהי

 
כלול  -ם רטובים קירות חדרישכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על  09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 חדיםאופני מדידה מיו 20.09
 :רט להלןמחירי היחידה כוללים גם את כל המפו 

 .יםוגליפ טיח בחשפים .א
 .ל ובשיפועגעובמ םוישי .ב
והאנכיות,לכל אורך וגובה פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות  וקזיח ג.

מקום  ובכל,גליפים,לחשפי פתחים יח חוץ,לרבות מסביב ובט הפינה,בטיח פנים
 שידרש.

 .מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.Mרשת רצועות פיברגלס ו .ד
שונים  אביזריםחלונות,  ינבמל ים,ם סניטרים )כליטיח ליד אלמנטים שוני .ה

 וכיו"ב(
 .וחהרכות השונות ברצועת רשת מתכיסוי חריצי אינסטלציה במע .ו
 שיכבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח פנים. .ז
 דדת בנפרדמננה נואי ת ביצועהייבים אות מחאו התכנישר המפרט ו/כל עבודה א .ח

 .תב הכמויותבסעיפי כ
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 ף וחיפויצועבודות רי - 10ק פר
 
 כללי 10.10

 
הכמויות ולפי בחירת  לנדרש בכתב יהיה בהתאם חיפויים/חיםארי/ותהמרצפסוג  10.01.1

 .המפקח
מבחינת  קנים הנדרשיםיעת החלקה ובכל התמנל 2279ים יעמדו בת"י ריצופכל ה 

 והאריחים יהי .וריות וכו'ידות למישהמ, סטיה מת בשחיקהק, ספיגות, עמידווזח
 .התקן תומסומנים ב

הריצוף והחיפוי השונים ואישור  כתב של כל יצרן מסוגיב ורשלספק אי בלןהק על 
ל סוג התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו ש ואמכון התקנים 
 .יםשנדרהתקנים ההספציפי בכל הריצוף/חיפוי 

  
 רצושל הי סדרה אחידהיש להקפיד על  .זההתהיה  חיםארי/מרצפותת כל הידמ 10.01.2

ם, אין לערבב סדרות יללמה או בחללים גדוש ומהבק לכל אזור( יצורתאריך י)
מיין יש ל .אריחים/גוון אחיד לכל המרצפות על הקפידיש ל .יחשונות לאותו אר

גודל, ימה בשל מרצפת שאינה מתא כל וף ולסלקי ביצוע הריצאת המרצפות לפנ
  .פגם או ווןג

 
  .חיות המפקפי הנחכניות או להתלפי  -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
  .ציה לפני הריצוףחשמל ואינסטל יש לבטן צנרת 10.01.4

 
ף, פלסים, יסתיים הריצוין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מבר בבמע 10.01.5

 .ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניוו/או א יתן פליזובז אה אחרת,בהעדר הור
 

 באות:טרנטיבות האלהריצופים יבוצעו ב 10.01.6
מדה  , על חשבונו,יבצע הקבלןורך צהבמידת  .רה ע"ג הבטוןשיה יבהדבק .א

  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה ו שפכטלמתפלסת ו/א
סף , נטול סיד עם מוס"מ 2בעובי + טיט  ומסוםאו ס ע"ג חול מיוצב  .ב

  .ק"ג למ"ק 200 -מנט בתערובת תכולת הצ .תת העבידולהגדל
 30-בטון ב בהדבקה ע"ג הריצוף וצעבי (ם נמוכים)אזורים רטובים ידרבח .ג

)הכלול  במפרט הכללי 1008 מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף
 .במחיר היחידה(

לא שינוי במחירי ל, פקח באתרם להוראות המהאלטרנטיבות בהתאום תח 
 .היחידה

 
צורות ונים ו, שילוב גויםשעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגש גש בזאתודמ 10.01.7

  .י הנחיות המפקח באתרנפל לפי התוכניות ולהכה, דומוכ
 

  .מתאימים לפני הנחיות המפקח בצע שיפועיםעל הקבלן ל 10.01.8
 

ים לול אריחדוגמה, אשר יכח למשטמראש  קחש לאישור המפעל הקבלן להגי 10.01.9
  .שהוא סוג ם מכליפוליוש

 האישור יכלול את:  
  .יםריחהאסוג  .א
שיטת הביצוע, הרובה  ,םהכנת התשתית, החומריל: כול, הביצועאופן  .ב

  .דההעבווכל הדרוש לביצוע 
ויהווה חלק מקום המיועד לריצוף מ"ר לפחות ב 12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

  .דת לביצועעמיוהעבודה המ
 

בכתב על ח שנים מיום אישור המפק 10לתקופה של  ריות בכתבן יתן אחבלהק10.01.10
שנים מתום השלמת  שיעמיד ערבות למשך שלוף ן אהקבל .דהר העבוגמ

ע האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצו .ות הריצוף, לאחריותו על עבודהפרויקט
 .י המליטה, האריחים וחומרםשקיטיפול במודות הנחה והוהחומרים כגון: עב

על  קבלן יתקן,ה .כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זהתכלול את האחריות 
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 .דעת של מומחה מטעם המזמין תוע כפגום עפ"י חוקבשיטח הש בונו, אתחש
  .מסוים או בשטח כולו באזורף לול החלפת הריצוהתיקון יוכל לכ

ודעה משלוח ההימי לוח ממועד  10ך תוקונים רגן ולבצע תיהקבלן מתחייב להתא 
של  ל דעתועפ"י שיקו ה,שעות במקרה של תקלה חמור 48או תוך  וי פגמיםליגעל 

  .חהמפק
 

 מרוצפים םהגנה על שטחי11.01.10
ו/או מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים  

נה ו/או כל העבודות במב רלגמניהם עד י מודבקים ביהגנה מגליל קרטון גלשכבת 
 , אולם בכלוםתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלאחרת שנה הג כל שיטת

 .במרצפות הבלעדי לכל פגיעה איאחרו הקבלן הינמצב ה
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
וון לפי ( בג2) 314י בת" 4ג א' לפי טבלה בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסו 10.02.1

 .ת המפקחרבחי
 

ב על הקבלן לקחת בחשבון שילו .לתכניותים בהתאם אריחהנחת הצורת  10.02.2
 .תובהתאם לתכני מדויקיםים תוכלרבות חיוחדות דוגמאות מי

 
" 770מר " של "כרמית" ו/או "פלסטו100יש הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמ 10.02.3

ט( מכמות הצמנ 15%) 460( +לטקס 1:2ול:צמנט )רמוקיר" ו/או טיט מחשל "ת
  .ש"ע באישור המפקחת" או גיוולונגב טכנשל  "

 ו" של "כרמית" ו/א181יט ר טסוג "סופיהיה מחול מיוצב ג הטיט להדבקה ע" 
 15%) 460( +לטקס 1:2:צמנט )"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול

  .המפקחש"ע באישור  "נגב טכנולוגיות" אומכמות הצמנט( של 
 
 הים להדבקהכנת האריח 4.20.10

שטוף יש ל .דבקהלהה מכינים מראש את האריחים המיועדים קצוע ההדבלפני בי 
להסיר את האבק או את אבקות  במים ולשפשף במברשת כדייח ת גב הארא

 .בניתעשויים בכבישה בת םתעשייתייהסבר: אריחים  .חיה"חילוץ" מגב האר
באבקה  תמשים היצרניםמש ית,ן התבנמ היר של האריחלצורך חילוץ מ

ב דולות על גג אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות .משל(ל טלקגון ה" )כמחליק"
הדבק וגב האריח, ויש להסירה,  ןמשמעותית לקשר שביה מידה בח, מפריעהארי

  .לפני ההדבקה
  .בידהמצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה  
רת זלשפשף בעח, או לפחות האריגב יטב את הה, יש לשטוף על מנת להסיר 

 כים הלוחותקה צרידבבזמן הה .ני יישום שכבת דבק כל שהיארטובה, לפמטלית 
כלול גם את הפאות הניצבות יחים יארניקוי ה .מאבק ויבשיםיים קנלהיות 

 .ה(קלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלהמיועדות ל
 
 טובים ומקלחותריצוף בחדרים ר 5.20.10

לרצף בשיפוע  יש .לעיל 05רק רט בפלאחר שכבת איטום כמפו עשההריצוף י 
הכניסה ובאזור ת לדלת פליז מתח פרדה עם פסלבצע הש הרצפה, ילכיוון מחסום 

ת השיפועים לפי בכדי לבצע א .תוכניות האדריכלותגדר למקלחת ובהתאם להמו
 .החיר היחידים, הכלולים במתוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוני

 
 מילוי מישקים 6.20.10

 3ם מישקי עלם שמירה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עת הריצוף תהיה הנח 
ממולאים בחומר כיחול רובה ו המישקים יהי .תאם תוכניותאו בה חותלפ מ"מ

עד שתיפגש עם  -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIרת "אפוקסי תוצ
  .מ"מ 6ולפחות  הדבק שחדר למישק

 .בגוון המוזמןצרן, כן מראש ע"י הי, מו מש בחומר מילוי מישקיםהשתנדרש ל 
 .ט, בשטחגמנן או פיבמגוו תר ולהשתמשאין לאל

 10ומק סלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעלפני מילוי המישקים יש ל 
 .מ"מ
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 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
יש , ניות האדריכלותתוכו בהתאם ללפחות ו/א מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מפקח בעזרת יקבע ע"י המ"מ ו/או כפי ש 10-8 -וחב כשקי התפשטות ברלבצע מי
התכנון של מיקום  .ע"י המפקחבגוון שיקבע  סיס סיליקוןגמיש על במר חו

 .בא לאישור האדריכל והמפקחהמישקים יו
 
 רצלןגרניט פוו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

 
( 2)314בת"י  4פי טבלה חיד, מסוג א' לות וגוון אבעלי מידות אחיד היוהאריחים י 10.03.1

 .ת המפקחן לפי בחירבגוו
 דבקת האריחיםה .במפרט הכללי 10065ריחים יהיה בהתאם לסעיף יישום הא 10.03.2

בדבק מסוג  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמנטי ע"ג טיח בוצעת
ו וגיות" ו/אתוצרת "נגב טכנול" ד"גרנירפי תוצרת "שחל" אומ 472שחלקריט 

 .רןם להוראות היצהדבק בהתא יישום .וצרת "כרמית" או ש"ע" מתC-7דבק "
 .י הקירות והתייבשותם המלאהאריחים תעשה רק לאחר ניקוהדבקת ה 

 
 .לעיל 10.2ראה סעיף  -כנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים ה 10.03.3

 
אים מהקירות, מנטים היוצן אריחים לבין אלבי ת מרווחיםיד על סתימלהקפיש  10.03.4

ש לסתום פקח, כן יהמ טומרית באישוראטימה אלס גון צינורות וברזים, על ידיכ
 .רצפהרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הבחומר כנ"ל, את ה

 
וסטה כמפורט " ו/או פרופילי נירRONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 .ותוכניבת
 
  C.V.P.ריעות מפרט התקנה לי 40.10
 

 פרט טכני ליריעותמ 1.40.10
 
ות, בעלות תקן אש כתב הכמויט בבהתאם למפור C.V.P.-ות מהיריע .א

 .921והתאמה לת"י  755ע"פ ת"י  V.3.3 מינימום
 
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות וגוונים לרבות  .ב

 .לתכניותמדויקים בהתאם חיתוכים 
 
 התשתית 2.40.10

 .(הנמדד בנפרדק )בטון מוחלע"ג  יצוף יבוצערה 
 :וצע כדלקמןהעבודה תב

 .ומניםמכל חומר זר לרבות דבק ושטח הרצפה י שניקוי פנ .א
את רצפת הבטון בעזרת מכונת במקרה של רצפה בטון, יש לחספס  

 .חספוס אבן יהלום עד להסרת שכבה דקה עליונה
לת פני אבק עד לקבאת כל הפסולת וה יתישואב תעשייש לשאוב ע"י  

 .יים לחלוטיןבטון נק
במידת  .פלסיםת גובה המן אפני הרצפה וכ יקה של טיביש לבצע בד .ב

  .יצע תיקונים בפני הרצפה ע"י בטון פולימרהצורך יש לב
במידת הצורך, פני הרצפה יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל  .ג

נציג סופית ע"י ת שכבות השפכטל הכמו .כל שכבהמ"מ  1ת בעובי לפחו
 .קבלןות באתר, ללא תוספת למחיר הספק היריע

 .מ' 3מ"מ לאורך  3סימות מותרת מק טיהס -מת אחידות ר .ד
 .שעות 24-של כ את ההחלקה הסופית יש לבצע לאחר יבוש .ה

 
 הדבקת היריעות 3.40.10

 סדר פעולות ההדבקה: 
יאושרו ון קו המנחה )לא סימהמאימים וורכים ריעות באהכנת הי .א

 .ורי ראש(חיב
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אושר המ ע בדבק אקריליהדבקה תבוצה .ריחת הדבק והמתנה לייבושמ .ב
הדבק יהיה בעל  .לפחות גרם/מ"ר 300 -בכמות של כספק היריעות ע"י 

כל החומרים  .ות שיבטיחו את רציפות המוליכות החשמלית הנדרשתכונ
 .על פי ת"יאש עמידים ב הריצופים יהיו לביצוע הדבקת

 .בקה הלאההד .ג
 .לת גלילההידוק במשקו .ד
 .חוטי הלחמהל Vוחיתוך חיתוך שאריות  .ה
שעות בין  24ד על מינימום הלחמה וחיתוכם )יש להקפי לחמת חוטיה .ו

שממנו תואם לחומר  יהיה הלחמההחוט  .ת להלחמתן(הדבקת היריעו
 .היריעהרן ורי של יצר מקה יהיה מוצחוט ההלחמ .בנויה היריעה

 .המישקים איטום .ז
 .הדבקת פנלים .ח
 .ורהתקנת פרטי גימור וחיב .ט
 .יון השטחניק .י
 

ח רשת נחושת שתי וערב עם נקודות חיבור יש להניסטטי -ריעות אנטימתחת לי 10.04.4
 .מערכות ההארקה במבנה להבטחת רציפות המוליכות החשמלית כנדרשל

 
 ירותימור יריעות בקג 5.40.10

ה מעוגלת ומולחמת ס"מ, ע"ג רולק 10יר לגובה יעות יעלו ע"ג הקהיר .א
תבוצע מיחידה אחת ר והרצפה הקייד שהיריעה על יש להקפ .יס.וי.לפי

 .רצופה
 .חיצוניות בצורה אטומהיש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות ו .ב

 .צפהיישור הטיח והרפה ולוודא יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצ 
 

 גמר העבודה 6.40.10
 .וקסן ראשוני ואחריו פוליש עם ה יש לבצע ניקיובגמר התקנ .א
בקים ביניהם גנה מגליל קרטון גלי מודיח שכבת הלהנחר הניקיון יש לא .ב

 .עד לגמר כל העבודות במבנה
 

 ריצוף באריחי אבן או שיש 05.10
 

 הזמנת הריצוף והחיפוי .א
 .חיתוךבהתאם לתוכניות העל ורק במפ הריצוף יעשה אךיתוך אבני ח 
 דוגמאות מאבני קבלן להכיןהריצוף והחיפוי לאתר, על הרם אספקת חומרי בט 

כל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל י וממדרגות לאישור האדריצוף, ציפורי
 .ן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתרהקבל

 
 שעבודות ריצוף באבן או שי .ב
 

 יוהחומר ותכונות מבנה .1
מינימום חיד לא שכבתי, בעלת מבנה אאושר ע"י המפקח בשת האבן 

 440-מ למ" 2.0-ל עבררמת שחיקה לא משר תעמוד בגידים חרסיתיים וא
 60גפ"ס( , חוזק מיזערי ללחיצה )מ1.0%יגה לא מעל סיבובים, רמת ספ

 .ק"ג/מ"ק 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 
 
 ועמידות וביצ .2

סטיות  .וךלא כל סטיה בחיתמדוייקות בומר הציפוי יהיו ת חמידו 
ות, בלא תאם לדרישבה י זוית מדוייקתסימום, בעלמ"מ מק 1מותרות 

 .טח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידותכל "גרדים" על ש
  .תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר 

 
 ותסיבול .3

 לן:המפורט לה האבן לא יעלו על יחימידות ארהסיבולות ב 
 מ"מ 0.2 אורך ורוחב 
 מ"מ 0.5עובי  
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 חריגה .ה ביותר של האריחידה הארוכמהמפרומיל  0.3ות ריגה מניצבח 
 .יותר של האריחפרומיל מהמידה הארוכה ב 0.25ממישוריות 

 
 ליטושים .4

, לא דרישות האדריכלות בהתאם להליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכ 
ריצוף, הליטושים חומר לוואי על הליטוש או  כל סימני חיתוך, גשויור

מלא עד ברק סופי ת בליטוש האחחירת האדריכל, ויות לפי בבשתי אפשר
 .HONEDגמר מט והשני ב

בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת בליטוש המלא אין להשתמש  
י וקסיש או אפומילוי בדבק שיכולל חרוץ הליטוש  .ברק בליטושי האבן
  .חלפי החלטת המפק

 
 י/ריצוףוני ביצוע החיפונת .5

מסוג  ב פולימריער + תוספת 1:3חס ול צמנט ביטיט ההדבקה יהיה ח
 15%של יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

  .הביצוע לפי הוראות היצרן .מכמות הצמנט שבתערובת
 
 קיםמילוי מיש .ג

טרה בחומר מסוג אול וך וימולאוטיט, פסולת ולכל יותוקו משארהמישקים ינ
או שו"ע, עודף  SP-100, ריטוקסית מסוג לטקו ברובה אפקולור של נגב אלוני, א

בושו הסופי, הגוון לפי קה ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייהחומר ינו
 .בחירת האדריכל מקטלוג החברה

 
 התפשטות תפרי .ד

 .קטיבי הנושאח הקונסטרוהמצע או עד למשט טיטחתכו עד תפרי התפשטות י 
 .שו"ע או 570"נובה פיל" חומר גמיש ילוי תפרי ההתפשטות יהיו במ 

 
 סילר על לוחות שיש/אבן .ה
 

על האבן בחיפוי קירות, הן על הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן  .1
 .מניעת החלקהספת  והן להאבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתו

 
צוף ר ימים לאחר הרימספ ת האבןילר לארח התייבשוהס יישום .2

 .והחיפוי
 .ור המפקחאישית יצרן האבן ובהתאם להנחסוג הסילר,  

 
דרוך החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין ליישום הסילר וכמות  .3

 .ימים 3על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
נחיות ראשוני בהתאם לה פוללבצע טי יישום הסילר יששנה לאחר  חצי .4

 .ניםהיצר
 

 ל שטחים מרוצפיםהגנה ע .ו
פגיעות באמצעות לוחות  ן מפני כלבאבשטחים מרוצפים להגן על מ על הקבלן 

קח וזאת ללא תוספת תשלום, שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפ בס או כלג
 .גיעה במרצפותלעדי לכל פאולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הב

 
 ריצוףע הביצו .ז

ובהתאם שונות מכל סוג חומר וצורה דוגמאות ריצוף  להכין מספרעל הקבלן  
כל בהתאם לביצוע ניתנת לשינוי ע"י האדרי הדוגמא .ףיצובתוכניות הר רשלנד

 .ועל חשבונו מספר דוגמאות ע"י הקבלן
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 אופני מדידה ומחירים 70.10

 כוללים: היחידהי מחירי במפרט הכללבנוסף לאמור 

ין ריצוף למצב נקי ומסירה למזמיניהם, והבאת ההכתמים למ כל וקרצוףניקיון  .א

 .לחלוטיןבמצב נקי 

סים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג ות, עיבוד מוצאי צנרת, מכטון צינורבי .ב

 .ריצוף על בסיס מלט לבןה

אלכסון, כל יתוכים, הנחה בות לרבות חשילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכני .ג

עיבוד פסים צרים, שטחים  ולם תוספת עבורלא תש .כו'למיניהן ו התאמותה

 .וכו' נים, מעוגליםקט

ו/או בטון שיפועים  , בטוןל מיוצבצוף לרבות מדה מתפלסת, חוהשטח לרי כנתה .ד

 בכל עובי שידרש. כמפורט לעילמסום או סו

 .ט לעילהכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפור .ה

מחסומי הרצפה וכד'  עיבוד סביבאת ההשלמות ואת ה ור שיפועים,סיד .ו

במיוחד מדויקות  דותהאריחים למילרבות ניסור ם מותאמים לחומר מסביב

הדרושים עבור  גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות ות בעלי צורהבמקומ

 .אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב

 .צורמשטחי ט ס"(( ודינוג )"ווקהברקה )"פוליש"-ליטוש .ז

 ,חות גבסלובאמצעות לוחות קרטון או  מכל סוג ,יצוף הרל משטחי כהגנה על  .ח

 .במחיר הריצוף כלולה ,מסירהההגנה לפני הות סילוק לרבפים נילון ,מצו

 .ים לבחירת המפקח ופירוקםביצוע דוגמאות וגוונ .ט

 .ימתם ברובהמ"מ וסת 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

ה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני רובה גמיש יק דו קומפוננטי,טאיטום במס .יא

 .תברצפה ובקירוה התברוא

 סילר יב.

וללים גם את כל החומרים, הספים, ק זה כמחירי היחידה בסעיפים השונים בפר יג.

ה ובקצה/פליז/אלומיניום,במעבר בין ריצופים/חיפויים ההפרדה מנירוסטפרופילי 

י ע"נכיים המשווקים ואאופקיים הם, גמר למיניי הלריצופים/חיפויים, פרופי

הכל לפי דרישת האדריכל  תוכניות,או כמפורט ב,"אייל ציפויים" או ש"ע

 .בתוכניות ובפרטים  וכמתואר בתוכניות
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 
 כללי 10.11

 
ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  מוכנים מראש היו צבעיםם יכל הצבעי 11.01.1

 .מקוריתה
 .תאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעהלו צבעים שקבלא ית 

 
ע כולל סוג וכמות ל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבצע בהקפדה על כתבו הצביעה 11.01.2

פי למספר הסוהמפקח יהיה הקובע הבלעדי ו .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד
 חותלפל מקרה יבוצעו כ)ב .ו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלאהשכבות שידרש

 .כבות(שלוש ש
 

 הבאות:את האפשרויות  וללתהמפקח והיא כבחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
  .מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"בערבוב גוונים שונים  .א
ן בגוון ת דלת או חלומשל: מסגר)ל ונים שונים למרכיבי היחידהבחירת גו .ב

 .וכדו'(באותו חדר ה וון שונה זה מזגשונה מהכנף או שני קירות, ב
פר חוזרת במבנה מסלת הונות )למשל דבחירת גוונים שונים ליחידות הש .ג

 .ת תהיינה באותו גוון(אין הכרח שכל הדלתו -פעמים 
 

בעלי  , יפורקו ע"יגון פרזולה כהמפקח שאינם מיועדים לצביעחלקים שנקבע ע"י  11.01.4
 .הצביעה דש עם סיוםמחהקבלן ויורכבו  המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י

 
עה נקי, יבש ום המיועד לצבישהמקצעו אך ורק כשכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5

קבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע יש ל .וחופשי מאבק
 .כבות הגמרש

 
מ"ר,  1בלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל הצבע, על הק לת עבודותתחילפני  11.01.6

ך רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשי .מפקח, לאישור הבעמכל סוג צ
 .בעבודה

הקבלן מספר דוגמאות המפקח רשאי לדרוש מ .ירת המפקחלפי בח -וונים ל הגכ 
 .עד לקבלן הגוון המבוקש

 
ונות, ארונות, קבועות ע מרצפות, חלת כתמי צבנקובגמר עבודות הצבע יש ל 11.01.7

 .ר לשביעות רצון המפקחנקי ומסוד סרהמבנה יימ .ו"ביריות  וכאסניט
 

 .ח והן ע"ג לוחות גבסישום הן ע"ג טים ליידה יהיו זהימחירי היח 11.01.8
 

 יפול בצבעיםט 20.11
 

 .הם יהיה לפי הוראות היצרןכל מערכות הצבעים והטיפול ב 11.02.1
 

אווררים שאינם משמור במיכלים סגורים היטב, במקומות הצבעים יש ל את 11.02.2
 .השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי ופים לקרניחש

 
 .מלץ לצבע המתאים ע"י היצרןל רק במדלל המוידולכל צבע  11.02.3

 
 קיםפיד על היחס הנכון בין החלמרכיביים יש להק-במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 .ובםבשעת ערב
 

 .בותיאין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורט 11.02.5
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 חותטיב 30.11
 

ן יש לצייד את כ .תקיןהיו במצב כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( י 11.03.1
 .אש מתאים העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי

 
עים אחסנים צבו מובקרבת מקום שבו עובדים א אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה 11.03.2

 .םאו מדללי
 
 תיקוני צבע 40.11

 
ילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ה מכנית וסלדבעזרת מברשת פ יניקו 11.04.1

 .ביב הפגם בצבעס"מ ס 30ברוחב טמבור( )טרפנטין ממיס 
 

שוריים אחידים בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מי צביעה 11.04.2
 .דאחיובעלי גוון 

 
  .תות אקוסטיוקרס"מ מעל לת 10 העבודות הצביעה יבוצעו עד לגובאחר,  באם לא יאמר 11.05

 .ביעה הסופיצביעה וגובה הצהצורך ברר מיקום לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לב 
ה תהיה על במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביע במידה והקבלן יצבע

 .חשבון הקבלן
 
 דידה מיוחדיםאופני מ 60.11

 
 לים:ולמחירי היחידה כ בנוסף לאמור במפרט הכללי, 11.06.1

ת ני קירוד לקבלת פטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועלי .א
 .חלקים ונקיים

מערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל הגנה על כל פרטי הבנין וה .ב
רדת כל כתמי והו אתילןוליבפע"י כיסוי בברזנטים או  רצפות וחלונות

 .דהוהצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העב
 .צעות זרם חול בלחץ אוירהפלדה באמ טחניקוי ש .ג
ע עד גמר העבודה באתר ון בועות או ש"וי ניילבעזרת כיסהגנה על הצבע  .ד

 .סופיוניקיון 
 .שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ה
 .שור המפקחאי הכנת דוגמאות עד לקבלת .ו
שו דרונים כלשהם, שיקצבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיתיקוני  .ז

 .קחע"י המפ
 

יננה נמדדת ים המתאימים ואים בפרקלולה בפרטצביעת מוצרי נגרות ומסגרות כ 11.06.2
 .בנפרד
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 בודות אלומיניוםע - 12פרק 
 
 כללי 10.12

תקן -תו ולל מפעל בעלי קבלן הכע" האלומיניום יבוצעו אך ורק מודגש בזאת שעבודות 
 .ומחלקת תכנון בסגל החברה

 .ם יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניותצוות עובדיי הרכבה תתבצע ע"ה 
 

 ביצוע וכניותת 20.12
 

התכניות יבוצעו  .לאישור המפקח SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
רטי איטום של אלמנטי ילרבות פ,חהטעון אישור המפק בתחום, המומחע"י 

 הם מותקנים.בניין בהם ניום לבין חלקי היהאלומיניום ובין אלמנטי האלומ
 

יות תוכנ .דה מפורטות לאישורו של המפקחכניות עבותוקבלן בנוסף יגיש ה 12.02.2
ו התקנים לשרטוטי תהעבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון 

 .תקן
 

ה יקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהע"י המפ התוכניותלאחר אישור  12.02.3
 .ת לייצורהיצרן לגש , יוכלצורך בכך

 
 ים וציפוייםחומר 30.21

 
, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068זרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י האביכל  12.03.1

  .לחלונות אלומיניום
 

מ"מ  2בעובי , םו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנילומיניום יתאימפרופילי הא 12.03.2
הכפף דת ע עפ"י מיוהעובי יקבנימום דרישות מי ןדרישות העובי ה .לפחות
 .וד של מפרט זהישות התפקגדר בדררת לפחים כמוהמות

 
 רמת גימור 3.30.12

 
 פרופילים .א

בהתאם בגמר צבוע בתנור היו פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
  .לרשימות

 
 אמצעי חיבור .ב

ויים ים יהיו עשרים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחברגים, אומ 
מחלידים ם בלתי יום או חומרית, אלומיננטיד בלתי מגלדלת אל חלפ
 רייווצרכבם הכימי, כך שלא חרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הא

 .מתאים ליעודםבעלי חוזק מכני הכמו כן, הם יהיו  .תא חשמלי
 
 אמצעי עיגון .ג

ד או פלדת אלחל ושל המסגרות יהיו עשויים אלומיניום, א אמצעי העיגון 
בה  רוזיביתב בסביבה הקוים, בהתחשאחרמחלידים  ומרים בלתיח

 .הבנייןנמצא 
 
 אביזרים ופרזול .ד

 בלתי מאולגן טבעי או פלדהרים והפרזול יהיו מאלומיניום האביז 
ק על נו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוכמפורט, שאי רשה בגמר מופמחליד

 .פקחשרו ע"י המם ויאוישות התקנירהאביזרים והפרזול יתאימו לד .ידו
 
 לי זיגוגסרג .ה

הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תשה במגרעיעת השמהסרגלים לקב 
  .בתוכניות יניםהמצו

ת האגף, תאמה לחיבור פינוהסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בה 
 .קים במקומם בלחיצהונקייה ומחוז מדויקתישר בצורה חיבור 
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 הזכוכית .ו

 .תוכניותבמיניום ואלוברשימת ה תאם למפורטבהסוג כית תהיה מהזכו 
 .938ות"י  1099וש תתאים לדרישות ת"י ייעשה שימוכית בה הזכ

 
 אטימות 412.0

של אלמנטי האלומיניום רת מי גשמים, אבק ורוח,יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדי 
מכל  םילבין חשפי הפתח המלבנים בין כמו כןיהם, ון מלבנלבי אלמנטי האלומיניוםבין ו

 בהם הם מותקנים.סוג 
  

 ת מחיריםאופני מדידה ותכול 50.12
 

 ה כוללים גם:חד מחירי היחידלאמור במפרט המיובנוסף  12.05.1
 .ותוכניות התקנה לכל האלמנטים תוכניות ייצור .א
 .למנטיםדוגמאות לכל הא .ב
 .ציבכדוגמת פל י חומר בידודלפח ע"ום יניהפרדה בין אלומ .ג
 .ות כנדרשבדיקכל ה .ד
מגן לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים, כנדרשכל הפרזול  .ה

 .ת וכו'צבעוא
שאר וישות נג,,בטיחות אם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל הנדרש בהת .ו

 הדוחו"ת של יועצי הפרוייקט.
הנדרש ע"י היצרן וכל  ניוםהאלומיוברשימת  מיוחדכל האמור במפרט ה .ז

 .בלת מוצר מושלםעד לק
, הקשורות יבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"בות הסיתות, החצודכל עב .ח

ר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל אשיניום מלוהאבהרכבת חלקי 
 .קי הבניין שניזוקו בעת ההרכבהקונים שלכל חלהתי

 .רקייי( וג'נרל מסטמנעול רב מפתח )מאסטר ק .ט
 יניוםשל אלמנטי האלומ איטום מוחלט ומושלם .י

בין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין  איטום מוחלט ומושלם .יא
 .יםבהם הם מותקנהשונים מכל סוג 

 של כל אלמנטי האלומיניוםת אטימות לרוח מיים ואבק בדיקו .יב
 
 .היחידהר בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחי ±10%ינוי מידות בגבולות ש 2.50.12
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 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 
 

 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר 15.1

 
 מפרט מיוחד 15.1.1

 N.F.P.Aם את התקנים הזרים :המפרט המיוחד לעבודות מזוג אויר כולל ג

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  

 

 כאן: 15עבודות ש כלולות בפרק 

 .    הכנת יסודות יצוקים.1      

 הרץ מהרשת 50וולט  380מלי תלת פאזי הספקת זרם חש .2

 ניקוזים .3

 כללי  15.1.2

מתקן  העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של

 מיזוג אוויר מושלם.

 כוונה  15.1.3

הכללי של              תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך 

לתאר את המתקן באופן    ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה, כוונת התוכניות הן  המתקן

 כללי.

 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז.

את פרוט  הצעתולדעת הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם במידה ו

 כמכילה אותם. האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו

בנוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים 

ערכות האחרות במידה ואלה לא מבוצעות על ידו. את תוכניות השונים הקשורים בין ציודו למ

לושה העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים וחומר טכני, יגיש הקבלן למפקח בש

העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור 

 מהמפקח.

 

 הסברה 15.1.4

תכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא במידה והקבלן המ

וך בשינוי מהותי בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כר

שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה זו תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת 

 פה.-להמכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בע

 

 קבלני משנה 15.1.5

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש 

 בכתב על ידי המזמין.
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 אישורים וטיב עבודה 615.1.

קבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט זה )במידה ה

 ונדרשים(.

זרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת תהיה ברמה כל החומרים והאבי

יד עם הוראת גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מ

 המזמין.

 על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום נוסף.

חס לפרוש הנכון של המפרט והתוכניות, תקבע החלטתו של המפקח במקרה של חלוקי דעות בי

 בלבד.

 

 פתחים 15.1.7

 בלן.כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הק

 

 גישה 15.1.8

 על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו.

 

 רעש ורעידות 15.1.9

ל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד הציוד על כ

 אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.

 

 הגנה בפני חלודה 5.1.101

 הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו מגלוונים.

 

 ון,ווסותניקויי,כו 15.1.11

על הקבלן לנקות את כל עבודתיו יכוון ויווסת את מערכת פיזור אוויר כגון: דמפרים מפזרי אוויר 

 וכו'.

של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם למכרז, הבדיקות הקבלן יבצע את כל הבדיקות 

וצאות יהיו בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את ת

 הבדיקות בכתב למפקח.

 

 הדרכה 15.1.12

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש לפעולה 

 קינה של המתקן.והחזקה ת

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. 10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 

 

 תיקי הסבר 15.1.13

תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של המתקן כמו הקבלן יכין וימסור למזמין 

 קטלוגים, תוכניות מעודכנות וכו'.
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 קבלת המתקן  15.1.14

 סירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של עם גמר העבודות תעשה מ

 המתקן.

 

 אחריות ושרות 15.1.15

מזמין לפעולה תקינה של המתקן הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי ה

מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים. הקבלן מתחייב להענות לכל קריאת שרות תוך 

מן קבלת הודעה. למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים אם הקבלן לא נענה שעות מז 24

מלאי חלקי  לקריאה ולתבוע את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו

 חילוף.

 האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון וגרוז ביקורת וכיול.

 

 הגנה 15.1.16

ביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או במשך כל תקופת ה

 ע"י גורמים אחרים.

יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תשלום ע"י במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק 

 הבעלים.

 

 שילוט 15.1.17

ם ומאבטחים. ל הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות סימון ממסריע

 השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור.

 

 עבודות חשמל  15.2

 מסופקות וסף לעבודות המפורטות על קבלן מיזוג אוויר להתחבר להזנות שבנ .1

 על ידי קבלן חשמל.

 כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלציה שכרוכה בכך. .2

 ויחבר הכל לפי הוראות היצרן. הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים .3

 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. .4

 ללא  50%המנועים יהיו בעלי יכולת בפני העמסת יתר רגעית בשיעור של  .5

תחממות, המנועים יבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת ה

 לרעש מפריע.

 געי מזג אוויר.כל המנועים יהיו סגורים בפני פ .6

 לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים תרשים  .7

 יוד.חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הצ

 הקבלן יתקין את כל החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל  .8

 המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים.

 מתנעים בלוח החשמל יצוידו במפסקים אוטומטיים עם מגעי עזר כנדרש ה .9

 קילו אמפר לפחות. 15לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 
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זרם, הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה ומצוידים בריליים נגד יתרת 

 עולה.מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפ

 

 מערכת פיזור אויר 15.3

 מערכת תעלות 15.3.1

כוללת ופרושה כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי 

 זרי אוויר ותריסי אוויר.זרימה, מפ

 

 לות  אוויר  ואביזריהן:תע 15.3.2 

חיזוקים, קשתות וכו', יהיו בהתאם תעלות האוויר יהיו עשויים מפח מגלוון, עובי פח, חיבורים, 

 .ASHRAEלמדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קרור ומיזוג אויר "אשרי" 

 צה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך.בזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני את ק

פצליות יורכב תעלות מיזוג תיוצרנה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימני התקלפות. בכל ההת

 מדף מפלג.

כל התעלות המותקנות מחוץ למבנה יאטמו בכל התפרים במסטיק אפוקסי כל התפרים יהיו 

 עשה כך שלא יעמדו עליהן מים.בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות ת

 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.

 

 בידוד טרמי 15.3.3

. הבידוד יהיה רגל בחזקה שלישיתלפאונדס"¾ ובצפיפות של  1הבידוד יהיה צמר זכוכית בעובי "

 .1בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "

 

 בידוד אקוסטי 15.3.4

 את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה. 1יבודד בבידוד אקוסטי בעובי " הקבלן

ק"ג למ"ק  24של  הבידוד יהיה בלתי דליק ועשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרן מותז במשקל מרחבי

 לפחות. 

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 

 

 מדידה 15.3.4

נה כשהן גמורות ושלמות לקביעת שטח פני התעלות תימדדנה מערכת תעלות האוויר תימדד

 התעלות כדלקמן:

 אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות. א.      

 היא מצויידת בכפות מכוונות תימדד מטר אורך נוסף  קשת או זוית גם אם ב.      

 של התעלה בה היא נמצאת.

 אליה הוא מחובר. חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה ג.      

 הסתעפות של תעלה העשוייה בצורת קשת תימדד מטר אורך נוסף של  ד.      

 התעלה בעלת החתך הקטן ביותר.
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 ים תימדד במטר נוסף של התעלה בעלת הסתעפות העשוייה בצורת מכנסי ה.

 החתך הגדול ביותר.

 אך  תעלה בעלת קטע עם חתך משתנה ימדד קטע זה באורכו הנומינלי בלבד ו.

 בחתך הגדול ביותר.

 מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד. 

 בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר. 

 

 ה כדלקמן:עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהי *

 

 מידות התעלה )ס"מ( עובי פח )מ"מ(
 30עד  0.7
 75עד  31 0.8
 135עד  76 1

 210עד  136 1.2
 ומעלה 210 1.25

 

 המידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות.

 מדפי   אוויר: *

 עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מאלמניום. TROXיהיו תוצרת 

 

 יסודות 15.4

ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על 

 ים(.בולמי הרעידות. )קפיצ

לגבי יחידות עצמאיות קבלן הבנין יכין בסיסים צפים פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן מיזוג 

 אוויר לאחר אישור המתכנן.

 ית אוויר )שוקלד( מתחת ליחידות.כמו כן, יונחו גומיות עם כר

 

 צנרת גז ובידודה 15.5

 .R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  .1

 ".Lיו עשויים נחושת מטיפוס "צנורות הגז יה .2

 יש לבצע בדיקת אטימות לצנרת ולמלאות את המערכת בכמות דרושה של  .3

R-410. 

 סינטטי "ארמפלקס", עובי  צנרת הגז תבודד עם קליפות בידוד עשויות גומי .4

 מ"מ. 19    

 " אטומה על ידי 3" .פלדהמעברי צנרת גז בקיר חיצוני יעשה על ידי שרוול  .5

 קון ובטון וגפת מסביב.סילי

 קטרים של צנרת גז או נוזל ייקבע לפי גודל יחידת מיזוג אוויר ולפי הוראות  .6

 היצרן.
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  מערכת אוורור 15.6

בעזרת מפוחים צנטרפולגיים דוגמת  שרותים ומקלחותלת אוורור מערכת האוורור כול .1

כולל בית למפוח מפלדה + חברת שבח כולל שתי רצועות, מנוע סגור נגד פגעי מזג אוויר 

 + פקטOver-loadהגנות תרמיות 

 .בתא אקוסטיהמפוח מונח  

 

 חשמל ופיקוד 15.7

 רלי על קבלן מיזוג אוויר יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטג .1     

 להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל.

 

 הלוחות קבלים לשיפור כפל ההספק על קבל מיזוג אוויר להתקין בתוך .2     

  COS = 0.92  

 לכל יחידה יותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסות טמפ', כמויות אוויר,  .3

 שר כדוגמת חברת מיטב.יימר וכו'. אפטהפעלה, הפסקה תקלות, 

 

 מיני מרכזי יחידות מיזוג אויר  .815

 יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות. .1

 לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.יש  .2

 גז ירוק . .3

 מאייד מעבה . .4

 משאבת חום + דייאסיר . .5

 לוחית הפעלה . .6

 המחיר כולל מס קניה. .7

 פקט למעבים. .8
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 שמסגרות חר - 19 רקפ
 

 ביםיים מחיימכים טכנרשימת מס 01.19
 

 .19ק פר -ללי  הכ פרטתבוצע בהתאם למהעבודה  19.01.1
 

גרת פים המחייבים במסבנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוס 19.01.2
 ה:זמכרז 

 .לקביעת הפלדות ISO-630-1980התקן הבינלאומי  .1
 .הברגים תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל .2
  .מיםלקביעת האו 2-1980/150-898ומי אהבינל ןקהת .3
 .נושא גלוון פלדותל ISOומי הבינלאהתקן  .4

 
 ( ע"י הקבלןDWG SHOPWORK.הכנת תוכניות עבודה מפורטת ) 02.19
 

ידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק כל המל הקבלן לבדוק תחילה את ע 19.02.1
 .בודהלהתחיל בביצוע העישור המפקח, יוכל ת כל המידות ובאמולאחר אי

 
במפרט  19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPבודה )יכין תכניות ע הקבלן 19.02.2

 .הכללי
 

 ללו גם:כהייצור י רט הכללי תוכניותבנוסף לאמור במפ 19.02.3
 .1:20ים ראשיים ומשניים בקנ"מ אלמנטתכנית ייצור  (1
 .1:5לנ"ל בקנ"מ ר פרטי חיבו (2
 .1:5בקנ"מ  ונסטרוקציה למבנהפרטי חיבור הק (3
 .הרכבהייצור, הובלה ופרטי  (4
 .1:100או  1:50ת הרכבה בקנ"מ תכניו (5

 
לחיפוי הגג וסיכוך  בית מלאכהתכניות פק הקבלן בנוסף לתוכניות הנ"ל, יס 19.02.4

 ללות:ת הכוהקירו
 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1
 .1:50מ וחב ולאורך בקנ"לרחתכים  (2
 .1:20יים ומשניים בקנ"מ יצור אלמנטים ראשתכנית  (3
 .1:5"ל בקנ"מ בור לנפרטי חי (4
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (5
 .ר, הובלה והרכבהמפרט ייצו (6
ר ולמצבי העמסה הזמנים החיבום סטטיים מפורטים לפרטי יחישוב (7

 .הנובעים מההרכבה
 

 1225 ת"י -נים הרלוונטיים לן יעמוד בכל התקרט שיבוצע ע"י הקבהתכנון המפו 19.02.5
 .מסים וכו'לעו 412י דה, ת"למבני פל

גם לקבלן, אולם  רמסרכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יי 
 .הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש כניותאלה יכין הקבלן את כל ת םלרכיבי

 
יות לפני שהושלמו תכנפוי ודות הסיכוך והחיועבהקונסטרוקציה  לא יוחל בביצוע 19.02.6

יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה  .י המהנדסשרו ע"אווהעבודה 
 .עיללדס כנדרש ושרו על ידי המהנשהוכנו על ידו ויא

 
לנכון בעת ת לן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאי הקבהזכות ביד 19.02.7

ן להשתמש באם נית -קובע היחיד המהנדס יהיה ה .תתוכניותיו המפורטוהכנת 
 .לו ובאם לאונטיביים אם אלטרבפרטי

 
זכאי  ן לא יהיהוהקבלי היחידה ירעלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במח 19.02.8

 .זאתבגין לתשלום נוסף בנפרד 
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 לילכ - היצור והרכבי 03.19
 

נו אשר יוודא את קבלן ועל חשבוהם ד מטעדצע בלווי מובתמהלך העבודה י לכ 19.03.1
 .ת ההרכבהאנכיו קום המצוין ואתהמי

 
 כר ויישאו תעודותווהאומים יובאו ממקור מ םרגיברתך, ההל הפלדות, חומרי כ 19.03.2

 .ינלאומיתבת וכר, מתימנה מקווגנות במערכת תקיעהמ תודרומס קספ
לן את פק הפלדה ישלח הקבשל סר וצהמורת יקב תובלת תעודיד עם קמ 

 .סדנהיקורת המהתעודות לב
 

והתעודות הנדרשות, המסמכים , עהמיד לת כא ןבליספק הק םריחומ נייתני קפל 19.03.3
ור המנהל שאי תל אבולק ,תם להיקנודה והעזרים אמורילפהבדבר המקור ממנו 

 .לכך
 

 טים שפורקומנאלר וחיבן, גוביזרים כא בבית המלאכה ורק וכנוי מנטיםלאהל כ 19.03.4
גרים מס ןבלהק קיעסי רתן באהו הכאלמההן בבית  .עשו באתרלצורכי הובלה יי

 .סוקםיי עמבעלי תעודות מתאימות לתחו םייועמקצ יםתכור
 .ת אלו במידה ויידרשדוקבלן תעוג היות המפקח, יצשדריל 

 
 יםיכהליב, עפ"י תרת טווה בתהליכי ביקולתקבלן הל מהלך עבודתו של כ 19.03.5

וע ציב ךלהמבמפקח יקורות אלו יסופקו להמהנדס, תעודות בע"י  רוושיאש
 .דהובעה

 
ין, המהנדס מבמפעל המייצר ע"י המזביקורים ו עבציתים נטמאלמהלך ייצור הב 19.03.6

 .חוהמפק
ל ופירת הטוצ תהליכי ביקורת הטיב שלה,פלדה, קו מקורות הדים אלו ייבורביקב 

 .ה וכיו"באחסנה ארגון להובלבקרת טיב המפעל,  במפעל,
, טיים לנ"לונולרם היכמסמה לכורים אלו את קראת ביקלבלן להכין על הק 

ת להם בכך ולמסור א וחו לבצע את בדיקותיהם ולסייעכו לבאי אלאפשר למזמין 
 .קורותיומוה דהפל צוריוההסברים בקשר לי דעכל המי

 
 תולטחי הפ"ע ן או יוחלףל דעת המפקח יתוקוקישי י, לפוקלל אלמנט כ 19.03.7

 .בלעדיתה
 

וצר, קרי מה לטיבוגע נב מפקחה י"ע ריבס רר חששתית יתעווקה חזמידה ובבדיב 19.03.8
דיקה לבהנדרשת  הוצאה בכל הקבלן אוכד' יש וף האלמנט, גיםברג, וךיתר

 .על קולית וכד' תיקודב -י רה, קתשנתגלמעמיקה של התופעה 
 

רד העבודה ולנקוט ם ע"י משת הנדרשילי בטיחולפי כל כלד ולן מתחייב לעבבקה 19.03.9
 יעבודתו, וכמה תוצאשי כילשצד  וא וידבועגן על שים להל האמצעים הנדרבכ
 .רדפנבהם ליישולם ע לאדה ומחירי היחיבלים הנ"ל מוכן והבטח ימצעא

ולמות סת, ושת, ררזעבלן על חשבונו פיגומי קן הייתק, דתוות עבוצורכי בטיחל 
 .חריםא אום ובדיבעה מניעת פגיעדרש לוכל הנ

 
 ינפרט טכמ 04.19

 
ג "ם עיתוכילא יותרו ר .ו בברגים בלבדיהין האלמנטים בי הבמבנ יבוריםל החכ 19.04.1

 .סדנא באישור המהלד המבנה אלש
 

ן צשור, מבער חממן: גליוטינה, וגכים תואנ םיעצבאמ היתוך הפלדה תיעשח 19.04.2
יים בלא ישרים חלקים ונק יהיותוך משטחי החי .או מבער פלסמה ןאצטיל

 .םשה לים כפגמים ולקוי
רגים המיועדים להתחבר בב םירד מחביל חמצן אצטילן וך במבערור לחתסא 

 .קזחוירי עתם דרוכי
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ם חורי בילהרח רוסא ןכוילן פלדה במבער חמצן אצטבם רילבצע חו סורא 19.04.3
 .י זהעמצבא

 
 .ת של בורגכריכו 3ות חלפ ינחוץ לאום החיצור מאישלהש יהברגים  לכב 19.04.4

 
 הבאות: ת מהשיטותאחבעו ריתוכים יבוצה 19.04.5

 .מצופה הדולקטרבא תריתוך יד בקש .1
 .קת מגןת בתיל מילוי ואבשקריתוך אוטומטי ב .2
 .אלוי ממויל מילשת בתקריתוך אוטומטי ב .3
 .גזבמוגנת  תבקש הומטי למחצטאו וך אוטומטי אורית .4
 .ם דקיםיפחריתוך בלהבה ל .5

 
מתאימות אשר יובאו  תאזופוך תו בדבם ויעום יהיו אחידייטל ריתוכי האלמנכ 19.04.6

  .קבלןניות בית מלאכה של הכתביטוי ב יליד
 

 יבוע אלד לפני האלמנט לחריץ עלא את מלוא הנפח של המלך הרתך צריומר ח 19.04.7
 .ותיבות, או נקבומוגסר, ח

 
 -חת לורה מתר כאשר הטמפרטתאבהן ו הכאהן בבית המלך ויתבצע שום רית אל 19.04.8

 .לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח ןוכלסיוס, צ ותמעל -5
 .וכהרית ילחמם לפנ שי ממ" 20 לעמ היבלדה שעופ 

 
ג הפלדה מס' וס לגבי םינתר כאשר הם מסומבאו לאויל אלמנטי הפלדה כ 19.04.9

יקות ומס' תעודות בדיקת היצלים, כפי שיתאים לה של יצרן הפרופיקהיצי
 .הבכרה יורכהאלמנט לצ

 
 ים בסביבה נטולת קורוזיה:צור הרכיבי 05.91

 
ים בבית מלאכה וכאת הרית היא ההנחיה לבצע התנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלד 19.05.1

גבי פרופילים  ם נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד עלרופיליעל גבי פ
  .לבדד בפרופילים חדשים בעל כן הקבלן יעבוים מקורוזיה גסה, נקי

 
יהיה על  פטינה דקה ועדינהעל הפרופילים תהיה מעבר לרמת והחלודה  במידה 2.05.19

לפני  שוודי,לפי התקן ה 2.5בי לרמת זייקוי אברות את הפרופיל בנקהקבלן לנ
  .ןועיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולו

 
 גלוון 06.19

 
חם  ה באבץון יבוצע בטבילהגלו .היו מגולווניםטרוקציות הפלדה יכל קונס 19.06.1

 .במפרט הכללי 1904לסעיף  בהתאם
 
 תיקוני גלוון  2.06.19

  ISO 1461ן תקהמפורט בן מותרים רק לפי ותיקוני גלו .א
אבץ  רלאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשייעשו  תיקונים .ב

מיקרומטר  80ובי השכבה יהיה ע .אבץ בשכבה יבשה 80המכיל % 
 .לפחות

 
 ודסקיותאומים ברגים  3.06.19

בץ אברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים ב .א
  .ISO 1046חם לפי תקן 

 .אומים מורכבים על הברגיםכאשר הברגים ואומים יסופקו  .ב
מגולוונים ה הארוך של ברגים הקבלן לזמן אספק במופנית תשומת ל .ג

  .בחם
בציפוי אבץ ועה יהיו ציה צבקיות לקונסטרוקברגים, אומים ודס .ד

 .מיקרומטר 12אלקטרוליטי בעובי 
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 בדיקות  4.06.19
 .ככל האפשר, במפעל המצפה, קות יעשויקורת איכות ובדיב .א
 .בדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימיםה .ב
ישות ם תעוד בהתאם לדרערכת בקרת איכות עעל המצפה יקיים מפהמ .ג

9000 ISO. 
 
 שינוע  5.06.19

ה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן דאג להעמסקבלן יה 
 .לווןגשימנע פגיעה ב

 
  חריותא 6.06.19

הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה, בודות בלן יהיה אחראי על כל עהק 
 .תיקונים לכול

 .ם אחריםיעה על ידי גורמיקבלנה טענות של פגלא תת 
 

 חות ובטיחות אשבטי 70.19
 

ים פבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוסעל הק 19.07.1
בנה והן לגבי מבנים גבי המקי גוף, נפש ורכוש הן לנזלמניעת  -בזמן עבודתו 

 .סמוכים ותכולתם
 .מעבודתו זה שייגרם כתוצאהובלעדית לכל נזק כשא באחריות מלאה יהקבלן  

 
 , שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטויות במבנהההכרח בעבודות הריתוך 2.07.19

 האמצעים הבאים: לפחות
 .ר המפקח במקוםשולאחר אי ודות ריתוך ייעשובע .1
וסכנת  קך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזהריתו אזור .2

 .התלקחות
מים  זרנוקעמוד עם מטף כיבוי ואדם שי ,ל חשבונוע ,הקבלן יעמיד .3

 )צופה אש( .גיח על הרתך, הריתוך והסביבהפעיל ויש ר לברזמחוב
בה לגבי שאריות בייתוך והסהקבלן את אזור הר עם גמר הריתוך יבדוק .4

מה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת פולת חגצים, נ
 .לקחות כלשהיתה

 
ה בשטח המבנ -וך מום, לחיתוך או לריתשימוש בלהבה לחי חל איסור על 19.07.3

 .בתווסבי
 

 ביעת הפלדהצ 90.91
 

 .עויצב יןפרופילי פלדה הגלויים לע 19.09.1
של  11054עיף וס 1905הוראות סעיף  הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי 

 .יצרן, על כל שכבותיוהצביעה ע"פ פרטי ומפרטי ה .המפרט הכללי
 

 .לפני הבאת המערכת לאתרגריה, ת הצביעה יבוצעו במסודועבזאת שכל מודגש ב 19.09.2
 .בע בלבדבאתר יבוצעו תיקוני צ

נה רוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקלן להגן על הקונסטעל הקב 
 .תרוהעבודות בא

 
 קונים בצבעתי 3.09.91

לאתר ולקבוע את ות כל פני השטח הצבוע יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, א 
לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל  יעה ישאת מקומות הפג .בצבעעה גיקומות הפמ

מתכתי מבריק, אחיד חר, עד קבלת משטח או באופן מכני א חשמלית מסתובבת,
 .לעיל הוראותצבעו מיד לפי הרק אז, יש ל .ונקי

 .ביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקחק 
 .קומהלמ יהונסטרוקצקע, לפני הרמת הקרקוני הצבע יעשו על הקכל תי 
 .רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמהבוצעו אחרי ההרמה י 
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 אופני מדידה מיוחדים 12.19

 רים גם את הנאמר להלן:הכללי יכללו המחי של המפרט 19בפרק  בנוסף לנאמר 
 

 צית הפלדהקונסטרוק .א
לרבות פלטקות החיבור  מורכבת באתרבשלמותה,  סטרוקציה,ת הקונא .1

 פחת יהפסד וך,ות הריתהריתוך, אלקטרוד ם,גיהברופלטקות הקצה, 
 .וכו'

 .וך , ריתוך וכו'הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתברגים, ה .2
, לרבות ןנים ומחירם כלול בהצעת הקבלוום מגולהברגים יהיו ברגי 

 .כימיים בלבד נמדדים בנפרד ברגים .בוהם בחוזק גדרוכי ברגים
  .רט לעילפוכמ הקונסטרוקציהגלוון  .3
 .זוק סביב החוריםכולל חי לבצעקורות שבהן נדרש ם בוע חוריביצ .4

 !י המסגרות בפרויקטיהיו זהים לכל סוגמודגש בזאת שמחירי היחידה 
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 ים בבניןאלמנטים מתועש - 22 רקפ
  

 תותב ות ו/אותקרות אקוסטי 20.22
 
 דרישות כלליות  1.20.22

 
ה וכן בדרישות ולתקן רעידות אדמ 5103ת יעמדו בת"י כל התקרו .א

 .ו התקן, ומסומנות בת921עמידות אש לפי ת"י 
 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות ילן יהיה קבלן מאושר בעל נקבה .ב

  .אושר ע"י המפקחמ אקוסטיות,
 
ת את שיטת ביצוע המראווכניות ימציא לאישור המפקח ת בלןהק .ג

אויר  יזרי חשמל, מיזוגבוכן שלבי שילוב א התליה, העיגון והחיבור
וע התקרה של ביציות לתאום מלא על הקבלן האחר .ומערכות אחרות

שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי  .בכל שלב ושלב
 .צעו ונבדקובו ל התקרהמכניות שמע-לקטרוהאהמערכות 

 
את אישור התקרה ולקבל  תלתליינו, תוכניות יש, על חשבובלן להגעל הק .ד

התוכניות יאושרו  .טטי לאישור המפקחבלן יגיש חישוב סקה .המפקח
 .םגם במכון התקני

 
קרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור חומרי הת .ה

 .וגןיבש ומ ן ויאוחסנו במקוםצרשל שם הי
 
הקורות והעמודים שעימם באה  ורך הקירות,ן לכל אמפלס התקרה יסומ .ו

 .יאושר ע"י המפקחה בציוד מקצועי ושהסימון יע .ה במגעהתקר
 
יונים כנגד רעידות יפונים עלים בקלרות יהיו מחוזקכל הפלטות בתק .ז

 .אדמה
 
 .ת פיקוד העורףשובמרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרי .ח

 
 אטומיםו/או  מחוררים ,פחם ממגשיריחים וארות אקוסטיות עשויות תק 2.20.22
 

בהתאם לתכניות,  ורים שונים בבניןזן לספק ולהתקין באעל הקבל .א
מחוררים  ,מגלווניםשי פח מגאריחים ויות תקרות אקוסטיות עשו

מ מ" 40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .ו/או אטומים )אקוסטיים(
  .מגשמ"מ לצורך חיזוק ה 10 של ף פנימילפחות, עם כיפו

 
ה יהחירור יה .26%יה מגשים המחוררים יהאריחים וברור באחוז החי .ב

 .מ"מ 2טר מיקרו פלוס בקו
 
הצביעה של  .הצדדים ( משניPRE-PAINTוכן )צבוע בצבע מ ההפח יהי .ג

יאסטר ולפוס סיליקון פיהצבע החיצוני יהיה מט .הפח תיעשה בתנור
הפנימי של הצד  .חמפקלפי בחירת ה RALון בגו ,יקרוןמ 80בעובי 

 .א סדקיםלה עמיד לכיפופים להצבע יהי .ייצבע בצבע להגנהפחים ה
 
ציה מצעות קונסטרוקייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באם שימגה .ד

 .ה מפח מגולוון ומוטות הברגהאימה עשוימת
 
 .מטר 1.20לא יעלו על ש קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים .ה

ל התקרה בלי פירוק קל ש שתאפשר ייקבעו בנפרד בצורהות לוחה 
 .ויצמו או לסמוכים אלשייגרם נזק לאלמנט ע
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 מגשי .מפקחות הייקבע לפי התכנית ולפי הורא לוחותה כיוון ומיקום 
 .דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשיםהיו בעלי הפח י

ופיל חיבור פר תגלה כלקיים ובצורה שלא נ יהיו לוחותהחיבורים בין ה 
 .ים אחד לשניצמוד לוחותשאחרים כאו אמצעים 

 
-ת רעשים ליריעה מפחיתודבק תקוסטיות המחוררות התקרות האבתוך  .ו

0.75 NRC. 
 
מעבר התקנת פרופילי ם אספקה וולנה גה האקוסטית תכלעבודות התקר .ז

  .וירי תאורה ומפזרי אפוכד', וסביב גו , סינריםלאורך קירות, מחיצות
התואם את התקרה  RALור בגוון וי בתנבצבע קלנסטרוקציה תהיה קוה 

של הפרופילים  ל חיבורים נאותיםעיש להקפיד  .שחורו/או בצבע  עצמה
  .החלטמדויקים ברונג( יתוכי זויות )ג)אחד למשנהו( וכן על ח

 
 כל .דרשנהתקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כ .ח

 .תרכים באפעל, לא יותר לבצע חיתובמיבוצעו  החיתוכים
 
פשר גישה אכל מקום על מנת ללהקפיד על נוחיות בפירוק המגשים ביש  .ט

 נחים ופרטי קצהחלוקת המגשים, קוים מ .לל שמעל לתקרהנוחה לח
 .יות המפקחו לפי הנחיבוצע

 
 ממ" 25י בצמר סלעים בעומעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

 מ"מ 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  קמ"/ג"ק 60מרחבי משקל וב
 כבה מאליו אטילןיפולשקיות ציפוי  , כוללקמ"/גק" 24משקל מרחבי וב

 .מיקרון 30בעובי 
 

ם או מגשים( במרחב ת )מאריחידולריותבות פריקות מוכל התקרות התו .יא
  5103אל המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישר

ים והתקנה במקלטים ובמרחב כן: כללי תות תותבות פריקותרתק
  .ניםמוג

חיזה אתקן להתקנת תפסי היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת הבין  
ל כלול במחיר כל הנ" .או מגשים ופרופילים הנושאים בין האריחים

 .יחידהה
 
 ותתקרות מינרלי 3.02.22
 

 )צמרות מינרליים חיהיו מלו וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות .א
תאם למפורט מפקח, ובהה ים ע"ימאושרוס( ו/או פיברגלס דחזכוכית 

 .תבתוכניות ובכתב הכמויו
 
לרבות  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " יו מטופלים בצבעההאריחים י .ב

החלק הגלוי של  .בסיליקוןו מוקשים ים יהיהשולי .העליון החלק
וד ליד האריחים לאחר עיב כל .הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק

 .ייםהקשחת השול זהה שלות ופתחים יעברו טיפול ורק
 
עות קונסטרוקציה צונסטרוקטיבית באמייתלו מהתקרה הקם יהאריח .ג

 .גהמתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הבר
 
 .מטר 1.20במרחקים שלא יעלו על  העזר תתלהוקצית קונסטר .ד

 תקרה בלישר פירוק קל של הפייקבעו בנפרד בצורה שתאהלוחות  
 .וכים אליואו לסמייגרם נזק לאלמנט עצמו ש

מגשי  .מפקחה תתכנית ולפי הוראוייקבע לפי ה לוחותכיוון ומיקום ה 
 .שחת המגשיםיהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הק הפח

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  חותלום בין החיבוריה 
 .אחד לשניצמודים  לוחותכש םאו אמצעים אחרי
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פקה והתקנת פרופילי גמר לולנה גם אסטית תכעבודות התקרה האקוס .ה
הפרופילים  .ומפזרי אויר וסביב גופי תאורה ות, מחיצות וכד',לאורך קיר

(Z  +Lחיי )יו בצבע קלוי בתנור בגוון ויה המפקחדם של בים באישור מוק
RAL של חיבורים נאותים  ליש להקפיד ע .התואם את התקרה עצמה

 .ונג( מדויקים בהחלטי זויות )גרחיתוכ ים )אחד למשנהו( וכן עלילהפרופ
 .מ"מ 2 ל( יהיו בעובי שL+Zהפרופילים )

 
 .שטים אחרים כנדרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנהתקר .ו
 

 מלוחות גבסוסינורים ות תקר 4.20.22
 
בהתאם  ,חות יהיו אטומיםוהל .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

 .לתוכניות
  

י גשה לגבי ההנחיות לאמצעהדבלן עם קמהנדס מטעם ה י"ע יקבע השלד .ב
 .הקונסטרוקטיביתקרה ה והחיבור לתהתלי

 .F-47וג ית של אורבונד מסרבקונסטרוקציה מקויש להשתמש  
 .מיםגבס מתאי ולוחותמש בחומרי שלד מעוגלים יש להשתה בקרניזים 
 .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן 

 
רים, פרינקלור הרכבת גופי תאורה, סעבההכנות  כל יעשוהגבס  רותקבת .ג

 .ב"וכיוגרילים למיזוג אויר גלאים, 
בת פינות מגן חיצוניות מפס יש להקפיד על הרכ םידקורטיבי ניזיםבקר 

 .נכיתואקית נת בפינה אופוופלדה מגול
 
ים יבמידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמו .ד

ע"י האדריכל יאושר פרט החיזוק  .את הגופיםשילצורך נ לקרניזי תאורה
 .וכלול במחירי היחידה

 
 .מוחלק מוכן לצבע עד לקבלת משטחכטל התקרות יהיה בשפ גמר כל .ה

הנחיות לורט וכן למפאם רות יבוצעו בהתמודגש בזה שכל התק
 .האדריכל

 
 דוגמאות 30.22

 
, , רצפה וכו'תקרהציפוי, צה, מחיכל סוג של הכין דוגמא אחת מעל הקבלן ל 22.03.1

 .עליו יורה המפקח מותקובמ םע אותולקבו ותיו,סגרת עבודבמ יםהמורכב
ת לנה גם אידי המפקח ותכלו להדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו ע

 .תעלות התאורה
 

: את דרישות יקבמדואות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה הדוגמ 22.03.2
י שרו על ידפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאות המפקח, את הוראוהמ

 .קחהמפ
 

 תיצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאוהב 22.03.3
 .יים, כפי שידרשונוכללת השיעל ידי המפקח וה

 
 .קחוני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפגו 22.03.4

 
ולכל  על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות לעילסף לכל האמור בנו 22.03.5

תו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי ם שיש בדעהאחרי יזריםהאב
 .וכו' י אקוסטיקה,ר, אביזגמר, ברגים, פחים
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 דיםותשלום מיוח מדידה ופניא 40.22
 

 כו'(תקרות, סינורים ו) גבס אלמנטי 1.40.22
 י היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:רבמפרט הכללי, מחי בנוסף לאמור

 .ואישור מכון התקנים  כנונםה לרבות תנשיא תקונסטרוקציו .א
 יל לרבותיוחדים כמפורט לעמקונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים  .ב

שור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל ואי R.H.Sפרופילי כולל  כנונםת
 חשבונו.

פתחים וכולל גליפים בקצה  ףק,כולל גליפים בהייבוד פתחים כנדרשע .ג
 נכי.אופקי וא מוכותנפשיות ומחיצות מחיצות חו

בצמר  תלרבות איטום סביב תעלות וצינורו למיניהם האיטומיםאת כל  .ד
 .אקוסטיקה רטרק לפי פזכוכית + מ

, יםדיאגונלית העזר, חיזוקים יחיבורים, קונסטרוקצקים והכל החיזו .ה
חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש  ,ץחיזוקי עדות אדמה,יעחיזוקים לר

 .קנה מושלמתלהת
כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות  למיניהם האיטומים את כל .ו

מרק לפי פרט + זכוכית  ות וצינורות בצמרלואיטום סביב תע
 .אקוסטיקה

כפי שידרוש  ידותובמגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים והדכל  .ז
 .ריכלהאדהמפקח ו/או  יועד אישור סופי ע" להמפקח ו/או האדריכ

שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והדגימות יקות דכל הב .ח
ליקוי  כלת תיקון אקוסטיות, הוצאו תבדיק לרבותוהנובעות מהן, 

 .דרשייששינוי שיתגלה בהן וכל 
 .עיבוד במעוגל ובשיפוע .ט
 כו'ותוק,פרופילי סיום ,פרופלי ניפינות פרופילי .י
 .שפכטל .אי

 אלמנטי למנטים המשולבים בלכל האת  וההכנווקים החיזוקים כל החיז יב.
אורבונד,לרבות רטי חברת הגבס ,לפי פאלמנטי  הגבס והתלויים על 

נטי נגרות ות ,ארונות,אלמ,מחיצות  מתועשתות,חלונותדל
 אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוגומסגרות,אלמנטי אינסטלציה,

אחרות ,מערכות שונות יניום,אלמנטי חיפוי מכל סוגמאוויר,אלמנטי אלו
 מנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.כל אל וכן

ואיננה  יצועהייבים את בתכניות מחו/או ה כל עבודה אשר המפרט יג.
  .יפי כתב הכמויותנמדדת בנפרד בסע

  
 .שהוא למיניהם, בכל גודלהפתחים  כלה תהיה במ"ר נטו בניכוי המדיד 
קונסטרוקציה עם חיפוי  גבס תהיה רק עבורס וציפוי צות גבהתשלום למחי 

 גבס. פוי לוחותללא חי ן עבור קונסטרוקציהלוחות גבס,לא ישולם לקבל
אחר קביעת של השטח הנראה לעיין לרישה רות וסינורי גבס תהיה בפדת תקמדי 

 כל התקרות .
 

 רות אקוסטיותתק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתדה כוללי, מחירי היחיהכל טבנוסף לאמור במפר 

כל גובה שידרש  משנית וראשית ככל שיידרש ובקונסטרוקציות נשיאה  א.
 ים.מכון התקנ ואישור נםות תכנולרב

ולמערכות אחרות  ביזוג אויר, גלאי עשן וכיו"הכנות לתעלות ומפזרי מ .ב
 .כנדרש

 יצוע העבודה.ם לביזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושחומרי ע ג.
גמר ומעבר וכל לרבות פרופילי  שיאה מפח מגולווןרופילי הנכל פ .ד

 לעיל.החיזוקים כמפורט 
מושלם של העבודה  ועלביצ דמה הכל עדד רעידת אכנגרות תקחיזוק ה ה.

 יכל.ף לדרישת התכניות ו/או האדרכפוב
ש ידרושכפי  ובמידותובחומרים אמיתיים  גמאות הדרושות בגודלוכל הד ו.

 .האדריכלו/או  המפקח יר סופי ע"ועד אישו אדריכלהמפקח ו/או ה
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בהן  הכרוכותהמפקח וכל ההוצאות כל הבדיקות והדגימות שידרוש  ז.
תיקון כל ליקוי  בדיקת אקוסטיות, הוצאות לרבותבעות מהן, והנו

 דרש.ייוכל שינוי ש שיתגלה בהן
 תקרותבהמשולבים  םנטיהחיזוקים החיזוקים וההכנות  לכל האלמכל  .ח

,לרבות אלמנטי אקוסטיותהתקרות ה והתלויים על  ת האקוסטיו
,אלמנטי ג אווירי חשמל,אלמנטי מיזואינסטלציה,אלמנט

ונות אחרות וכן כל אלמנט חיפוי מכל סוג,מערכות ש למנטילומיניום,אא
 הביצוע. ר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלךאח

יננה ביצועה ואים את ניות מחייבכהת כל עבודה אשר המפרט ו/או .ט
 .כתב הכמויותנמדדת בנפרד בסעיפי 

כל גודל מיניהם, בפתחים לה כל"ר נטו בניכוי המדידה של תקרות תהיה במ 
 וא.שה

 
העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  ידה של כלרי היחמחי 22.04.4

וכו' לרבות  וי אשתאורה, גיליר, גופי יזוג אותיחת פתחים לציוד מפ כוללים
קים,כל ההכנות לקביעת ים,משקופים מחוז,חיזוק הפתחתאום הפתחים

 ועדים לקביעה בפתחים וכו'האלמנטים המי
  

 יאהסטרוקצית נשקונ 5.04.22
ת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, מודגש בזא- 

,משנית מכל סוג  נשיאהסטרוקצית הוע של קונן וביצו( כוללים תכנו'ם וכציפויי
 ת.שור מעבדה מוסמכלרבות קבל יוראשית 

ת קונסטרוקצי צועתותב מכל סוג, המחיר כולל תכנון ובי/בתקרות אקוסטיות -             
לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל  ה מכל סוגנשיא

 גובה שידרש . שידרש ובכל
ערוך על ידי סטטי מפורט תוכניות מפורטות וחישוב בונו יכין על חשהקבלן -             

ת הנשיאה תבוצע על פי התוכניות קונסטרוקצי .דס רשוי, לאישור המפקחמהנ
 .של הקבלן נו הבלעדיל חשבוכל הנ"ל ע .בלןשל הק
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 
 
 כללי .123
 

כנן הקונסטרוקציה ות מתהנחיהתאם ליבוצעו ב הביסוס כל עבודות 23.1.01
הדרוש ע"י . כל במפרט הכללי 23ובהתאם לפרק  קעיועץ הקרות ולהנחי

בכתב רי היחידה שמחיכלול בהכללי  האמור במפרטהקרקע וכל  יועץ
 כמויות.ה

 
 ימון מרכזי  יסודותס     23.1.02

 שבונו.בלן ועל חמטעם הקשה ע"י מודד מוסמך סימון מרכזי יסודות ייע .   1 
כאשר השגיאות לא        ון מרכז כל יסודו דיוק בסימיטת המדידה והציוד יבטיחש    .2 

 ברות.תהיינה מצט
ן יהיה לבקר את כך, שנית בטחות"ביתדות "מאומן סימון צירי היסודות יסו .   3 

ז שהיתד המסמן את מרכמרכז מכונת הקדוח  תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר 
 קיים. כבר אינו הקדוח

 
( מעודכנת לפי AS MADEית עדות )עבודתו תכנ על הקבלן להגיש עם סיום 23.1.03

ימסר תוט תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסק ביסוס.הביצוע של עבודות ה
ע ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת כנית תבוצ. התוןמזמיל

תוכל לשמש והיא לא  כנית זותוספת מחיר עבור ת העבודה. לא תשולם
א אושרו ם בעבודות אשר לן על שינויילתביעות כספיות של הקבל כבסיס

 ע"י המפקח בעת הביצוע.
 
 אחריות כוללת של הקבלן  41.0.23

ת ולפי שיטת הביצוע המתוארת פי התכניוסאות לצע את הכלוניב הקבלן 
נו שבהם אילדעת הקבלן המידע  הקרקע. אםוהתאם להנחיות יועץ  במפרט

ורך הגשת רושות לו לצשבונו, בדיקות נוספות הדעל ח עליו לבצע,מספק, 
 וביצוע העבודה.ההצעה 

בקידוח  לותלשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפו בכל מקרה, האחריות 
לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות בלבד. אם עליו  חלה

 שה זאת על חשבונו.הכלונסאות, הוא יע
בהתאם למצב צעתו את מיקום הקידוחים ון בהלקחת בחשב על הקבלן 23.1.05

 קידוח ידני.הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות הקיים בשטח ואת 
 

 הקדיחה 23.1.06
ת כלונסאות יצוקים באתר בקידוח יבש מכונה שיטקבלן בידי ה וח יבוצע עלהקד .   1 

M-150 מוש של וידייה., יתכן צורך בשי 
 ר המפקח.טעון אישוהציוד  .2 
תחלת הקדיחה וכן אנכיותה לפני ה הקידוח ואת לוודא את מרכזיות מכונת יש .3 

 תוך כדי מהלכה.
מרכז : סטיית ההכללי של המפרט 230213הסטיות המותרות הנן כמפורט בסעיף  .4 

 ס"מ ביחס למרכז המתוכנן. 5לא תעלה על 
 .2% -לא יותר מ סטית הציר מהאנך .5 
כללי. של המפרט ה 230212יון כמפורט בסעיף גן עלעם צינור מוח ייעשה כל קד .6 

 ן יבלוט מפני הקרקע.צינור המג
 לותמפומפני הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח בכל שלבי  .7 
הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. הניקוי את תחתית לנקות יש  .8 

יבת הבור קה סבהקדוח תנו לפני גמר הקדוח. י הכנסת הזיון לבורייעשה מיד לפנ
תית בעת הכנסת הזיון למנוע הפרת התח מהקדוח כדי מכל חומר שהוצא

 והיציקה.
בחשבון יביא  סגור. הקבלןוח ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שט .9 

מעות דרישה זו והצורך בהחלפת המקדח עם סיום הקדיחה ולפני הכנסת מש
 כלוב הזיון.

 הזיון. באם ה מיד בגמר הקדוח והכנסתה תעשכך שהיציק את העבודהלתכנן  יש .10
מ' עומק עד סמוך  1.0חות ב ביציקה, יש לעכב את גמר הקדוח לפעלול לחול עיכו
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יון, יש להוציאו ולנקות את הכנסת הז ב לאחרבאם חל עיכוה. למועד היציק
 ון מחדש.את הזי שטוח סגור, ולהכניסלעיל בעזרת מקדח  כמתוארהבור, בשנית 

בהתאם  עד לגמר היציקה.פות העבודה בקדוח לפני שמובטחת רצי התחילאין ל . 11
 עבודה.לדרישה זו יתוכנן סוף יום ה

 
 אותסידור הזיון בכלונס  23.1.07

 של המפרט הכללי. 23031קשחתו תהיה כמפורט בסעיף הזיון וה ה כלובמבנ .   1 
ו צלבים יים אות האלכסונ, המוט2300.05יף ר במפרט הכללי, בסעבניגוד לאמו .2 

ריתוכים של חישוקי חיזוק  ול במחיר הזיון.ומחירם כל ולא ימדד פנימיים
 מחיר הזיון.כלולים ב

 ם בתכנית.מצויניהחישוקים ה רק ימדדו, עם פלדת הזיון,  
לצינורות כאשר הזיון אינו ממשיך עד לתחתית הכלונס, יש לרתך חישוקים  .3 

ם ע"מ להבטיח שמירת מיקומ זיון נס שבו איןן של הכלוק התחתוהבקרה בחל
 דדי.ומרחקם הה

 התאם לקוטר הכלונסב ס"מ   5-8 בטון סביב הזיון יהיה כסוי ה .4 
 

של המפרט  23035ון כמפורט בסעיף גלילי בט טח ע"יב הזיון יובסביכיסוי הבטון  .5 
 הכללי.

 טיק.אין להשתמש בגלילי פלס  
בד יש פנות הבור. כאשר הזיון כעה בדוף ללא פגיבעזרת מנ ון תעשההכנסת הזי .6 

והשני להבאתו אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד ש בשני מנופים: להשתמ
 .למצב אנכי והורדתו לבור

 
 וןקת הבטיצי 23.1.08

ט למ"ק ק"ג צמנ 400, בדרוג "משאבה", יכיל לפחות 6בסומך " 30 -ון יהיה בהבט .1
אמור ים בשיטת טרמי. בניגוד לוק במלבטון יצ 1חלק  466 שות ת"יויתאים לדרי

המצאות אפר  , לא יופחת מכמות הצמנט הנ"ל עקב23042הכללי בסעיף במפרט 
 פחם בתערובת.

 -ל 4%נדרש, אחוז החללים יהיה בין ח הסומך השיובט ו מוספים כךוספלבטון י .2
 קה.מר היצישעות לאחר ג 3ת עד והתקשרות הבטון תעוכב לפחו 6%

אישור מקודם של טון יובאו למוספים ואופן בהוספתם לבבת, הכיבי התערומר .3
 המפקח.

 של המפרט הכללי. 230431ף היציקה תעשה כמפורט בסעי .4
או כל פסולת אחרת, בראש  ,פרון נקי מעבלת בטהפסקה עד ק ללאהיציקה  .5

 הכלונס.
ונס ועד ון של הכללק העליון המעורב במים מהחהקבלן יידרש לסלק את הבט .6

 נקי.טון הלב
הקבלן ועל חשבונו לאחר קבלת  ק זה יבוצעו ע"ירוכות בסילוכל עבודות העפר הכ 

ת לונסאונית לכך שהכמופהמפקח לאופן הבצוע. תשומת לב הקבלן  אישור
 למפלס הנמוך מפני השטח.יצוקים 

 מ' עליונים לפחות. 3יש לרטט את הבטון עם ויברטור לעומק  .7
ו שוקע ב הזיון אינעשה רק לאחר שיובטח שכלוגן תית צינור המק או שליפפרו .8

"פטרייה" בקצה העליון של  רי. בכל מקרה יש להבטיח שלא תיווצרבבטון הט
 ד לקצהו העליון.ן בדיוק עהמתוכניהיה בקוטר וא הכלונס, וה

 
 פקוח ובקרה 23.1.09

ת החומרים ר ולמקורוודה באתלמפקח להגיע לכל נקעל הקבלן לאפשר ולסייע  .1
רשות המפקח הקבלן להעמיד ל והמלאכה. עלבדוק את החומרים, הציוד כדי ל

 ות וביצוע בדיקות לפי הדרישות.עזרה לצורך לקיחת דוגמא
שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית בדקו ע"י ציקה יהקדיחה והי כותאי .2

 ע.והסונית כמתואר בדו"ח יועץ הקרק
פקח. תוצאות הבדיקות של "י המה שתאושר עעבדה מנוסה ע"י מהבדיקות תעשנ .3

יות המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעואחר אישורן ע"י מעבדה זו, ל
ות ישור תוצאלגבי אדה הנבחרת ומעבהנובעות מהן. קביעת המפקח לגבי ה

 הבדיקות תהיה סופית.
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ח. מתן "י המפקיקבע באופן בלבדי עמועד בצוע הבדיקות והחלטה על היקפן,  .4
זכו את הקבלן העבודה לא יליות בשלבים מאוחרים של ת שליצאות בדיקותו
 ום תוספת או פיצוי.בש

 רסוניתבשיטה האולטות הכנה ויסיע לבצוע הבדיקות. עבור בדיקהקבלן יבצע  .5
מהכלונסאות, בקטרים שונים ע"פ קביעת  20% -לן צינורות בקרה, בכיכין הקב

 מפקח.ה
 נסאות.לכל הכלו ית תעשהבדיקה סונ .6
רשאי לשנות את ע הבדיקות והוא בי היקף בצוקרה יהיה המפקח הקובע לגבכל מ .7

 ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי. ההיקף בכל סוג בדיקה
וות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת גמאות מאצקחת דועל הקבלן ל .8

 פחת מבדיקהקום ולא ימפקח במהבדיקות יקבע ע"י ההחוזק. מספר המדגמים ו
 ת אחת לכל כלונס.תקני

לנספח "טופס תיעוד לביצוע כלונס" בהתאם  עבור כל כלונס, הקבלן למלא,על  .9
 .23במפרט הכללי בפרק 

של  23051ראה בסעיף  –ת הבדיקות אם לתוצאונס בהתו פסילת כלור אאישו .10
 המפרט הכללי.

נטי יס צמהבקרה בדי ת צינורותלמלא א והתיקונים על הקבלןבגמר הבדיקות  .11
 )גראוט(. 

 ס ע"מ לבחון את חלקו העליון.את חשיפת הכלונ רשאי לדרוש המפקח .12
 

  הכנה לבדיקה אולטרסונית 1023.1.
 תר:לת בין היית כולקה אולטרסונבדיהכנה ל 

תואר בפרטי התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמ .1
 .התכניות

נבדק ונס ורות בכל כלצינ 2יותקנו  23033סעיף ללי בת המפרט הכוף לדרישוובכפ 
 רכו.לכל או

, יוןס. בחלקו התחתון של הכלונס שבו אין זהצינורות יגיעו לתחתית הכלונ 
ינורות בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח, לקיבוע הצשוקים ירותכו חי

 .חישוקים אלו אינם נמדדים
 וע הבדיקות.מת בצות עד להשלות הצינורות ושלמשמירה על תקינ .2
 ונס.שה נוחה לכלסידור גי .3
 ד גמר הבדיקה.נורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עמלוי צי .4
 קות.ר הבדינטי לאחר גמצמ מלוי הצינורות בדיס .5

 
 הכנה לבדיקה סונית .1.1123

 הכנס לבדיקה סונית כוללת בין היתר: 
 עד לשביעות רצון המפקח.טון ופים, מיץ בגושים רופממים,  ניקוי ראש הכלונס  .1 
 לונס.ור גישה נוחה לכסיד .    2 

 
 סיתות פני הכלונס  23.1.12

 בתכניות. כמפורטירה הכללית החפכל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני  .1
זהירות את במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת ב .2

 .ן. עבודה זו איננה נמדדתמתוכנקי בקוטר הר כלונס נולהשאי ה"פטריה"
פך מאושר עבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שר ושברי הבטון מכל העפ .3

 מרחק שהוא. לכלבאחריות הקבלן ועל חשבונו ו
 

 ן סטייה במרכז כלונסתיקו  1323.1.
 ן.צעים הנדרשים לתיקוהמפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמ 
 א כל תמורה.ולל חדש או קורות נוספותונס מהכלביצוע  קון יכלולהתי 
  

 בקוצי הזיון ון סטייה במפלס פני בטון הכלונס אותיק  23.1.14
ס"מ,  – 30+ או  5על נס העולה ן הכלופלס פני בטובמ במידה ונתגלתה סטייה .1

 קח.יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפ
 רוש תוך שמירה על שלימותלס הדרות עד למפסותת בזהייחצב ויבטון עודף י .2

 .קוצי הזיון
 ינוקו היטב. ושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונסבטון חסר י .3
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 עבור התיקון עצמו. כל תוספת תשולם לאהמתוקן.  רכוהכלונס יימדד לפי או .4
ט, וטר המופעמים ק 5העולה על קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור  .5

 קח.ת המפלפי הנחיו יתוקנו
י אורך נוסף של המוטות או פני הכלונס לגלוב ולסתת את הקבלן יידרש לחצו .6

 ים.רתך, בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרשיידרש ל
מקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג אושר רק בוצים יריתוך ק .7

 . W- 440פ 
ש הקבלן לבצע יידר יעה בחזקה,וך ללא פגשרת ריתרה שהפלדה אינה מאפבמק  

רגים המיועדים למטרה זו ומהסוג ים מתועשים עם במצעות שרוולחיבורים בא
 ET Seriesת מסדר Ancon MBT Couplersאים לקוטר המוט. כגון מסוג המת

Couplers. 
 כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .8

 
 םדוח כלונסאות צמודיקי 23.1.15

 2.5ן מפי יהם יהיה קטנסאות אשר המרחק בין צירי כלופן רצוף שנלקדוח באואין  
תר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון הכלונס הקטן. קדיחת הכלונס השני תוקוטר 

 ה יש להמתין לפחות שלושה ימים.. בכל מקרהסופי מחצית חוזקוע ליגי
 

 מפלס פני הכלונסאות 23.1.16
ס בהתאם לתכניות. לא הכלונד או ראשי ורות היסותחתית קי הכלונסאות יהיו בפנ 

יציקת הכלונס  צע ממפלס פני חפירה כללית. רק לאחרסוד. הקידוח יבוצעו עמודי ייבו
 היסוד. לקורותהמצע שמתחת זי יחפרו התעלות עבור ארג

 
 אופני מדידה מיוחדים .223

 חידה כוללים גם:בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי הי 
דה ואינו ש מתאים כלול במחיר היחית פטיבעזרנסאות ראשי הכלוסיתות  .1

לא מפורר, ללא כל ת יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, הסיתו רד.נמדד בנפ
 '.ע וכונייט, קרקשאריות לכלוך, בנטו

 .(AS MADEתכנית עדות )לרבות הכנת ירותים של מודד מוסמך מדידות וש .2

 ת הבדיקה.ורוינרט לרבות ציות( כמפולטראסונבדיקות )סוניות, אוכל ה .3
לא  . ורך המסומן בתוכניותהא על פי למדידה יהיה האורך היצוק האורך  .2

ע לם לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוישו
 ורך הנקוב בתוכניות.בר לאלונסאות מעכ

פני   אפילו עד כנן אופלס הסופי המתול למלא יימדד אורך הכלונס היצוק מע .3
 . ן נקי כנדרש לבטו הקרקע כדי להגיע
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 ג'י()ר דות יומיותעבו - 29רק פ
 

  ידהאופני מד 01.29
 ת ביצוע העבודהת בעעבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיו המדידה תיעשה רק עבור אותן 

 .ובכתב ע"י המפקחשרו מראש ושיאו
שנה דה בו הועסקו האנשים, ותוגשעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבו 

 אים:הב את הפרטים הרשימה תכלול .קחאותו יום לאישור המפב
 .עבודה המדויקשמות הפועלים ומקום ותאור הודה, תאריך, שעות עב 
 .תחושבנה כשעות רגילות התשלום הןלצורך נתן כל תוספת וא תיעבור שעות נוספות ל 
 .התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו 
 .שלוםוישמש אסמכתא לת המפקח, יצורף לחשבוןע"י  דו"ח לעבודות רג'י חתום 

 
 כוח אדם  02.29

 מנהלי העבודה לא .בפועלהפועלים דו רק את השעות שבהן עבהעבודה יומן ביש לרשום  
 .ולים ברווח הקבלןיחשבו ככלאדם וישמו במצבת כוח ייר

 
 ציוד מכני  03.29

ורתו בהתאם למחירים לם תמאת השימוש בציוד מכני, תשואם העבודה היומית מחייבת  
  .יותהכמו ותו ציוד כמפורט בכתבי אהאחרים לגבובכפיפות לתנאים 

 "חשב" או "דקל"רון בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחיאם לא פורטו מחירים  
 .15%בהנחה של  מבניהם( )הנמוך .יהעדכנ

 
 חומרים  04.29

כתב "ב, טעונות אישורו בוכיו בעבודה, לרבות פחת, הובלה כמויות החומרים שהושקעו 
 .פקים"י הסהקבלן קבלות חתומות עפק יידרש, יס אם .של המפקח

 
 יםפיגומים ודרכ  05.29

כיו"ב, אלא אם צעי עזר וים, אמת פיגומים, דרכתמורהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  
תב היומית, ואושרו בהתאם ובכ כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה

 .י המפקחע"
 

 ג'י )עבודות יומיות(בר ות כוח אדםולת מחירים לעבודתכ  06.29
 ללים בין היתר את:רים לשעת העבודה ייחשבו ככוהמחי 

 
ק, תוספת משפחה, תוספת תוספת ות כגון: תוספות הנהוגותכל השכר היסוד ו .א

 .יוקר
 .וח הטבות סוציאליותכל ההיטלים, המסים, הוצאות ביט .ב
 .ממנודים לשטח העבודה וסעת עובה .ג
 .העבודה(ודה ומנסיעה )לעבזמני ה .ד
)לרבות הובלת הכלים למקום בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן  שימושדמי  .ה

 .ממנו(דה והעבו
 .גחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנהשורות בהשאות הקהוצ .ו
  .רות והן העקיפות של הקבלןהוצאות כלליות, הן הישי .ז
  .קבלןרווח ה .ח

 
 וד מכנילעבודות ציתכולת מחירים   70.29

 השאר את:המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין בודה מחירים לשעת עה 
 והחזרתו, דלק, שמן וחשמלם העבודה ו למקות הציוד, הובלתאחזקשכר מפעיל הכלי,  

אי, יטוח פחת ובלאות השוטפות עליו, כגון: בהנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצ
 .רווחיולליות של הקבלן והוצאות כ
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 עבודות ספרינקלרים – 34פרק 

 

 ספרינקלריםתנאים  ודרישות  לעבודות  

 כללי: .1

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של 

 .מתמושל מערכת ספרינקלרים

 מעלות . K=5.6 68המתז יהיה מסוג תגובה מהירה 

 UL/FMאביזרים במערכת יהיו מאושרים כל ה

 1596ותקן ישראלי  NFPA-13ביצוע העבודה ייעשה לפי תקן 

 רמת סיכון מוגדרת נמוכה

 על הקבלן לבצע בדיקת מים ולאשר תכנון וביצוע מערכת ספרינקלרים

 ועל חשבונו .

 טר מהצינור המזין יהיה בקוהתקנת ירידות ספרינקלרים לתקרה אקוסטית 

 לותאינש לפ 1 

 צבועה אפוקסי נושאת תו תקן ישראלי 40כל הצנרת תהיה סקדיול 

 מידות מרחקים וגהי הספרינקלרים יהיו ע"פ תקנים רלוונטים.

 

 לתשומת  לב  הקבלן: .2

לפני הגשת הצעתו יבדוק הקבלן את התוכניות המצורפות למפרט זה. וכן יבדוק את 

ויכיר את כל המתקנים והמערכות דיקות הדרושות השטח וחלקי הבנין ויעשה את כל הב

 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.

 

 כוונה: .3

יאגרמטיות ומציינות את ההיקף והמערך הכללי של פי שהוצאו הן דתוכניות המכרז כ

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 

בודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו ט האביזרים והעאת פרו

 כמכילה אותם.

רשימת ציוד, דפי קטלוגים וחומר טכני, יגיש הקבלן למפקח בשלושה העתקים לאישור 

הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור ,לפני התחלת ביצוע העבודה

 מהמפקח.
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 קבלני  משנה: .4

משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר  הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן

 מראש בכתב על ידי המזמין.

 

 רשיונות  ואישורים: .5

שבמפרט זה  ספרינקלריםהקבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות 

 )במידה ונדרשים(.

 

 טיב  החומרים  והעבודה: .6

העבודה לפי כתב כמויות, ביותרם יהיו חדשים ומאיכות הטובה כל החומרים והאביזרי

כל חומר פגום או ביצוע לא  המפקחהמבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של 

 .המפקחראוי יסולק מיד עם הוראת 

על הקבלן לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כל תיאום 

 נוסף.

והתוכניות, תקבע החלטתו של  ת ביחס לפרוש הנכון של המפרטבמקרה של חלוקי דעו

 המפקח בלבד.

 

 פתחים: .7

 , ייעשו על ידי הקבלן.מתזיםכל הפתחים למעברי צנרת, 

 

 גישה: .8

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 

 ידו.

 רעש  ורעידות: .9

נקוט בכל האמצעים למניעת על הקבלן ל ,ל ללא יצירת רעשהציוד על כל אביזריו יפע

 רעש. כל ציוד אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.

 

 הגנה  בפני  חלודה: .10

הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה יהיו 

 שכבות.צבועה בשתי  40בחום,צנרת סקדיול  מגלוונים

 

 הדרכה: .11

המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש  לפני מסירת

 לפעולה והחזקה תקינה של המתקן.

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. 10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של 
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 תיקי  הסבר: .21

מלא לתפעול והחזקה של המתקן הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר 

 כמו קטלוגים, תוכניות מעודכנות וכו'.

 

 אחריות  על  נזקים: .31

 הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמי.

 ועליו לבטח את עובדיו.

 

 קבלת  המתקן: .41

 תקן.עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של המ

 

 אחריות  ושרות: .51

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 

שעות מזמן קבלת הודעה. למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע  24לכל קריאת שרות תוך 

את ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב  בלן לא נענה לקריאה ולתבועאחרים אם הק

 הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף.

 

 הגנה: .61

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על 

 ידו או ע"י גורמים אחרים.

שלום זק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל תבמידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנ

 ע"י הבעלים.

 

 שילוט: .71

על הקבלן להתקין שילוט ליד כל המפסקים והלחצנים, מנורות סימון ממסרים 

 לקיט כתובים לבן על גבי שחור.פומאבטחים. השלטים יהיו מ
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 עבודות פיתוח - 40פרק 

 
 כללי  – 40.00

הכחול( לרבות פרק  המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לבניין ופיתוח )האוגדן

, אלא אם כן צוין אחרת. השלמות בסעיפים להלן באות 1995ר, הוצאה משנת לפיתוח האת 40

כתוספת או שינוי לאמור במפרט הכללי לפיתוח או כהדגשה מיוחדת, הנובעת מאופייה המיוחד 

 של העבודה. 

ה לעובי שלאחר בכל מקום במפרט זה בכתב הכמויות והתוכניות בו צוין עובי השכבה, הכוונ

חי הגן לא ידרש הידוק מבוקר. אם המהנדס יהיה סבור שהשכבות בגן ההידוק הנדרש. בשט

ובמיוחד השכבה העליונה )אדמה( הודקה יתר על המידה, ניתנת בזאת רשות למהנדס להורות 

ס"מ, החריש יעשה במקרה זה ללא כל תמורה  40לקבלן לחרוש את השטח בעומק של לפחות 

 חרת, הכל על חשבון הקבלן.כספית או א

 

 עבודות הכנה והכשרת השטח – 040.0

עבודות פירוק של אבני גן קיימות, ריצופים ואלמנטים אחרים יעשו  –בנוסף לאמור בפרק זה 

בשטח לפי הוראות המפקח באתר. שאריות ופסולת יפונו לאתר שפכים מאושר. עקירת עצים 

ווי חשמל בעצים או במבנים סמוכים, במיוחד קתעשה בכלים ובאמצעים מתאימים מבלי לפגוע 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים. 10 –וטלפון. הכריתה תעשה עד ל 

 

 ריסוס  – 10.040.0

 100ליטר על  3אפ" בכמות של  –בנוסף לאמור בסעיף זה יבוצע ריסוס קוטל עשבים מסוג "ראונד 

 תחת למשטחים מרוצפים.ליטר מים, בכל שטח אשר עליו יורה המפקח באתר לרבות מ

חראי להשמדה של כל עשבי הבר, עלווה וקנה שורש, וירסס ריסוסים חוזרים הקבלן יהיה א

 במרווחים של שלושה שבועות עד להשמדתם המוחלטת.

 

 ניקוי האתר – 20.040.0

לפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת, אבנים, גרוטאות וכו'. 
"ל וכל הנדרש חלה על הקבלן. עבודה זו ל מחוץ לאתר. מציאת מקום לשפיכת הנולהרחיק א

תבוצע במסגרת עבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות, המדידה 
 לפי מ"ר.

 
 הסרת צמחייה  – 30.040.0

ל המהנדס בנוסף לאמור במפרט הכללי, לא יעקור הקבלן כל צמחיה קיימת, אלא באישורו ש
רת עבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב בלבד. עבודה זו תבוצע במסג
 הכמויות, המדידה לפי מ"ר.

 
 כריתת עצים – 40.040.0

כמתואר במפרט הכללי אך על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר. הכריתה 

ל עץ אלא לאמור במפרט הכללי. הקבלן לא יכרות כס"מ מתחת לפני האדמה בניגוד  30– 20תעשה 

מטר מפני  1ס"מ הנמצא בגובה  15באישורו המוקדם של המהנדס. אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר 

 הקרקע, המדידה לפי יח' כולל סילוק הפסולת.
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 עקירת עצים – 50.040.01

, כל עץ לא יעקר בנוסף למפרט הכללי, על הקבלן לקחת בחשבון שבמקום היקף יש לקרוא קוטר
ס"מ הנמצא  15קבלת אישורו של המהנדס. אך ורק עצים בעלי גזע בקוטר ע"י הקבלן אלא לאחר 

 מטר מפני הקרקע, המדידה לפי יח' כולל סילוק פסולת ומילוי הבור. 1בגובה 
 
 חישוף  – 60.040.0

עפר כלליות.  כל חישוף השטח להורדת עשביה לא ידרש בנפרד ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות
בשטחי מילוי המיועדים לגינון בלבד. חומר חישוף לא יוטל בשטחי חומר חישוף יועבר ויוטל 

רחבות, דרכים, שבילים וכו'. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות, המדידה 
 לפי מ"ר.

 
 פירוק  – 70.040.0

וכניות, הפירוק יעשה בכלים מכניים כל הנדרש, יפרק הקבלן לפי הוראות במקום ובהתאם לת
בעבודות ידיים לפי הנחיות המהנדס באתר. משטחי בטון קיימים במקום ועליהם יש להטיל  ו/או

 ס"מ לא יפורקו. כשהמילוי קטן מהשכבה הנ"ל יש לפרקם. 80חומר מילוי בעובי שכבה מעל 
 הירות מרבית בעבודת ידיים.  גדרות, אבני שפה, ריצופים או כל דבר הראוי לשימוש חוזר יפורק בז

י לשימוש חוזר על הקבלן להעמיס, להוביל ולהערים במקומות שהמהנדס יורה, חומר הראו

בגבולות שטח המוסד. עבור הפירוקים הנ"ל לא ישולם כל תשלום נפרד. המחיר הנ"ל כלול 

פי מ"א או בעבודות עפר. ישולם בנפרד אך ורק באם ניתן סעיף נפרד בכתב הכמויות. המדידה ל

 נת בכתב הכמויות.מ"ר בהתאם ליח' / מידה המצוי

 

 סתימת בורות  – 80.040.0

בורות שנוצרו כתוצאה מהפירוקים הנ"ל או כתוצאה מכל עבודה אחרת יסתמו ע"י הקבלן 

ס"מ כל  20באדמת המקום, בשטחים המיועדים לרחבות דרכים וכו' יוחזר העפר בשכבות בנות 

 שכבה אחרי הידוק.

 

 סיקול – .90.0040

 ס"מ. 5ס"מ תסוקל מכל האבנים בגודל  30ובי סיקול אדמת גן עליונה בע

 
 קירות תומכים ומסלעות – 40.1
 כללי – 01140.0.

פיתוח  – 40בנוסף לאמור בפרק זה, קירות תומכים וקירות גדר כמפורט במפרט בנימשרדי פרק 
ת המצעים, מרחב עבודת חפירה האתר. העבודה כוללת מדידה וסימון, עבודות חפירה לתחתי

סודות בנית קיר, החזרת העפר החפור בגב הקיר, כולל הידוק מבוקר ובהתאם לתוכנית ליסודות, י
 הטופוגרפיה וכן תוספת אגו"ם לפי הצורך.

במרווחים שלא  3נכללים בעבודה גם חורי ניקוז שיותקנו מצינורות פי.וי.סי בגוון אפור בקוטר "
לי הקירות. כמו כן ניקוז עליון ס"מ מעל גובה הקרקע או המדרכה לרג 20ה מטר ובגוב 2יעלו על 

דליים לכל  2-3בקירות לפי המסומן בתוכניות. על פתחי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת בכמות 
 חור, עטופים ברשת ברזל. הצינורות ישארו בתוך הקיר ויגיעו מגב הקיר ועד חזיתו.

 :העבודה כוללת
או לחלופין במקומות שבירה  מטר 8המרחק בין התפרים לא יעלה על  –ות תפרי התפשט א. 

קר. את חלקו -ס"מ כולל מילוי קל 2של הקיר )פרט אם צויין אחרת(. המישק ברוחב 
החיצוני של התפר יש לאטום באלסטוסיל או שווה ערך מאושר. הכנת חורים למעקות או 

 תוכנית.  גדרות למיניהם בראש הקיר במידת הצורך ובהתאם ל
ידה שיהיה צורך בבנית קיר בלוקים על קיר הבטון השארת קוצים בראש הקיר, במ 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  ד. 

זה  ובמתכונת הקירות הקיימים באתר, יצויין פרט וידרש המהקבלן לבנות קיר בדוגמא

 בכתב הכמויות. 

 

 קירות בטון – 02140.0.

)אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות או  20 –בנוסף לאמור בפרק זה, היציקה מבטון מזויין ב 

במפרט הכללי ובכל מקרה לא תמדד הפלדה  0207בתוכניות( פלדת הזיון תהיה כמתואר בפרק 

ג שכבת בטון רזה כמצויין בפרטים. כלל במחירי הבטון. הקבלן יצוק את היסודות ע"בנפרד ות

התבניות לבטון תהינה עשויות מדיקטים חדשים, פרט אם צויין אחרת בכתב הכמויות או 

ס"מ, הכל כמפורט במפרט  2/2בתוכניות. בכל מקרה, גמר הקיר יהיה חלק ונקי עם פאזות בפינות 

 ובהתאם לתוכנית ולפרטים  40רק פ –הכללי לפיתוח האתר 

 

 ירות בטון מצופים אבן:ק – 40.01.06

בנוסף לכל האמור לגבי קירות בטון יצופה קיר הבטון בשכבת אבן כמפורט בפרטי הביצוע. האבן 

ס"מ בתוספת מוסף  "בי ג'י בונד" או שווה ערך מאושר  2תחובר לפני הבטון ע"י שכבת טיט בעובי 

 ת ציפוי האבן.הוראות היצרן. עבודות הקיר יכללו בתוכן גם א בכמות וביישום על  פי

 

 קירות בטון מצופים אבן וקופינג: – 40.01.07

כמו הסעיף הקודם אך עם  קופינג  מאבן  בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצוע.האבן תחובר 

ך מאושר ס"מ בתוספת מוסף " בי.ג'י.בונד" או שווה ער 2לראש הקיר ע"י שכבת טיט , העובי 

מ"מ לכל  8חוזק הקופינג על ידי זוג מוטות ברזל בקוטר ביישום על פי הוראות היצרן. כמו כן י

 אבן.

 

 ירות אבןק– 40.01.08

) אלא אם יצויין  20-קירות מאבן ג'מעין, לקט, חלוקי נחל, כורכר ואחרים יינבו ען גב בטון ב

שטופה ונקיה מכל לכלוך ועפר  אחרת בכתב הכמויות או בתוכניות(. כל אבן שתוכנס תהיה

עם זיון  20-ס"מ.יציקת  יסוד בטון ב 5ן מכל צדדיה בעובי בעובי של מינימום ותכוסה בשכבת בטו

 על גבי שכבת בטון רזב. הכל על פי הפרט והתכנית.

 

 בידוד – 09140.0.

י במפרט הכלל 05064בידוד קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יעשה בהתאם לנדרש בסעיף 
 1.5בשיעור של  80/100הקבלן בביטומן חם ישתמש  45/55בעבודות איטום, אך במקום ביטומן 

ק"ג למ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית )יריעות פיברגלס(. על הקבלן לקחת בחשבון שלוש 
 מריחות עם ביטומן ושתי שכבות יריעות זכוכית.

 פקח.  שצויינו ע"י המ המדידה לתשלום לפי מ"ר ורק במקומות
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 סוגי הבטון וחוזקו – 10140.0.

ליציקת יסודות וגב הקיר ו/או יציקה בין דפנות הקיר )אבן( הכל בהתאם לפרטים,  סוג הבטון

במקומות בהם ישנה ללא אבני דבש ק"ג צמנט למ"ק בטון  250יכיל לפחות  20 –יהיה מסוג ב 

 י טיח צמנט.דרישה לגב קיר גלוי, כגון קיר גדר, הגימור יהיה חלק ע"

 

 אבן לבניה: – 40.01.11

תהיה אבן טבעית או אחרת . גודל האבן  יהיה  על פי הפרט, התכנית או  דרישת סוג האבן לבניה 

המתכנן.על הקבלן לקבל אישור על סוג וטיב האבן לפני הבאתה למקום העבודה, לצורך כך על 

 מ"ר לפחות. 5מות של הקבלן להציג דוגמאות האבן וכן לבנות דוגמא לפי תכניות בכ

 
 מלט – 13140.0.

 .  1:3" ולצורך מכרז זה יעשה ללא סיד ויהיה ביחס מלט פירושו "טיט
 

 משיקי התפשטות  – 14140.0.
מ', על הקבלן לקחת בחשבון שבמשיקי התפשטות עליו לסתת את  10משיקי התפשטות יעשו כל 

ס"מ עם פלטת  2ים יהיו ברוחב האבן משני צידי המישק בכדי לקבל קווים אנכיים. המישיק
 ד הקיר.קלקר, המישק יהיה גם ביסו

 
  מישקים ועיבודם – 15140.0.

מ"מ ושולי האבן ישארו נקיים. רווח  20 –מישקים )פוגות( יהיו שקועים מפני האבן לפחות ב  
מ"מ. מלט למישקים כאמור לעיל ללא  30 -מ"מ ולא יהיה רחב מ  15 –המישקים לא יהיה קטן מ 

 יד.ס
 

 בניית מסלעות: – 40.01.17
 40/50ס"מ ובעובי   150/80בות" מקומית, בגודל ממוצע של  של אספקה והנחה  של סלעי "שכ

ס"מ.הסלעים יסופקו משכבות טבעיות של סלע , ללא סימני קידוח. בניית המסלעה תבוצע 
מסלעה , לכל בגבהים שונים בהתאם לרוח התכנית והפרט הטכני  ולפי הוראות המתכנן.בגב ה

ול  חפירה לפי הצורך , הידוק השתית, סילוק אורכה וגובהה  יונח בד גאוטכני . העבודה תכל
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 
 די המתכנו יתחיל בביצוע. המדידה במטר קוב.י
 

 רות תומכים וגדרות מבטוןקי – 18140.0.
 
 תחום הפרק. 1

פרק זה מתיחס לביצוע קירות תומכים וגדרות מבטון ויבוצע בהתאם לתוכניות וכמתואר להלן, 
 .40פרק  -כל היתר כמתואר במפרט הכללי לפיתוח 

 
 גמר נקי של שטחי בטון. 2

בטון מוכן. במידה ק"ג צמנט למ"ק  280לפחות, ויכיל לפחות  20 –מבטון מזויין ב הקירות יהיו 
והדבר נדרש בתוכניות או בכתב הכמויות תוצקנה רגלי הקירות התומכים על גבי שכבת בטון רזה 

ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. לצורך גימור נקי של שטחי בטון "חשוף" אשר  150אשר יכיל לפחות 
אשר ימרחו בר בתוכניות או במסמכי החוזה, יש להשתמש בתבניות מלוחות עץ לגביהם נדרש הד

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 

מסותת יהיו מדיקט. איטום קירות הבאים במגע עם  ס"מ. התבניות לבטון 2יקטמו לרוחב 
 45/58ם( יעשה כמפורט במפרט הכללי לעבודות איטום  אך במקום ביטומן הקרקע )תומכי

ק"ג /מ"ר. האריג יהיה מסוג סיבי זכוכית.  11/2בשיעור של  80/100ישתמש הקבלן בביטומן חם 
של יריעות סיבי זכוכית. פלדת הזיון מריחות עם ביטומן ושתי שכבות  3על הקבלן לקחת בחשבון 

לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד בנפרד והיא כלולה במחיר  תהיה כמתואר במפרט הכללי
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ס"מ מדופן הקיר וכן על שימוש  4 –היציקה. בקירות שיסותתו יש להקפיד על הנחת הברזל כ 
 י ההתשפטות.באגרגטים קטנים. יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפר

 
 מדידת קירות וגדרות בטון. 3

ו/או חציבה לצורך מרחב עבודה כולל ברזל ומצע בטון רזה. עבור סיתות  לפי מ"ק כולל חפירה
 הבטון ישולם בנפרד לפי מ"ר.

 
 שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות – 40.2
 כללי – .000240.

 .40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי האתר 
 מספר השלמות: בנוסף לאמור בו

לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא  הגימור העליון בשטחים המרוצפים, יהיה בהתאם . 1
 פגמים.

ס"מ יש  5 –השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה פחות מ  . 2
להשלים ע"י יציקה במקום, בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד. במידה שנמצא תא ביקורת 

 בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף.
חבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות במידה שיש להת . 3

 ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.
 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצויין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ. . 4
א מופיעות בתוכנית דוגמאות ריצוף על הקבלן לקחת גם אם לא צויין בכתב הכמויות ול . 5

 ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל. א בשלושה גוונים לפחותבחשבון שהריצוף הו
 

 מסוגים שונים: ריצוף באבני ריצוף משתלבות – 01.240.0
ס"מ, אספקה והנחת  4-5על גבי מצע מיושר ומהודק כאמור לעיל יפזר הקבלן שכבת חול בעובי  

חר הידוק ותשתית ממצע סוג א'  לאתלבות תוצרת בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע.אבנים מש
מבוקר כולל  חפירה להכנת "צורת הדרך" ופינוי חומר עודף לפי הצורך ולפי הוראות המפקח 

במקום שאי אפשר להשתמש באבני ריצוף שלמות או חצאים, תעשה השלמה במרצפות  באתר.
השלמה ביציקות בטון. פיזור שכבת חול ע"ג הריצוף ומילוי  מנוסרות בצורה הנדרשת. לא תותר

ים שבין האבנים, הידוק האבנים במכתש ויברציוני. הכל לפי הוראות והנחיות היצרן. כל הרווח
או אלמנטים אחרים, יש לצקת חגורה  , באבני שפה במקומות בהם הריצוף אינו גובל בקירות

 סמויה מבטון בשולי הריצוף.
 ה(.רמ"ר ריצוף )לא כולל חגו מדידה לפיא.
 לפי מ"א חגורת בטון.מדידה ב. 

 
 ריצוף אבן מסוגים שונים: – .0240.02

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' , 

אבן בזלת מנוסרת  ס"מ כולל זיון לפי הפרט, אספקה והנחת 10בעובי  20-ה ויציקת בטון באספק
ס"מ. סוג האבן והסיתות לפי בחירת המתכנן ועל פי דוגמא. הנחת האבן על  3ומסותתת בעובי 

מ"מ.מילוי הפוגות ברובא   1.5מ"מ ושקועות  7טיט עם מלט  ו"בי ג'י בונד" פוגות ישרות ברוחב 
ן , בטרם  יחל פי בחירת המתכנן. הכל לפי התכנית והוראות המפקח. בכל מקרה על הקבלבגוון ל

מ"ר לפחות, ורק לאחר שהמתכנן  יאשר את דוגמאות  5בעבודה, להכין דוגמאות ריצוף של 
 הריצוף בכתב,יוכל הקבלן להשלים את הנחת הריצוף. המדידה לפי מ"ר.  

 
 ם שוניםמסוגי וגן תיחום  אבני שפה – 03.240.0

 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 

ו ע"י מ' א 0.30מ' או  0.50אבני שפה ברדיוסים או עקומות. השלמות ייעשו ע"י אבני שפה באורך 
 סור אבני שפה בבית החורשת, לשביעות רצון המפקח באתר. כנ"ל לגבי אבני גן.ני
 

 מסוגים שונים אבני שפה לכביש – .02.0440
 .40פרק  –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר 
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 מדרגות אבן מסוגים שונים: - 40.02.05
פני השטח לפי ד בטון והכנת העבודה תכלול אספקה ובניה מדרגות מאבן מנוסרת  כולל יסו

 הצורך. הכל לפי תכנית, הפרט והוראות המפקח באתר.
 

 מדרגות ישיבה  מאבן : – 40.02.06
. העבודה תתבצע תוך  שימוש בטיט 20-אספקת ובנית  מדרגות מאבן מסותתת כולל יסוד בטון ב

כנית והוראות על בסיס " בי ג'י בונד" בכמויות בהתאם להוראות היצרן. הכל לפי הפרט, הת
 מפקח באתר.ה
 

 פרטים שונים – 40.8
 כללי – .000840.

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.
 

 ם טרומייםאלמנטי – 40.08.01
כל האלמנטים המפורטים להלן יעמדו בדרישות התקן הישראלי למוצרי בטון טרום ולמפורט 

 03062הדן בעבודות בטון על כל סעיפיו כולל סעיף  03( פרק 1975במפרט הכללי לעבודות בניין )
גרנוליט של האלמנטים. השלמות להנחת האלמנטים יעשו ע"י חיתוך אלמנטים הדן בציפוי 

 הכל לפי הנחיות והורואת המפקח באתר. –יציקה במקום  ה ו/או ע"יבמכונ
  הקרקע גבוהה מהמבנה. להגנה על המבנה במקומות בהם " טרומיLאלמנט " 

בלי  60/30/33/8העבודה כוללת: חפירה ו/או חציבה לצורך העבודה, אספקת אלמנטים במידות 
 20שכבת מצע סוג א' בעובי ור והידוק צבע תוצרת בית חרושת "אקרשטיין" או ש"ע . אספקה, פיז

ס"מ, הנחת האלמנטים ע"ג היסוד תוך סידור  10בעובי  150 –ס"מ. אספקה ויציקת יסוד בטון ב 
 ס"מ בין האלמנטים לבין הקיר וכיסוי האלמנטים באדמה. 2שכבה של קלקר בעובי 

 
 מתקני משחק – .020840.

כל  ארגזי חול, מגלשות וכו'.ת, סולמות, אספקה והרכבת מתקני משחק ומתקני ספורט, נדנדו
בהתאם לתוכניות ולפרטים, כל החומרים  המתקנים ישאו תו תקן ממכון התקנים הישראלי.

 יתאימו לתקנים הישראלים ויהיו מטיב מאושר ע"י המפקח. כל צינורות הברזל יהיו מגולוונים. 
צביעתם וסם בקרקע והעבודה כוללת: אספקת חומרים, עבודות עפר, התקנת מתקנים ביס

בהתאם לדרישות האדריכל. כל הצנרת והחלקים מברזל יצבעו בחומר אנטירוסט ופעמיים בצבע 
גלזור" כולל צבע יסוד.  –שמן לאחר שיוף והחלקה וחלקי העץ יצבעו פעמיים בצבע טבעי "הולץ 

העצים מסוג מאושר ע"י המפקח במידות כמצוי בפרטים. כל השאר בהתאם למפרט הכללי 
 אימים. המדידה: לפי קומפלט יחידה מעוגנת ומורכבת במקום.בסעיפים המת

 
  שלט למתקני משחק-40.08.03

מותקן על שני עמודים  80X  80שלט אתר בגודל בכל מגרש משחקים יציב הקבלן על חשבונו 
  . הכיתוב יכלול בעל האתר, אחראי על המתקנים, תאריך בדיקה ותאריך בדיקה הבאה.נושאים

 
 חול מבטוןארגז  – .4.00840

חפירה ו/או חציבה לצורכי העבודה, סילוק עודפים, אספקת כל החומרים ובניית ארגז חול מבטון 
בתבניות דיקט חלקות. הזיון לפי הפרט, גמר הבטון חשוף  20 –מזויין, יציקת הדופן מבטון ב 

 מ משפת הארגז.ס" 10וחלק, הקפדה על קיטום כל הפינות, מילוי הארגז בחול ים נקי עד 
 

 שלט – .050840.
שלט מפח מגלוון, צבוע בצבע שמן בגוון צהוב, עליו כותבים בצבע שמן בגוון שחור שמות כל 

ס"מ כ"א.  15ס"מ, שמות האחראים  20האחראים לפרוייקט. גובה האותיות של שם הפרוייקט 
ה רקע בצורה יציבס"מ זה מזה. השלט יועגן לק 50ס"מ כל  100/25הפח מותקן ע"ג מסגרת עץ 

 .ובטוחה. ראה פרט ביצוע 
 

 פרגולה – .070840.
אספקה והתקנת פרגולה עם ספסל. הפרגולה מעמודי ברזל מגולוונים המעוגנים ביסוד בטון, 

לעמודים מרותכים קורות ברזל מגולוונים, בין העמודים והקורות תונח מסגרת ברזל המרותכת 
ודים יחוברו ספסלים עם משענת, הספסל צללה, בין העמלקורות ועל גב המסגרת תונח רשת עץ לה

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 
 טר מרובע.המדידה במ במפרט מיוחד זה 40.11בהתאם למפורט בסעיף 

 
 אשפתון – .090840.

אספקה והתקנת אשפתונים בהתאם לתוכניות וכתב הכמויות העמוד יהיה מצינור מגלוון כולל 
 2 –צביעת חלקי המתכת ב  15 –ס"מ, הבטון ב  40חפירה ועיגון רגל המתקן בגוש בטון בקוטר 

ע יסוד ת חלקי העץ בצבשכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן, הגוון לפי בחירת האדריכל, צביע
 המדידה: לפי יח'.", הגוון לפי בחירת האדריכל. 2000ןבשתי שכבות "לזור 

 
 ברזיה – .100840.

ס"מ בגמר גרנוליט, כולל בריכת ניקוז תוצרת "שחם אריכא" דגם גליל או  35/80ברזיה גלילית 
ס"מ מלאה  40ש"ע מאושר. המחיר כולל אספקה והתקנת חבית מחוררת ללא תחתית בקוטר 

חבית תמוקם בקרקע בקרבת הברזיה ותשמש לניקוז המים העודפים שיגיעו אליה מבריכת חצץ. ה
הניקוז בצינור תת קרקעי. מיקום החבית בהתאם להוראות המפקח באתר. הצבת הברזיה 

 . המדידה ביחידות.בהתאם לתוכנית. הגוון לפי בחירת המתכנן. ראה פרט 
 

 עמוד לשלט – .070840.
ס"מ,  35/40ס"מ, משטח אליפטי לאותיות  40ס"מ, גובה  35שלט, קוטר  גלילי מבטון עבורעמוד 

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 

 .23ביצוע מס'  מאושר. ראה פרט
 

 ספסל עץ ע"ג קיר – 08.0804.
אספקה והתקנת ספסל עץ על גבי קיר בהתאם לתוכניות והפרט. התושבת עשויה מפלטות עץ אורן 

מ"א ע"י עוגן. כל  2פיני המחובר לפרופיל ברזל ע"י ברגים מגולוונים. הספסל מעוגן לבטון כל 
 ר  אורך.המדידה במט .40.11עבודות המתכת והעץ בהתאם למפורט במפרט זה, פרק 

 
 ספסל עץ עם משענת  – .090840.

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.

, 40.11רט במפרט זה, פרק ת והצבע בהתאם למפו, עבודות המתכ15 –ביטון הספסל ביסודות ב 
 המדידה ביחידות. הכל בהתאם לתוכניות, לפרט, למפקח באתר ולהוראות היצרן.

 
 שרוולים לרשת השקיה – .100840.

 P.V.Cס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון, אספקה והנחת צינור  50חפירת תעלות בעומק 
ס"מ מקצות  50נור הנ"ל יבלוט מ"מ. הצי 5נימלי של מוקשה בקוטר כמפורט ובעובי דופן מי

 20השבילים והרחבות תחתם הוא עובר, כיסוי הצינורות בחומר תשתית תוך הידוק שכבות של 
ס"מ עובי כל שכבה מקסימום. הצינורות יותקנו בהתאם לתוכניות והוראות המפקח באתר. בכל 

צעו הריצופים, ולבדוק זאת בטרם יבומקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח הגנני 
הקירות, אבני השפה וכו' החוסמים את המעברים. אי הבטחה כאמור תחייב את הקבלן לעשות 

 . המדידה במטר אורך.זאת על חשבונו בשלב מאוחר יותר של העבודה
 

 גדר רשת על הקרקע – .150840.
מדידה: לתוכניות ולפרטים. ה כנ"ל על הקירות, אולם עמודי הגדר ייבוטנו בקרקע, הכל בהתאם

 לפי מ"א.
 

 עמדה לנטיעת עצים עם סריג מבטון – 40.08.0210
ס"מ  וסילוק  העפר החפור , מילוי  הבור   100X100X100העבודה  תכלול : חפירת בור  לנטיעה 

או שווה ערך בגודל  ע"פ גיליון הפרטים, מבטוןבחמרה גננית קלה, אספקה והתקנה של סריג 
100X100 נטיעת עץ  במדרכה  תוך כדי התאמתו המלאה לריצוף "מ.בכל מקום המיועד  לס

 המדרכה. כל העבודה תעשה על פי תכנית הפרט והוראות המפקח באתר ונמדד ביחידות.
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 חפירה ומילוי עפר, עבודות  -  51פרק 
 

 כללי – 02.0051.
ללא יוצא מן הכלל, לביצוע בנוסף לאמור בפרק זה, מחירי היחידה לכל עבודות העפר יתייחסו, 

 דות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח.עבו
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.
בודת ידיים בהתאם אושרים ע"י המפקח באתר וכן בעהעבודה תבוצע בכלים מכניים שונים מ

לצורך, ובמיוחד על יד קירות של מבנים ושטחי פיתוח קיימים, וזאת ללא תשלום נוסף עבור 
 עבודת הידיים.

 
 חפירה – 02.151.

בנוסף לאמור בסעיף זה, תעשה חפירה באתר לכל עומק שהוא והעברת החומר החפור לשטחי 
פקח, כולל חפירה בעבודות ידיים האתר, לפי התוכניות והוראות המהמילוי ופיזורו בתחומי 

בקרבת מבנים ושטחי פיתוח קיימים. העבודה כוללת את הרחקת עודפי החפירה, למקום שפך 
 מאושר ע"י הרשות המקומית.

 
 סוגי קרקע  – 02.251.

י מהלך העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום, כולל סלע, במידה ויתגלה תוך כד
במפרט הכללי תופס לצורך מכרז זה, כל פיצוץ לא  4003בפרק משנה  העבודה. לצורך כל המפורט

ללא אישור מוקדם וע"י חבלן בעל רשיון תקף ובתאום עם מוסדות מוסמכים כגון מפקח  קעיעשה 
 מטעם משרד העבודה.

 
 חפירת תעלות פתוחות – 02.351.

וכניות ו/או לפי עבודת ידיים בהתאם לחתך שנדרש בתתעלות פתוחות יחפרו בכלי מכני ו/או ב
 ההוראות במקום.

 
 חפירה ליסודות – 02.451.

חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעשה לפי המידות שבתוכנית ותכלול את מרחב 
 העבודה הדרוש. 

 
 חפירה לצינורות ומתקנים  – 02.551.

ובתוספת ' יחפרו בעומקים הנדרשים בתוכניות תעלות לצינורות ניקוז, תאי ביקורת, תפיסה וכו
 ס"מ לצדדים. 20עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור בתוספת 

 
 העברת עפר חפור וסילוק פסולת – 02.651.

העברת עפר חפור תעשה ממקום חפירה למקום מילוי כאמור לעיל. וכמתואר במפרט הכללי. 
. המדידה והאיזון ע"ח "ק בהשוואת מפות לפני ואחרי העבודההמדידה של עבודות עפר לפי מ

הקבלן. עבור העברת המילוי ממקום חפירתו למקומות שיש למלא, לא ישולם בנפרד והנ"ל כלול 
 במחיר החפירה.

 
 שתית  – 02.751.

 ס"מ -+/ 10יישור והידוק שתית )צורת דרך( כולל ביצוע עבודות חפירה/חציבה או מילוי, בגבולות 
מטר. בשטח החפירה יש לחרוש את  5ישר שאורכו ס"מ מדוד בסרגל  -+/ 1דיוק מרבי עד ב

ס"מ עליונים  20ס"מ לפחות לפני יישור והידוק דרגת הצפיפות הנדרשת של  10הקרקעית לעומק 
לפי מודיפיד א.א.ש.ו , כל היתר כמתואר במפרט הכללי, המדידה לפי  96%בשתית לפחות לפני 

 מ"ר.
 

 מילוי – 02.851.
 ס"מ. 20השכבות לא יהיה מעל כמתואר במפרט הכללי, אך עובי 
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 מילוי מתחת למבנה  – 02.951.
מתחת למבנה פירושו: רחבות, דרכים, שבילים וכו' בכל מקרה עובי שכבה מפוזרת לא תעלה על 

 ס"מ. כל היתר כאמור במפרט הכללי. 20
 

 מילוי שאינו מתחת למבנה – 02.1051.
ס"מ, כל הידוק מיוחד לא  40עלנה על בנה פירושו בשטח הגן ועובי השכבות לא תשאינו מתחת למ

 ידרש.
 

  מילוי מוחזר – 02.1151.
 מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור של האדריכל כמתואר במפרט הכללי.

 
 מילוי מושאל  – 02.1251.

רות לקבלן על מקום במקרה של צורך באספקת מילוי ממקורות חוץ, ראשי האדריכל להו
ו בצמוד לו. הקבלן יחפור, יעמיס, יישר, יהדק או לא יהדק, כאמור להשאלת המילוי מהשטח א

 לעיל. שטח שנלקח ממנו המילוי, ייושר בסיום החפירה לפי הוראות האדריכל.
 

 א. מילוי מובא – 02.1351.
המילוי לא יכיל אבנים באם ידרש, הקבלן יספק מילוי מטיב מאושר ממקורות העומדים לרשותו. 

 מכלל נפח המילוי המסופק. 30%ס"מ וכמות האבנים לא עולה על  10-15שגודלן עולה על 
המילוי יפוזר כאמור לעיל עד לתחתית המצעים. על הקבלן חלה חובה לקבלת רשיון מתאים וכל 

אל הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח, מאת מוסדות מוסמכים כגון: מקרקעי ישר
ורות הקבלן או ממקורות מושאלים ימדדו לפי מ"ק או כל מוסד מוסמך אחר. מידת המילוי ממק

בהשוואת מפת מדידת ביניים לאחר גמר עבודות החפירה ולפני אספקת מילוי, הידוק המילוי 
 )שאינו מבוקר( כלול במחיר המילוי.

 
 ב. אספקת חמרה גננית – 02.1451.

האדמה תהיה  מטיב מאושר, נקיה מאבנים ועשבים רב שנתיים.הקבלן יספק, באם ידרש, אדמה 
ס"מ לכל היותר. הקבלן יפזר ויישר את  80חפורה משכבות עליוניות ופוריות  ועד לעומק של 

 30האדמה אך ורק לאחר בדיקה ואישור המצע ע"י האדריכל. עובי שכבת אדמה מפוזרת בעובי 
 המדידה לפי מ"ק.ס"מ, יישור מדוייק בהתאם לגבהים מתוכננים. 

 
 אדמה חקלאית – 02.1551.

. אם לא צויין אחרת, תפוזר חמרה גננית 40פרק  –ל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר הכ
ס"מ. העבודה כוללת אישור יישור לקבלת גבהים מתוכננים  30 –כאמור בשכבה שאינה פחותה מ 

 לפי התוכנית.
 
 כבישה והידוק- 6.12.051

ת ומדרגות ובכל מקום זה יעשה הידוק מבוקר בשטחי המדרך מתחת לקירו בנוסף לאמור בסעיף
 מוד.א.א.ש.ו. 96%כמצויין בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח באתר. דרגת הצפיפות תהיה 

 
 מצע ותשתיות  – 51.3 
  מצע – 10.51.03

שתית  ס"מ על גבי 20בנוסף לאמור בפרק זה החומר יהיה ממקור מאושר אשר יפוזר בשכבות של 
לפחות  96%י ויברציוני מאושר לצפיפות של מהודקת. כל שכבה תורבץ במים ותהודק בכל

 10ס"מ, אחוז גרגיר עובר נפה מס'  7מהצפיפות המירבית לפי מוד. א.א.ש.ו. גודל גרגיר מקסימלי 
. המצע יהיה מודרג ולא יכיל כל 10%לא יעלה על  20. הגרגיר העובר נפה מס' 65%לא יעלה על 

 . 7%הפלסטיות לא יעלה על  ינדקסוא 10%ולת בניין. גבולות הנזילות לא יעלו על פס
המפלס הסופי של פני המצע המהודק יהיה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות נוספות במקום. 

 העבודה כוללת גם הידוק שתית לקבלת פני הדרך.
 

 עבודות אספלט – 51.4
  עבודות עפר –51.04.01

ל בהתאם לאפשרויות ה במקום הן בעבודת מכונה והן בעבודת ידיים, הכהקבלן יבצע את החפיר
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 



 ורהבית ספר אור ת-אולם ספורט
 מונדתל 

 מפרט טכני מיוחד 
 

                                                                                                                              

                                                                                                                                           74  

החסר בעפר מטיב מאושר ע"י ב"כ המזמין. דיוק  שיחפור יתר על המידה ימלא על חשבונו את
 חפירה יפוזר ע"י הקבלן בשטחים לפי תוכנית והוראות המפקח באתר.ה

לפני תחילת עבודת המילוי, על הקבלן לציין את מקום החפירה שממנו יעביר את העפר למילוי, 
 ולקבל על כך את אישור המתכנן.

 ידת נפח המילוי המהודק במקום.חישוב כמות העפר שהובא למילוי יעשה לפי מד
 

 ק וכבישההידו – 0251.04.
יד מכניים ו/או מהדקי צפרדע  –ההידוק והכבישה בשטח יעשו בעזרת מכבשים מכניים, מהדקי 

לכבישה בכל המקומות שאינם ניתנים או שאין לכבוש אותם במכבש גדול לפי המפרט או הורואת 
 המפקח באתר.

 ישה במקומות דלקמן:הקבלן יבצע עבודות הידוק וכב
 ס"מ לפני הכבישה(. 30שכבת המילוי לא יעלה על  כל אחת משכבות המילוי )עובי .א

 שטחים שנחפרו לעומק גדול מהנדרש בתוכניות ו/או הוראות המפקח. .ב

 מילוי בבורות שנתהוו עקב עקירת עצים או כל סיבה אחרת.  .ג

 אספלט. –התשתית ושכבות הבטון   .ד

 95% –ה ל עו ברטיבות אופטימלית והצפיפות תגיע לאחר הכבישהידוק וכבישת התשתית יבוצ
 מהצפיפות המירבית לפי פרוקטור.

 
 עקור התשתית  – .0351.04

בגמר עבודות יישור והידוק התשתית, ירוסס כל השטח בקוטל עשבים כימי מסוג "עקרן" או 
החקלאות,  "ברציד", כדי למנוע צמחיה מתחת לשטח האספלט )יש לתאם פעולה זו עם משרד

 המחלקה להדברת צמחי בר(.
 

 מצע סוג א'  תשתית – 0451.04.
אחר אישור המפקח שהתשתית והריסוס בוצעו בהתאם, יספק הקבלן כורכר ממקום מאושר ע"י 

 ואשר יענה על דרישות אלו: 40%המפקח, בעל תסבולת מינימלית של 
 יכיל כורכר סיסי וגרעיני. .א
 .לא יכיל אדמה או כל חומר אורגני .ב
 ס"מ. 6לא יכיל אבנים שגודלן עולה על  .ג
 . 5%ס הפלסטיות לא יעלה על אינדק .ד
 .25%גבול הנזילות לא יעלה על  .ה
 .200חומר העובר את הנפה מס'  80% –לא יכיל יותר מ  .ו

ס"מ לאחר הכבישה, דיוק פני השכבה  15הקבלן יפזר את החומר בשתי שכבות, כל אחת בעובי 
 מ'. 5רגל ישר באורך לאורך ס  Xהעליונה יהיה מ"מ  

 
 אבני שפה – 0551.04.
העונות על התקן הישראלי ואשר קיבלו אישור  100/25/15-17ות האבנים מבטון טרומי תהינה מיד

ס"מ.  10/10ס"מ עם גב של  35/10מכון התקנים. אבני השטח תונחנה על יסוד בטון במידות 
ק"ג/מטר לפחות.  175כמות מלט של  תערובת הבטון ליסוד תהיה מורכבת מחצץ, חול וזיפזיף עם

. את אבני השפה יש לסדר לפי הקו והגובה 1:2אבנים יעשה מטיט מלט בתערובת החיבור בין ה
הנתונים בתוכנית ולא תורשנה שום סטיות. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי שאבני השפה לא 

לט, כל אבן שתפגע תוחלף תתלכלכנה בביטומן ולא תפגענה ע"י הציוד בזמן ביצוע עבודות האספ
 ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 עבודות ניקוז – .651

 צינורות ניקוז מבטון –.06.0151
 במפרט הכללי. 5701עבודות החפירה והמילוי החוזר עבור צינורות הניקוז תבוצענה ע"פ סעיף 

 התעלות עבור צינורות הניקוז תיחפרנה בהתאם לגבהים המתוכננים. את קרקעית התעלה יש
נח לכל אורכו על אדמה יציבה, מהודקת לישר בהתאם לשיפוע הדרוש, כך שהצינור יהיה מו

 . 51.2.01ובשיפוע הדרוש,  כמפורט בסעיף 
התעלות צריכות להישמר יבשות לחלוטין במשך כל זמן הנחת הצינורות ועל הקבלן לנקוט בכל 

מפקח. כמו כן על הקבלן האמצעים הדרושים)כולל משאבות( לייבוש התעלות לשביעות רצון ה
 די התעלה לפי הצורך.לדאוג לדיפון ותימוך צי
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ס"מ ויהודק לצפיפות של  20המילוי החוזר מעל עטיפת החול, יהיה ממצע סוג א' בשכבות של 
98% . 

במפלס של שכבות המשטחים הסלולים, יבוצע המילוי החוזר בהתאם לשכבות המתוכננות של 
 הכבישים ו/או הרחבות.

ן, כמפורט בכתב הכמויות, עם מחברי גומי עם או בלי זיו 27הבטון יהיו לפי תקן  ישראלי  צינורות
 לקבלת אטימות מוחלטת.

 הצינורות יהיו עם תושבת מחומר גרגירי ועטיפת חול, הכל לפי הפרטים שבתכנית.
כל הצינורות יהיו צינורות מדויקים מתוצרת מאושרת, מעולים, ללא סדקים, חריצים או פגמים. 

 קבלן מהשטח.צינור שלא יתאים לדרישות הנ"ל, יסולק ע"י ה
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.

בהתאם  ריפים יבוצעו עטיפות בטון ועוגנים מבטון מזויןבמקומות שהצינורות יונחו בשיפועים ח
 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 

טימות, מילוי חזר ממצעים ניסור האספלט הקיים בשני קצוות התעלה, בדיקת אהעפר הדרושות, 
ס"מ וכן עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע  20סוג א' בשכבות מהודקות של 

מושלם של קווי הצינורות עפ"י המפרט והתוכניות ולשביעות רצון המפקח. לא תשולם תוספת 
  בגין חפירה בדרכים סלולות. 

 
 תאי תפיסה ובקרה –.06.0251

)לפחות( והפלדה תהיה מצולעת. התאים יהיו  -30רט הכללי, הבטון יהיה בבניגוד לאמור במפ
מאלמנטים טרומיים לפי הפרטים המצורפים. שימוש בתאים יצוקים יהיה אך ורק באישור 

ויים לעין, המפקח בלבד. כל השטחים הפנימיים של התאים וכן חלקיו החיצוניים שיישארו גל
קה תבוצע באמצעות תבניות מתכת פנים חוץ שלמות יוחלקו עד לקבלת גמר חלק ונאה. היצי

ומוכנות מראש. לא יורשה השימוש בחוליות. התאים שיבוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו תאי 
 טון" ותאי תפיסה עם אבן שפה יצוקה, כולל תא עיקרי, תא משני 8הבקרה עם מכסה ב.ב. בינוני "

 מבטון.ס"מ  40ושבכה, ויחוברו לתא בקרה בצינור בקוטר 
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 
, הבטון הרזה מתחת לשוחה, פלדת הזיון, ס"מ(, הבטונים למיניהם 20א')המהודק בשכבות של 

המכסים והסבכות, שלבי טיפוס מיציקת "וולקן" או שווי ערך, הציוד והעבודה הפתחים, 
הדרושים לביצוע מושלם של התאים, עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. עבור מכסה 

 טון" תשולם תוספת. 25מטיפוס ב.ב. כבד "
סביבם. לצורך צוף המדרכות יבוצעו בהתאמה לסוג וצבע הריצוף שממכסי תאים המשולבים ברי

 לפי פרט. –כך יש  להשתמש בתקרות עם צווארון)טבעת מתכת( בולט, ובמכסה עם שקע ליציקה 
 הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא תשולם תוספת בגינם.

 
 מתקני כניסה ויציאה לצינורות הניקוז ומעבירי המים –.06.0351

רצפה במידות לפי התכניות. ויכללו מעקה, "כנפיים" ו -30צעו מבטון מזוין בהמיתקנים יבו
העבודה תימדד לתשלום לפי מ"ק בטון מזוין. המחיר יכלול את עבודות העפר הדרושות, יציקת 

, פלדת זיון, הבטון הרזה וכן את כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים -30המתקן מבטון ב
 "י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח. לביצוע מושלם של המתקן עפ

 
 ריצוף תעלות באבן –.6.04051

ריצוף התעלה יבוצע במוצא צינורות הניקוז כמפורט בתכניות. הריצוף יהיה באבן שכבה בעובי 
 . שכבת האבן תונח ע"ג מצע סוג ב' מאושר.1:2ס"מ, הקשורה בטיט צמנט  15ממוצע 

מוש צפופות, ובעלות מקדם שחיקה גבוה. לא יאושר השי האבנים שיאושרו לשימוש יהיו קשות,
באבנים שטוחות ו/או מאורכות. לא יאושר השימוש באבנים קטנות שאחת ממידותיהן קטנה מ  

ס"מ. האבנים תונחנה בזו אחר זו ותותאמנה לשכבה אחידה. האבנים תיקשרנה בניהן בטיט  -8
חגורות מבטון מזוין יבוצעו מסביב לשטחי  צמנט, באופן שפני שכבת האבן תהיה אטומה לחלוטין.

. המדידה תהיה במ"ר נטו. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומרים)אבנים, הריצוף
צמנט( והנחתם, חגורות מבטון מזוין, עבודות העפר הדרושות להכשרת המשטח להנחת -מצע וטיט

ציוד והעבודה הדרושים לביצוע ריצוף האבן, סילוק העודפים והפסולת וכן עבור כל החומרים, ה
 בן עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.מושלם של ריצוף הא
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 אש סומימח - 70 רקפ

 
 תנאים כלליים 70.1

 
 :תאור 170.1.0
 

, , רצפותתומחסומי האש הנדרשים בתקר נה התקנתין ענילהל המתוארת העבודה
בר אש, מחסום אש תקני המונע מעלת לקב - מעטפת פירים וורטיקליים ובמחיצות אשב

ות יצבמחו קיים פתח או מעבר בתקרותבכל מקום בו  -לפחות  עתייםשעשן, וגזים למשך 
רות ו"ב; תפרים בתקוכי ת, תעלותלים, צנרוים, כבמוליכ -אש )פתחים למעבר תשתיות ה

 ובקירות אש; מישקים וכיו"ב(.
ות צוע העבודה עצמה, העבודלבידה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרשים עבוה

 אשהשרוול בו נדרש מחסום ה/ר נגישות אל וחשיפה של הפתחהמקדימות הנדרשות לאפש
 קדמותו.המצב לפעולות והחומרים הנדרשים להשבת כל הת וא
 

 קות מוכר: ה ע"י מכון בדיבדיק 70.1.02
  

יקה בד המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור האשכל מערכות מחסומי  א.
 בלת עמידות האש הנדרשת. להתאמתם ליעודם ולק

 לפחות לאחדפוף בכדק תבובנוסף  2חלק  931שראלי הבדיקה תבוצע בכפוף לתקן י 
 מהתקנים הבאים: 

 - (1479 UL )814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN ; 
 - 20 PART :476 BS . 

ן בדיקות מכואו  UL ,FM ,ULC ,IFBTבדיקות מוכר דוגמת  כוןהבדיקה תבוצע במ
 המזמין. אחר מאושר ע"י

 
 בחןבמכר כנ"ל לעמידות המערכת להציג אישור בדיקות מכון מוהקבלן ידרש  ב.

 המים.  רנוקז
 

  מסמכים כללים: 70.1.03
 כים הבאים:המסמהציג את לן ידרש להקב 

 
 מסמכים מקדימים:   1.3.170.

עודות היצרן ות פרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישוריםומ ספרות א.
 במבנה כמפורט להלן.המוצעות מתאימות ליעודן  כי המערכות

שנים  10האש המוצעות הינה ומי חסל מש רי היצרן כי תוחלת החייםאישו ב.
 יישומם. לאחר  לפחות

 למערכת המוצעת, התאמה ליעודה במבנהן בדיקות מוכר מכו אישור ג.
 ל. לעי 1.2קבלת עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעיף ול

לשימוש במקלטים  רף לחומרי איטום המיועדיםאישור פיקוד העו ד.
 וגנים.ובמרחבים מ

 . הוסמך לבצוע העבודה מבצעאש כי הום החסת מרכאישור יצרן מע ה.
בחמש השנים  מבצעדי האש שבוצעו על ימי הדות מחסורשימת עבו ו.

ם יקף העבודה, שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעת ההאחרונות לרבו
 במקום.  מבצעה

גי ת המוצעות ואופי יישומם בסוביצוע המתארים את המערכו שרטוטי ז.
 רטו הפתח, החומרים והאבזרים בהםיפו וטשרטב הפתחים השונים במבנה.

כלול ממדי הפתח, עובי השרטוט י -קום ם במפן קביעתשימוש ואויעשה 
 . ליםיציין עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבם ושכבות החומרי

 
 ם תום העבודה:מסמכים ע  70.1.3.2

 
 שהנדרם קבלן כי כל הפתחים לגביהאישור ההפתחים שנאטמו כולל רשימת  א.

 פי להלן.ח הנדון לוג הפתודה נאטמו כפוף למפרטי היצרן לסהעב
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שנים מיום  10טיב העבודה לשלמותה ותקינותה למשך אחריות הקבלן ל ב.
  .אישור השלמת העבודה ע"י המפקח

 
 מידע מקדים:  0.1.047

צעתו. על הקבלן לבדוק כל המידע הנדרש לצורך מתן הקבלן יוודא שיש בידיו את ה 
ם לעמוד בהים צריכה המחסומנה ולוודא את כל התנאים שמערכת המב ותכנית את
בבקשת  מפקחפנה אל הי -במידה וחסרים בידו מידע או פרטים  ורך מתן הצעתו.לצ

 הצעתו. שת פרטים משלימים לפני הג
 מנים בתוכניות. שינוי בכמותא כל הפתחים והמעברים מסומודגש בזאת של 

י במחיר צוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהוהבי לךבמהת הפתחים, במעברים ובקירו
 היחידה.

 
 : המערכת ליעודה תאמתה 70.2

 
 עמידות אש: 70.2.01

ת אש של ידוטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמיב מחסום האש 
פחות משתי שעות. המערכת בה המערכת מיושמת, אך לא הקיר או התקרה 

ה בזמן שריפה כך שלא תיפול ניתקושפה שרה יציבה ותתמוך בצנרת שנתהי
להבטיח  -זמן שריפה הנוצרים עליה בחות עמוד בכוהמערכת ת המעבר,דרך 

 בפרק הזמן הנדרש.תה אטימותה ועמידו
 

 סווג בשריפה: 70.2.02
ונם, בעת ישומם ולאחר ום סיכון אש שהוא בעת אחסרים המוצעים לא יהיה משחומב

יקה על פי תקן ישראלי ת"י בבד פהשריב . בכל מקרה סווג החומריםישומם
 . לפחות V.4.4היה י 755

 
 קורוזיביות: 0370.2.

היו תואמים לחומרים ולצנרות ש ימרים ואביזרים של מערכות מחסומי האחו
או  ים העשויים ליצור קורוזיהע. לא יעשה שימוש בחומרבמגאיתם הם באים 

שה שימוש א יעל הם.ל הצנרת או התשתית הסמוכיםלהתקיף את חלקי הבנין, 
 ם. בחומרים על בסיס ממיסי

 
 ילות:רע 0.2.047

ילים רע ו אסבסט, חומרים מסרטנים או חומריםהאיטום לא יכילמרי חו
ומם או ם בעת יישומם, לאחר יישילישהם. חומרי האיטום לא ישחררו גזים רע

 בזמן השריפה. 
 

 התאמה למקום: 2.0570.
סוג  -יעודם ולמקומם במבנה מו לאיית זות המוצעות במסגרת עבודה המערכו 

 ם. הסביבתיים במקואים תית והתנ, סוג התשל הפתחוגוד
 :סוג הפתח א.

  ו'.בטון, בלוק או גבס, תפר התפשטות בבנין וכ קירפתח ברצפה, פתח ב
 

  ממדי הפתח: ב.
 הפתח, מידות הפתח.  עומק

 
  סוג הצנרת: ג.

כבלי חשמל  נור,צית הבות פלסטיק, צנרת חמה, יציצנרת פלדה, צנר
 ותקשורת וכו'. 

 
 נגד מים: איטום  ד.

 איטום מעברי צנרת מים -למעבר מים  ם נדרשת אטימותת בהבמקומו 
ימוש במערכת אשר ה שיעש -עברים חשופים בתקרות בין קומות וכו' ומ

 ות נגד מים. לאטימת האש תבטיח גם אטימבנוסף 
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  ים:עמידות במ ה.
 ות מחסומי האש יהיו עמידי מיםמערכל ם שיזריכל החומרים והאב 

בוהים ורטיבות העלולה ו בתנאי לחות גמדהחומרים יעמסיסים.  ובלתי
  להתהוות במקום.

 
  טמפרטורה אופיינית: ו.

מו ויהיו ניתנות מערכות מחסומי אש יתאישל  חומרים ואביזרים
 פרטורות הצפויות במקום. טמליישום ב

 
  ויברציה: .ז

 רעידה ת בהם קיימת אפשרות לתזוזה אוקומובמאש ום החומרי מחס
 ה בעמידות האש שלהם. וד זה ללא פגיעיע( יתאימו ל)ויברציה

 
  גמישות: ח.

יחה של ש שכת מחסום אש במקומות בהם צפויה העברה מחדערכמ
וצאה והחדרה של ה תאפשר -תית העוברת במקום צנרת וכבלי התש

 . ערכתהמשל האש ים ללא פגיעה בעמידות הצנרת והכבל
 

 כבלי חשמל ותקשורת: ט.
ל הכבלים. ציפוי יכות החשמלית שוללא יפגע במבלי חשמל יפוי כצ 

ל מ"מ יכופף עד לקוטר ש 12ר כי כבל בקוטר אפשכבלים יהיה אלסטי וי
תהיינה  יםם. מערכות מחסומי אש לכבלס"מ ללא היווצרות סדקי 3

ים תהיה הכבלי יפוש וצלעיל. מערכת מחסום הא גמישות לפי סעיף ח'
סוגי הכבלים ם ה לשימוש עכר להתאמתקות מובעלת אישור ממכון בדי

ו'(, צורת העברת הכבלים וכ בלי כח, בקרה, תקשורת, סיבים אופטיים)כ
ומרים )מעטפת הכבלים, ים, סולמות כבלים( והחכבל )כבל בודד, צמות

 . '(וכויים לומיניום, חומרים פלסטאו מובילים עשויים פלדה, א יםמגש
 
 צנרת מתכתית: י.

 המעכב התפשטות זהתית יהיה כצנרת מתכ במעבריחומר האיטום 
שימוש  -באמצעות הצנרת ני החום מצידו האחד של הפתח אל צידו הש

 שווה ערך. ם אובחומרים אנדוטרמי
 

 ם מקדימים לביצוע:תנאי 70.3
 

 ביקורת מקדימה: .0170.3
ן יש צורך במעבר אש. הקבלן היכ וקלבדע"מ לבדוק את כל התוכניות על הקבלן  

ופיעים בתוכניות ויתווספו רים אשר אינם מעבשהיא עקב מכל תוספת יקבל  לא
 דה.או עבור מעברים שיבוצעו מחדש במהלך העבווע במהלך הביצ

 
 ן:אישורי המזמי 70.3.02

טוטי הביצוע של לשר פקחלפני קבלת אישור המ תוהקבלן לא יתחיל בעבוד 
 מוצעות. אש הה ומימחס מערכות

 
 דוגמא: 70.3.03

ש בפתח מפתחי הבנין כפי דוגמת אטימת א לן, יבצע הקבמפקחישת הפי דר על 
 . פקחלאישורו המוקדם של המ - פקחמשיקבע ע"י ה

 
 נות:מיומ 70.3.04

 ומנוסים בלבד.ם על יעשה ע"י אנשים מיומניביצוע העבודה בפו
 

 חות:בטי 70.3.05
בנה, דים במבטיחות הנדרשים להגנה על העובן והמגי האמצעהקבלן ינקוט בכל 

ות טיחבכפוף להוראות היצרן, פקודת הב -בנה ליוד וריהוט במ, למנטי בניהעל א
 בים. תחייבעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע המ
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 ואחסון: אספקה 70.3.06
 יםר הם סגורים וללא נזקאתר במיכליהם המקוריים, כאשו לכל החומרים יובא

 באתר במקום ם יאוחסנוהאיטו ת הזיהוי שלהם ברורות. חומריוויות אשרוכ
יעה או מתנאי מפגח המוסמך מטעם המזמין כאשר הם מוגנים מאושר ע"י המפק

לים יסולקו מיידית כלים פגועים או מקולקן. מיכפוף למפרטי היצר -סביבה 
 ה. בנימאתר ה

 
 ביצוע: 70.4

 
 הכנות: 70.4.01

יבת של סב דרשות להגנה מפגיעה או לכלוךת הננוההגלכל  הקבלן ידאג א.
ת סמוכים, תוך שימוש בכיסויים, לקי בנין וצנרוחו לרבות על עבודת
 רטי הדבקה וכיו"ב. , סיריעות

גישות אל וחשיפה של ולות הנדרשות לאפשר נל הפעהקבלן יבצע את כ ב.
 פתח בו נדרש מחסום האש.ל/ההשרוו

ע בכבלים ובצנרות אותם הוא לפגוא של ריותוהקבלן יהיה זהיר ובאח ג.
ות בידוד מוליכים( יש , או בכבל )לרבתופגיעה בצנרל כל נזק וטם. עא

 מוסמך מטעם המזמין. ח הלהודיע מיד למפק
במקום בו מבוצעות יים מקור סיכון שהוא אם ק על הקבלן לוודא ד.

 - וק כל מקור סיכון אחרום האש. על הקבלן לוודא ניתאיטעבודות 
 הקבלן. חריות בא -פקח המוסמך מטעם המזמין ם המע אוםלת

והצנרות יהיו נקיים מלכלוך, מחלקים  גע של פני הפתחמכל שטחי ה .ה
באחריות  -ת הפתח באטימהעלולים לפגוע  -ים, מחלודה, שמן וכו' ופפר

 לן. הקב
לכלוך של סביבת  ות הנדרשות להגנה מפגיעה אוהגנהקבלן ידאג לכל ה ו.

 בכיסויים,שימוש קי בנין וצנרות סמוכים, תוך ל חלע בותתו לרעבוד
 . י הדבקה וכיו"בטיריעות, סר

 
 יישום:  70.4.02

 תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן. אש מערכת מחסום ה א.
האיטום בין  ומרא של הפתח, לרבות חדירת חבלן יוודא איטומו המלהק ב.

חומרי האיטום רת, צנית ק ארעים. במידת הצורך תפורצנרות, בין כבל
אום באישור ובת -ש דרת תחובר מחורות והצנן הציניוחדרו היטב בי

 מוקדם עם המפקח.
 

 השלמות: 70.4.03
חר שחומרי האטימה רק לאאביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרים יוסרו  א.

 ות היצרן. וראכפוף לה -עו למלוא חוזקם הגי
בנין, צנרות,  חלקימ דתוה עבול שאריות ולכלוך שגרמהקבלן ינקה כ ב.

 וכו'. תעלות, כבלים 
גמר או חלקי בניה אחרים עד  א תחופה בחומרילמחסום האש  מערכת ג.

 ע"י המפקח.  ושראשר לא תא
יצרן וכפוף המערכת לפי הוראות ה תחופהעם אישורה ע"י המפקח,  ד.

 . לדרישות המפקח
ט שילוי ע" ערכותחסומי האש, ישולטו המעם השלמת התקנת מערכות מ ה.

 75X125 שלטים בגודל -סורה!" גיעה אהפ -מזהה מתאים "מחסום אש 
 יות בגוון שחור על רקע צהוב זוהר. מ"מ אות

ן יבצע את כל הקבל קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין, עם ו.
תיקון והשלמה הנדרשים עקב כל השבת המצב לקדמותו ויבצע הנדרש ל

לשביעות רצון  -סירה למזמין ה למכנמו ושלמתבודתו, לקבלת עבודה מע
  המפקח.

 
 :חריות הקבלןא 70.5

 
ה בפועל הינה באיכות ופקן יגיש כתב אחריות היצרן כי התוצרת שסהקבל 70.5.01

 ם שהם. פגמי הגבוהה ביותר וללא
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קרות ו מלוא הפתחים והשרוולים בתאטמלן יגיש כתב אחריותו כי נהקב 70.5.02

 ם כפוףבוצעה באופן המקצועי והמושל בודההעכי נין וובמחיצות האש בב
 ו ע"י היזם. רהביצוע שאושלשרטוטי 

 
שנים מיום אישור  10מות העבודה למשך ושלהקבלן יגיש כתב אחריותו לטיב  70.5.03

 עבודה ע"י המפקח. למת ההש
 

 :עבודהתכולת ה 0.67
 

, יותהכמוב בכתידה שתיכלל במחירי היח אש בקירותהאש מי מערכת מחסוכל  70.6.01
זרים החומרים והאבי לתכלול את כ היאוגינה שלום בלא תשולם כל תוספת או ת

ות של העבודה ולקבלת עמידות האש ונאתיקני  ,הנדרשים לשם ביצוע מושלם
 איטומים חוזרים. באם ידרשו בעת העבודה, גם הנדרשת

 
ת בודוהעכל ת את כוללעבודה מכרז זה, הנוסף לנאמר בתנאים הכללים לב 70.6.02

 הבאות:
תח פה של שרוול/הפיישות אל וחשלאפשר נג נדרשותאת כל הפעולות ה א.

יטום, כל העבודות הא בו נדרש מחסום האש טרם ביצוע עבודת
עבודת צב לקדמותו עם השלמת בת המוההשלמות הנדרשות להש

 האיטום.
  חד..הכללי ובמפרט המיו רט במפרטמפואת כל ה .ב
 וטי ביצוע. שרט ותלרבמכים הכנת כל המס .ג
וניקוי  , לרבות התאמותרוחומרי העז ל החומריםרשת, ככל עבודה הנד .ד

למות והתיקונים לאחר ביצוע ההשהפתחים והצנרות לפני איטומם, 
הכל  -שלמת עבודת האיטום וי סביבת העבודה עם הם ניקעבודת האיטו

 המפקח  לת עבודה מושלמת מאושרת ע"ילקב
תר, ם ואביזריהם לאתר, אחסונם באאיטוי ומרבלת חאספקת והו .ה

לוק פסולת ולכלוך שנגרמו ע"י המזמין, סי ם שלא אושרולוק חומריסי
 ע"י הקבלן. 

 תאום עם כל הגורמים הנדרשים.  .ו
גנה על , הסמוכים למניעת פגיעה בהם ה על חלקי בנין וצנרתוהגנ שמירה .ז

י ם ע"וראישרתם ובוצעו מפגיעה עד למסימערכות מחסומי האש ש
 המפקח 

 זהרה.שלטי אשילוט המערכות ב .ח
 .ןאחריות הקבל .ט
 

בתוכניות. שינוי בכמות ים גש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנמוד 70.6.03
לה לשינוי כלשהו במחירי ך הביצוע לא יהווה עיבמהל הפתחים ובמעברים

 דה.יחיה
 

 האלקטרומכניות.כות ערהמ מפרטיא פרק זה ביחד עם כל על הקבלן לקרו 70.6.04
 במחיר ברי אש, כלוליםעים לאיטום מם המתייחסהמפרטיכמו כן, כל  
  

 מפרט טכני: 70.7
( למחיצות אש 04-6521141מבוססים על מפרטי אורבונד )טלפון: לן המפרטים שלה

( 08-9428999ון: מערכות מיגון אש בע"מ )טלפ -ב שעות; על מפרטי סגי 2אש  עמידות
רשאי  ות. הקבלןשע 2ש גרמניה עמידות א GRUNAU GMBH צרתתו KBSכות למער

פרק א' המוכיחים פי ך ובתנאי שיציג את האישורים הנדרשים למערכות שוות ער להציע
 ות האש הנדרשת.עודה ומבטיחה את עמידמה ליכי המערכת המוצעת מתאי
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 ות:שע 2 ות אשת ובתקרות לקבלת עמידום מעברי צנרת וכבלים בקירואיט 70.7.01
 

 :SBKרכת לוחות וצנרת במעכבלים מחסום אש במעברי   70.7.1.1
 

לות תע הכנת השטח כנדרש, לרבות פינוי של מכסיניקוי ו א.
 וסולמות כבלים.

 C-11בפתח ב  ח, הצנרות והכבלים החודריםמריחת דפנות הפת ב.

KBS FOAMCOAT ,ות הבכל שטח המגע בינם ובין לוח-KBS .
 .KBS -ת הלוחות פנועל ד מריחה כנ"ל

לוחות צמר  - אויר ביניהןעם מרווח  KBSת התקנת שני לוחו ג.
ג כל אחד ק" 140מ"מ בצפיפות של  50עים דחוס בעובי סל

בשכבה  KBS FOAMCOAT - לפחות מצופים מצידן החיצוני ב
יחתכו לפי  KBS-לוחות הש. מ"מ לאחר ייבו 1 -דה של כאחי
לוח )על מנת חב הרוול לאורךמ"מ  3ת הפתח בתוספת מידו

 וברים במעבר.עות הכבלים הולפי מיד התקנה(ליצור לחץ בעת ה
הלוחות בתפזורת  קנתאיטום נקודות שנותרו גלויות לאחר הת .ד

 .KBS FOAMCOATשל  צמר סלעים וציפוי נוסף
 KBS -לפתח ביב מ"מ מסב 30י פס ברוחב של ציפו ה.

FOAMCOAT ור יצמ לחב ע"ץ להשתמש בנייר דבק ר)מומל
 מר נקי וישר(.ג

 KBS -בר ב עדרים דרך המוצנרת החוחשמל  ציפוי כבלי ו.
FOAMCOAT  יישום ר. ס"מ מכל צד של המעב 50למרחק של

או ידנית באמצעות " AIRLESSהחומר בריסוס באמצעות "
היישום. עובי הציפוי ני לא צורך בניקוי הכבלים לפמברשת, ל

 משהשתמלץ למ"מ. )מו 1 -ייבוש כ לאחר ה
ור גמר נקי יפוי וליצרחק הציר דבק רחב על מנת לסמן את מבני

 ישר(. ו
 KBS יעטפו ע"י סרט 2בקוטר עד כולל " PVCת צנרו ז.

INTUFLEX 957  ס"מ מכל צד של  20בעובי כפול, לאורך של
יברגלס )הכיסוי יבוצע ת פ. הכיסוי יחוזק ע"י רצועומרכז הפתח

 מו בקולר יחס 2"על מ PVCאיטום הפתח(. )צנרות לפני 
 וכו'.ניקוי יישור, החלקה,  ח.
הפגיעה אסורה!" משני צידי  -הרה "מחסום אש זהתקנת שלט א ט.

 הפתח.
 

כת טיט חסין אש מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במער  1.2.7.70
L KBSMORTAR SEA: 

 
י תעלות כנדרש, לרבות פינוי של מכס שטחניקוי והכנת ה א.

 ם.וסולמות כבלי
ם או צמר סלעי דולים,לפתחים ג ש"עלוח גבס או  -ת תבניח לו ב.

רה: לוחות תבנית מחומרים דליקים חים קטנים. )העתלפ ש"ע
 ם לאחר התייבשות הטיט(.סיריש לה

ין הצנרות, בין תוך הקפדה על חדירת הטיט ביציקת הטיט  ג.
בלת שכבת טיט עד לק -הם לבין דפנות הפתח יניהכבלים וב

 ות.פחמ למ" 100בעובי 
 KBS -ב  דרך המעברודרים ציפוי כבלי חשמל וצנרת הח ד.

FOAMCOAT ס"מ מכל צד של המעבר. יישום  50 למרחק של
ות " או ידנית באמצעAIRLESSיסוס באמצעות "בר החומר

ציפוי י ההכבלים לפני היישום. עוב מברשת, ללא צורך בניקוי
על ב רח ר דבקמ. מומלץ להשתמש בניימ" 1 -לאחר הייבוש כ 

 .נקי וישר ור גמרנת לסמן את מרחק הציפוי וליצמ
 KBSיעטפו ע"י סרט  2לל "בקוטר עד כו PVCצנרות  ה.

INTUFLEX 957 ס"מ מכל צד של  20ובי כפול, לאורך של בע
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וצע יב י רצועות פיברגלס )הכיסוירכז הפתח. הכיסוי יחוזק ע"מ
 רבקוליחסמו  2על "מ PVCות לפני איטום הפתח(. )צנר

 , החלקה, ניקוי וכו'.ישורי ו.

שני צידי גיעה אסורה!" מפה -חסום אש אזהרה "מ נת שלטהתק ז.
 הפתח.

 
 שעות: 2ות אש ידמעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמם לאיטום שרוולי 70.7.02

 
 :C KBS FOAMCOAT-11מרק  איטום שרוולים ע"י מערכת 70.7.2.1

, כבלים או 2עד " PVC רתצנ מתכתית,רוולים למעבר צנרת איטום ש
 מ"מ. 65ים עד צמות כבל

 השטח כנדרש.  תניקוי והכנ .א
מ"מ מפני  20ל החדרת צמר סלעים אל תוך חלל לעומק ש ב.

ל )כגב נגד יציקת החומר ווהקיר/התקרה משני צידי השר
 צמר סלעים לפחות.מ"מ  60האוטם( ולקבלת עובי של 

רוול י השידי צמשנ C KBS FOAMCOAT-11מרק יישום  ג.
רות ששרוול, בהתייל צד של המ"מ מכ 20לקבלת שכבה בעומק 

 יר. עם פני הק
בעובי  KBS INTUFLEX 957תעטף ע"י סרט  -צנרת מבודדת  ד.

הכיסוי יחוזק מ מכל צד של מרכז הפתח. ס" 20כפול, לאורך של 
 ם הפתח(.לס )הכיסוי יבוצע לפני איטופיברגע"י רצועות 

 KBS -החודרים דרך השרוול ב נרת וצמל כבלי חשציפוי  ה.
FOAMCOAT ר. יישום כל צד של המעבמס"מ  50ק של למרח

ו ידנית באמצעות " אAIRLESSהחומר בריסוס באמצעות "
ובי הציפוי י הכבלים לפני היישום. עקומברשת, ללא צורך בני

ק רחב על מ"מ. מומלץ להשתמש בנייר דב 1 - לאחר הייבוש כ
 ליצור גמר נקי וישר.וי ויפהצ את מרחקמנת לסמן 

 וי וכו'. חלקה, ניקשור, היי ו.
 

 :2"-6במחיצת אש לצנרת פלסטית "שרוול  7.2.207.
התקנת קולרי  ס,ח שבין המחיצה לצינור בצמר סלעים דחורוומילוי המ

KBS PIPE SEAL S/M/OSI ומהודקים אליה בעוגני חיצה משני עברי המ
 מתאימים. פלדה 

 
 :2"-6ון לצנרת פלסטית "ת בטקרבת שרוול .370.7.2

חוס, התקנת קולר בצמר סלעים ד רהתקרה לצינו רווח שביןלוי הממי
KBS PIPE SEAL S/M/OSI דה התחתון של התקרה ומחוזק אליה מצי 
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 התוכניות תרשימ 
 ממכרז/חוזה(תי נפרד )המהווה חלק בל

 
 אדריכלות

 כניתשם ת מספר תכנית

 תכנית קומה 01

 תכנית תקרה 02

 חתכים 03

 חזיתות 04

 רשימת נגרות 

 רשימת מסגרות 

 רשימת אלומיניום 

 
 סטרוקציהקונ

 כניתשם ת מספר תכנית

 יסודות 

 -0.10ס במפל התלוי רצפה 

 פיםקונסטרוקציה לגג רע 

 תבניות -גגות יצוקים במקום  

 תבניות - גגות אולמות 

 חתכים 

 פרטי גגות ועמודים בבניה 

 רצפות תלויות 

 זיון-גגות יצוקים במקום 

 זיון -גגות האולמות  

 
 התברוא

 כניתשם ת מספר תכנית

INS-00 חותפי 

INS-01 קומת גג  

INS-02   קומה קרקע  
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 חשמל
 תכנימספר ת כניתת שם

 1-ט פרטי הארקת יסודות

 4199-00 והארקת יסודות חשמל ותקשורת הזנות

 4199-01 מתקן חשמל ותקשורת

 4199-02 רה, תאורה ומתח נמוךתק

 4199-03 למיזוג אוירהזנות  –קומת גג 

 4199-10 לוח חשמל

 4199-20 ותקשורת במסגרת פיתוח שטחהזנות חשמל 

 
 ראוויג זוימ

  תוכנית שם תכנית מספר

       קומת קרקע 01

       קומת גג 02

             חתך מבנה 03

 
 ספרינקלרים

  תוכנית שם תכנית מספר

SP-01 קומת קרקע       

02 SP- קומת גג       

 
 פיתוח
  תוכנית שם תכנית מספר

 וניקוזגבהים  תכנית 1

 הפנייה לפרטיםתכנית  2

 ית פרישת קירות    תכנ 8

 גיליון פרטים 

 
 

רך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל וספנה( לצוותתוה )במידה ר תתווספנרות אשוכן תוכניות אח
 .סמכותופקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף המ שינויים אשר

 
 
 
 
 

     ימת וחותמת הקבלן: חת   תאריך: 


