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 עפר עבודות - 01  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  01פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .בעהקו

 תקנים ישראלים ישימים 01.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 .מיון קרקעות – 253ת"י  -

    4.01,4.02ים חלק-כן גאוטכנית –940ת"י  -

 אתר ע"י מד גרעין.בדיקת צפיפות הקרקע ב  -  1454ת"י  -

 תמך מקרקע משוריינת. קירות  -  1630ת"י  -

 פתרונות להפרשי גבהים. 1+2חלקים -בטיחות בשטחים פתוחים  -  2142ת"י  -

 כללי 01.01

עבודות עפר מבוצעות בקרבת כבישים ומגרשים סמוכים. הקבלן יוודא  01.01.01
בטיחות מלאה בשלבי העבודה כך שלא ידורדר כל חומר ולא תגרם 

 שהי.פגיעה כל

לא ינתן לקבלן אישור להתחיל בעבודות העפר ללא נקיטת אמצעי  01.01.02
 זהירות ובטיחות כולל מחסומים ואמצעים אחרים.

עם קבלת העבודה יגיש הקבלן תכנית לביצוע שלבי העבודה אשר תלווה  01.01.03
בפירוט לגבי צורת דרך הגישה ומקומה, קו התקדמות החפירה, שלבי 

תיבדק ע"י המפקח וחייבת לקבל את הדיפון, העיגונים וכו'. תכנית זו 
אישורו. המפקח רשאי לשנות ולתקן תכנית זו, והתכנית המתוקנת 
תחייב את הקבלן, מבלי לפגוע באחריות הקבלן לטיב ולבטיחות 

 הביצוע.

 על הקבלן להכיר את הדו"ח קרקע ולפעול בהתאם להנחיות הרשומות.  01.01.04

ך ורק אחרי כמו כן יש לקחת בחשבון שהעבודות הנ"ל יש לבצע א 01.01.05
אישור שיטות העבודה וסוגי  הציוד ע"י המפקח ויתכן בנוכחותו כל זה 

 ללא תאום נוסף.

לפחות,  1:2חפירה בקרבה לגדר בטון קיימת תבוצע בשיפוע מתון של  01.01.06
במידה ונדרש דיפון מקומי יינתן פיתרון ע"י המהנדס המתכנן לפני 

ין המשורטט החפירה. במידה שיתגלו שינויים בין המבוצע בשטח לב
 בתכנית יש ליידע את המתכנן מיד לקבל את אישורו להמשך העבודה.

 ו/או חציבה עבודות חפירה 01.02

 כללי :  01.02.01

בכל סוגי  אמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירהבכל מקום בחוזה זה שנ
 ולרבות בחומר מצע מהודק.  ,(במסמך ז')ראה דו"ח קרקע  הקרקע שבאתר

תבוצע בכלים מכניים, פנאומטיים, או  חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים,ה
בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל, וכל זאת בכפיפות לאישור המפקח 

 מראש. 

בכל שלבי עבודות העפר, בשטחים המיועדים למבנים  החפירהכל פעולות 
)קומפרסורים(,  אווירכלשהם תעשינה ע"י כלים מכניים כבדים, פטישי 
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הקבלן יגיש לאישור המפקח את רשימת  .ם, וכו'פטישים פנאומטיים מתנייעי
הציוד המכני, כולל סוג וגודל, והוא יוכל להשתמש בציוד זה רק לאחר אישור 

 המפקח.  

 שבפרויקט זה מתחלק לקטגוריות הבאות:  החומר החפור

לוי חוזר ו/או יחומר שישמש את הקבלן לצרכי מ 01.02.01.01
החלפת קרקע ו/או מלוי מאחורי קירות תומכים 

 ת פרויקט זה. במסגר

תוגדר "כעודפי חומר החפור/ החצוב"  יתרת החומר החפור
ותסולק מהאתר אל אתר שפיכת פסולת המאושר לכך ע"י 
הרשויות. יש להודיע למפקח בכתב את מקום אתר שפיכת 

 הפסולת ולקבל אישורו. 

יש לקחת בחשבון כי מפלסי הקרקע הקיימת  01.02.01.02
בעומקים כוללים  פסולת גזם )( בתכנית  מצב קיים 

גדולים ומשתנים. לצורך כך, הקבלן חייב לבדוק 
 את השטח בקביעת הצעתו לעניין זה.

 וסילוק פסולת  סילוק  עודפי חומר חפור 01.02.02

סילוק עודפי חומר חפור )קטגוריה ב' לעיל( וכן סילוק חומר מפורק ופסולת 
כלשהי, יהיה תמיד אל מקום שפיכה שיאושר ע"י הרשויות המוסמכות, הנ"ל 

ר גם לגבי חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימים, כבישים, אמו
מדרכות, צנרות ושוחות וכיו"ב. החובה לתאם ולקבל רשות לשפיכת החומר 

 הנ"ל מוטלת על הקבלן. 

עודפי החומר החפור )קטגוריה ב' לעיל( יהיו רכושו של הקבלן מרגע יציאתם 
זמני של עודפי חומר חפור מתחומי האתר, הקבלן אינו רשאי לבצע ערום 

 ופסולת, ועליו לסלקם מהאתר באופן מיידי. 

 דיפון זמני  01.02.03

ידי יסודות של -מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה על
ו/או על יד תשתית או גדר קיימת ידי כביש פעיל, -מבנים כלשהם, ו/או על

הנ"ל, ו/או את  ועפ"י קביעת המפקח יש בכך כדי להקטין את בטיחות המבנה
בטיחות כלי הרכב, )לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה בעב' ידיים, תוך כדי 

 ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י המפקח מראש. 

תכנון דיפון זמני זה, ביצועו ופרוקו, אם הדבר נדרש ע"י המפקח, יהיו ע"י 
מני זה אינו הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד, אישור המפקח לדיפון ז

גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה, ולכך שלא ייגרמו שום נזקים 
 למבנים הרלבנטיים. 

מודגש בזאת כי כל תמיכה, פירוק, תיקון מכל סוג, הרכבת גדרות זמניות או 
קבועות, תמיכת גדרות או קירות תומכים, תמיכת עצים, הריסת גדרות, 

 במחיר.דיפון וכיו"ב באחריות הקבלן וכלול תמיכת תשתיות, תיקון תשתיות 

חפירה כללית מבוצעת מפני השטח הקיים או מתחתית שכבת החישוף  01.02.04
 )לפי העניין(

החפירה תהיה עד למפלס תחתית הבטון הרזה שמתחת לרצפת המבנה או 
 מתחת ליסודות. 

מתחת למפלס החפירה הכללית תבוצענה אך ורק חפירות ליסודות, יסודות 
 וחות ותעלות לצנרת. עוברים, ש
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הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות החפירה הכללית ולמניעת 
 .החפירה הכלליתהתמוטטויות.בהתאם לכך יקבע הקבלן את שיפועי 

 בכל מקרה אין לחפור בשיפוע תלול יותר מאשר: 

  1:1 בקרקע טבעית

 1:1.5בקרקע מילוי        

 קשר וראשי כלונסאות חפירה ליסודות יסודות עוברים, קורות  01.02.05

חפירה ליסודות, קורות קשר וראשי כלונסות תהיה לפי המפרט הכללי. ממדי 
 המחפורת ליסודות וליסודות עוברים יקבעו כדלהן: 

 ללא החלפת קרקע  תבקרקע טבעי ותחפירות המבוצע 01.02.06

 החפירה תהיה לפי הנחיות המפרט הכללי בסעיפי חפירה ליסודות. 

 שלבי הביצוע 01.03

מסביב לשטח, כמפורט במכרז זמנית, ניידת גדר  הקמת  שלב ראשון: 01.03.01
 זה.

 והכשרת השטח. הריסה, פינוי פסולת וגזםחישוף, :  שלב שני 01.03.02

חפירה בשטח כנדרש. חומר המילוי ישמש למילוי  עבודות: שלישישלב  01.03.03
. במידה ולא יאושר ובאישור המפקח יועץ הקרקע בכפוף לאישור  חוזר,

למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, יפונה כל חומר המילוי מהאתר 
 ויבוצע מילוי שיובא לאתר באישור יועץ הקרקע.

 עבודות מלוי  01.04

 מלוי לסוגיו השונים  01.04.01

האמור בסעיף זה מתייחס לכל סוגי המילוי. המילוי ייעשה באחת 
 מהאפשרויות דלהלן: 

 אפשרות א': 

המלוי יבוצע ממיטב החומר המקומי שנחפר במחפורות שבאתר, העונה 
( 510263של המפרט הכללי לגבי חומר נברר )סעיף  51רישות פרק לד

מודיפייד א.א.ש.טו. לכל הפחות, תוך הרטבה  96%המלוי יהודק עד 
 אופטימלית. 

ד במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן למיין את החומר, לנפץ אבנים ע
חומר שניתן לפיזור והידוק מבחינת ו 4שיקבל גרגר מקסימלי בגודל "

הסוג. כמו כן יהיה על הקבלן לבצע ערום זמני של החומר הדרוג ו
 המיועד למלוי חוזר. 

 אפשרות ב': 

בהעדר חומר מלוי מתאים לביצוע הנ"ל, רשאי המפקח להורות על מלוי 
של המפרט הכללי סעיף  51חוזר באמצעות חומר מובא )נברר לפי פרק 

ראה מהודק כנ"ל, ביצוע מלוי מחומר מובא יהיה רק בהו 510263
 מפורשת בכתב מאת המפקח . 

מודגש בזה כי המלוי יבוצע תמיד מחומר מקומי שאושר לכך,  :הערה
עפ"י אפשרות א', אלא אם כן הורה המפקח כי על הקבלן לבצע מלוי 
עפ"י אפשרות ב', המפקח הוא הפוסק הבלעדי בענין זה, ולקבלן לא 

ר סוג המילוי, תהיה זכות ערעור על החלטתו. כל נושא המילוי, בין השא
 ייקבע באופן סופי ומוחלט ע"י יועץ הקרקע והמפקח.
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וכנגד קירות המבנה התת מלוי חוזר מאחורי קירות תומכים מבטון  01.04.02
 קרקעיים

המלוי עפ"י סעיף זה יבוצע בכל תחום המחפורת, ממפלס תחתית הקיר 
ס"מ  50ס"מ ממפלס פני השטח המתוכננים  50  -ועד למפלס נמוך ב

ם לשכבות המבנה וצפוי האספלט של הכביש או המדרכה הנ"ל מיועדי
 או לאדמת גן לפי העניין. 

המלוי החוזר יהיה עשוי חומר גרנולרי מובא, שאינו מכיל חומר אורגני 
כלשהו, ואינו מכיל פסולת כלשהי )לרבות פסולת בניין(.  החומר יהיה 

בול אחיד בתכונותיו בכל הנפח, החומר יהיה ללא פוטנציאל תפיחה, ג
גודל   6% -ואינדקס הפלסטיות קטן מ 35% -הנזילות יהיה קטן מ

 200, אחוז עובר נפה מס' 3הגרגר המקסימלי של חומר המלוי יהיה "
בקרבת מערכת הנקוז שמאחורי הקיר, ועד למרחק  15% -יהיה קטן מ

בלבד, וזאת  1.5ס"מ מהגביונים, יהיה גודל הגרגר המקסימלי " 50של 
 וקריעה של הבד הגיאוטכני המגן על הנקזים.  כדי למנוע פגיעה

ניתן להשתמש לצורך מלוי חוזר גם במיטב החומר שנחפר. הנ"ל מותנה 
בכך שהמפקח יאשר את התאמת החומר לדרישות הנ"ל לגבי חומר 
המלוי ובתנאי שהקבלן ימיין את החומר החפור, יעבד וירסק אבנים 

ומר פסול, המיועד לפנוי, כנדרש ויתאימו לדרישה למילוי ויפריד בין ח
לבין חומר מטיב מאושר, המיועד למלוי. כמו כן, במקרה כזה יהיה על 
הקבלן לסלק את החומר הפסול מהאתר, כאמור בסעיף החפירה 
הכללית בשטח, לעיל, ולאחסן בערום זמני את החמר המיועד למלוי 

 באתר או בקרבתו. 

נתונה בידי  הפסיקה האם ניתן להשתמש בחומר המקומי אם לאו,
 המפקח באופן בלעדי. 

ס"מ כל  17-20חומר המלוי יפוזר ויהודק בשכבות אפקיות, בעובי 
מודיפייד  98אחת, תוך הרטבה אופטימלית. דרגת ההידוק תהיה % 

 א.א.ש.הו, לפחות. 

ההידוק יבוצע ע"י מכבש ויבראציוני כבד, אך אין להתקרב עם מכבש 
בתחום זה יש להשתמש במכבש לא מ' ממבנה הקיר.  1זה אלא עד כדי 

 ויבראציוני קל, וזאת עפ"י אישור המפקח מראש. 

עבודת המלוי החוזר יכולה להתבצע תוך כדי התרוממות היציקות של 
הקיר התומך, בתנאי שחוזק הבטון של הקיר מתאים לכך. אין למלא 

 מחוזקו הסופי.  80מאחורי הקיר בטרם הגיע הבטון לחוזק של % 

מ' מראש הקיר  3יבוצע רק בקרבת הקיר התומך עד למרחק מלוי כנ"ל 
 . 1:2ונקודה זו השפוע של המלוי יהיה 

עבודת בצוע מערכת הנקוז שמאחורי הקיר התומך, מבוצעת במקביל 
עם עבודת המלוי. יש להזהר שלא לפגוע בפילטרים ובבד הגאוטכני 

 המגן עליהם ע"י כלי ההידוק. 

 הכרת סוג הקרקע  01.05

כיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה והחציבה. העבודה היא המזמין לא י
בכל סוגי הקרקע, ללא יוצא מן הכלל, אשר עשויים להמצא בתחום שטח העבודות 

בלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע קובקרבתו הסמוכה. לפני הגשת הצעתו, על ה
 הקיימים בשטח. 

 חפירת יתר  01.06
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בכל מקום שבו חפר הקבלן יותר מהנדרש, יהיה עליו למלא  לא תאושר כל חפירת יתר.
את חפירת היתר עד למפלס ולשטח המתוכנן. המילוי יבוצע בחומר גרנולרי בהידוק 
מלא, או בטון דבש לפי קביעת המפקח. במידה ולא ניתן יהיה לבצע את המילוי, יחוייב 

. כל הפעולות הקבלן במלוא הנזקים שייגרמו, הכל לפי קביעה של המפקח באתר
 המתחייבות מכך ייקבעו ע"י המפקח ויבוצעו ללא תשלום ע"י הקבלן. 

 סילוק מים מחפירות  01.07

באם יצטברו  מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן 
לסלקם על חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במידת 

לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת. הצורך, על הקבלן יהיה 
 לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה. 

סעיף זה מתייחס לכל תקופת ביצוע העבודה ולא רק בתחומי הזמן של ביצוע עבודות 
 העפר, ויהיה באחריותו של הקבלן. 

מנת שניתן -תאימה בגודלה, עלעל הקבלן להחזיק בשטח משאבה בהספק מתאים ומ
 יהיה לשאוב מים שיצטברו בחפירות. 

 מערכת ניקוז  01.08

, תעלות מלאות בחצץ, צנרת או מיריעות מנקזות מערכת ניקוז המורכבת משכבות חצץ
 תכניות. השרשורי תאים לניקוז מים וכו' תבוצע על פי 

 תכולת העבודה 01.09

 ת הבאות:בין היתר יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה העבודו

חפירה בשטח. עבודה זו כוללת את כל החפירות כולל: חפירה לקומות  01.09.01
תת קרקעיות, למעלית, חדרי טרפו, מאגרי מים, מתקנים וכד', לתעלות 

 ולכל צורך שהוא פרט לחפירה לקורות יסוד וראשי כלונסאות.

 חפירה לקורות יסוד ולראשי כלונסאות ממפלסי גמר חפירה בשטח. 01.09.02

 פי הצורך.חפירות גישוש ל 01.09.03

מילוי בחומר גרנולרי בגב  קירות תמך ומקומות אחרים, כולל הידוק  01.09.04
)או ללא הידוק(. וכן מילוי בגב קירות תמך של מילוי חול מקומי , 

 לאחר שאושר ע"י המפקח כמילוי חוזר.

שכבות מצע מתחת למרצפים, מדרגות ובמקומות אחרים לפי הוראת  01.09.05
 המפקח.

ק על פי הוראה מפורטת ביומן שכבה מנקזת מתחת למרצפים. )ר 01.09.06
 העבודה(.

 חפירה ידנית ליד תשתיות קיימות. 01.09.07

 אופני מדידה 01.10

מרחבי העבודה בכל עבודות חפירה וחציבה, לכל מטרה שהיא, לא  01.10.01
יימדדו. חפירה או חציבה לבניין ימדדו לפי המידות החיצוניות של 

 .הבניין

ו לפי חישוף יימדד לפי השטח במ"ר, וישולם רק בעד שטחים שיבוצע 01.10.02
 .עבודת ניקוי והסרת צמחיה אינה נמדדת התוכנית.

כריתת עצים או עקירת גדמים ועצים וכן העברת עצים יימדדו לפי  01.10.03
 .יחידות

ריסוס בחומר קוטל עשבים על פני בורות או שטחים יימדד לפי שטח  01.10.04
 .במטרים רבועים
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 יימדדו לפי נפח במ"ק.חפירה ו/או חציבה  01.10.05

יימדד מדידת נטו, בהתאם לנפח  מילוי מובא, טבעי או ממוחזר, 01.10.06
התיאורטי של החלל אשר ימולא ללא כל תוספת בעד הפסדי הידוק, 

 .פחת וכיו"ב

הידוק רגיל או מבוקר של מילוי יימדד לפי הנפח במ"ק בהתאם  01.10.07
 .ללא ניכוי נפח תאים ושוחות, אם יהיו( החלל הממולא)לתוכנית 

י תאים ושוחות, הידוק שטחים יימדד לפי השטח במ"ר ללא ניכוי שטח 01.10.08
 .אם יהיו
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  02פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינפרט המיוחדוהמלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 תקנים ישראלים ישימים 02.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
  כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 חוקת הבטון.  -  466ת"י  -

 בטון: דרישות, תפקוד ויצור.  -  118ת"י  -

 בדיקות בטון טרי.  -26ת"י  -

 עבודות בטון יצוק באתר.  -1923ת"י  -

 .פלדה לזיון הבטון  -4466ת"י  -

 סוג הבטונים 02.01

. בחלקים שונים אם לא נאמר אחרת 30 -כל אלמנטי הבטון יהיו בטון ב  02.01.01
ובמצבי יציקה שונים ידרשו דרישות מיוחדות של הורדת מנת המים הוספת 

יועברו כהוראה לקבלן, או יתואמו מראש על פי  מוספים להאצת התקשות, או
 בקשות הקבלן, הכל לפי העניין.

המצע ליציקת יסודות, ראשי כלונס וקורות יהיה מצע בטון רזה בעובי   02.01.02
 .ס"מ 5מינימלי של 

בעובי הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס של  20-הבטון הרזה יהיה עשוי מבטון ב  02.01.03
ס"מ. פני היציקה יהיו מיושרים  5פני התשתית, אך לא פחות מעובי של 

 -ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אופקית, משופעת או מדורגת 
 .בהתאם לצורך

02.01.04 .ביצוע המצע ליציקות לפי המידות והמפלסים המתוארים בתכניות 

יסודות וראשי הכלונסאות יהיו עשויים בטון מזוין יצוק באתר. סוג הבטון   02.01.05
 .כמפורט בתכניות

דות וראשי הכלונס תהיה בתוך שוחות חצובות בסלע וע"ג מצע יציקת היסו  02.01.06
 .בטון רזה לפי המתואר בתכניות. היציקה תבוצע כנגד  דופן החציבה

על סמך חוזק  118חוזק נומינאלי של הבטון בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י   02.01.07
 יום. 28הבטון בגיל 

ראשי  קרקעיים עשויים בטון מזויין יצוק באתר לרבות-כל חלקי מבנה תת  02.01.08
כלונס, קורות מסד, יסודות פלטה, יסודות עוברים רצפה וקירות יהיו מבטון 

 .למים )אם לא נאמר אחרת( אטום 40-ב

פני בטון יצוק באתר, בשטחים המיועדים לקבלת מערכות איטום יעובדו   02.01.09
במפרט הבין משרדי. היציקות  05בהתאם להנחיות המתאימות בפרק 

ם. השטחים יהיו חלקים, ללא קיני חצץ. תבוצענה בתבניות פלדה או לבידי
קשירת התבניות תהיה ללא חוטי שזירה קשורים אלא באביזרי קשירה 

 .שאינם מאפשרים חדירת רטיבות

אין להרשות קשירת תבניות ע"י מוטות פלדה בתוך צינוריות. המבצע יציע את   02.01.10
 .אמצעי קשירת התבניות והוא יוכל להשתמש בהם רק לאחר אישור המפקח
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וד שטח המגע בין היסודות וראשי הכלונסאות ליציקות האלמנטים עיב  02.01.11
המבוצעים בראשם )קורות, רצפות, קירות, עמודים וכיו"ב(, דהיינו פני 
היציקה העליונים יהיה מישורי בהתאם למפלסים המתוארים בתכניות עם 
חספוס )ללא חלקי בטון רופפים(. יש להקפיד על הוצאת כל הקוצים הנדרשים 

בתכניות. על הקבלן לשים לב לדרישות כסוי הזיון המופיעות  כמתואר
 .בתוכניות

 סוג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם 02.02

הדרישות האדריכליות לגימור המבנים בפרויקט הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני 
 מכתיבות את גימור פני הבטון ברכיבים השונים של השלד.

יגמרו באחד  , או במרצפים ויסודותת תקרותפני הבטון בקירות או בעמודים או בתחתי
 משלושת הסוגים

 בטונים רגילים )לא חשופים( 02.02.01

בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם לא  02.02.01.01
נשארים חשופים, והם יכוסו באבן, בטיח, או בכל 
ציפוי אחר. )למעט איטום(. הטפסות לבטונים אלו 
תעשינה מלוחות עץ, תבניות פלדה או לבידים לפי 

ירת הקבלן ובאשור המפקח. המידות תהיינה בח
 מדויקות והתבניות תהיינה אטימות.

 בטונים גלויים  02.02.02

בסוג זה כלולים רכיבי שלד שפניהם ישארו בטון  02.02.02.01
חלק שאינו מכוסה בחומרי גמר כלשהם, ושאיכות 

 הגמר שלהם גבוהה.

סוג בטון זה יבוצע במקומות המפורטים בתכניות  02.02.02.02
 אדריכל.האדריכלות או על פי הוראת ה

ס"מ או  10הטפסות תהיינה בלוחות אנכיים ברוחב  02.02.02.03
כל חומרים אחרים על פי החלטת האדריכל, 
המאפשרים קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא 
בועות אוויר. סדר הטפסות יהיו כנדרש בסעיף 

ללא אפר  CP - 300הקודם. הבטון יהיה עם צמנט 
פחם. רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים 

כן הקבלן -צוניים ובמרטטי מחט פנימיים. כמוחי
מתחייב לספק מרטט רזרבי מתאים, להחלפתו 
במרטט שהתקלקל. בקשירת הטפסות לא יאושר 
שימוש בחוטי קשירה אלה בצינורות קשיחים 

 ובמוטות דיווידג.

חיפויי הטפסות ייועדו לשימוש מספר פעמים  02.02.02.04
מוגבל שייקבע על ידי המפקח בתאום עם 

ין לחזור להשתמש בחיפויים מעבר האדריכל. א
למספר הפעמים המאושר. תבניות הפלדה ינוקו 
וילוטשו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית 
חלקים וחופשיים מחלודה. יש לבצע את היציקות 
מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות 
פגיעה או עיוות בפני השטח של התבנית. לא 

 24 -שעמדה סגורה יותר מ תאושר יציקה בתבנית
 שעות. התבנית תפורק, תנוקה ותורכב שנית.

 רצפות ויסודות 02.02.03

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות  02.02.03.01
איטום, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה ובאופן 

 .שמתאים ליישום הנ"ל
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תבניות. ביסודות, שימוש בהיציקה תתבצע עם  02.02.03.02
בראשי כלונס ובקורות מסד היציקה תתבצע 

 .וחות חצובות וכנגד דפנות החציבה בלבדבש

הפסקות יציקה לעומק יבוצע חספוס יסודי ורציף ב 02.02.03.03
מ"מ ויסולקו מי הצמנט מפני הבטון. הקבלן יכין  7

דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש 
 .דוגמא לאחר אישורה להמשך הביצוע

יה כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תה 02.02.03.04
ות לא מצוינת קטימה כלל. ס"מ גם אם בתכני 2/2

במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או 
תקבע המידה  –צוין במפורש כי אין לבצע קיטום 

 .המופיעה בתכניות

עובי הכיסוי לחלקי המבנה השונים עשויים בטון  02.02.03.05
 .מזוין יצוק באתר יהיה כמפורט בתכניות

 טפסות 02.03

ו בתבניות פח, או ויבוצע 904כל הטפסות יתוכננו ויבוצעו לפי ת"י  02.03.01
. הקבלן יגיש דיקטים עם חיבורים מיוחדים ללא שימוש בחוט שזור

לאישור המפקח והאדריכל או נציגיו את שיטת הטפסות בהן הוא 
פי ההנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני -מתכוון להשתמש, על

 הבטון ברכיבים השונים של המבנה.

צוע הפרויקט ייעשה ע"י תכנון התבניות והפיגומים הדרושים לבי 02.03.02
מהנדס מבנים, מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן 

 .ובאחריותו הבלעדית

 SHOPהקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגיש תכניות ייצור ) 02.03.03
DRAWING ( עבור בטון גלוי )אם תהיה דרישה( לאישור המפקח

ות האדריכל. התוכניות יכללו את סידור הפלטות או הלוח ולאישור
בטפסות, מערכת החיזוקים והקשירות בין הטפסות, שומרי המרחק, 
נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון. התוכניות יראו את 
מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בטפסות כדי ליצר 
הפסקות אלו. רק לאחר אישור המהנדס, האדריכל והמפקח  רשאי 

אחריות לטיב הטפסות ולחוזקן יחול יהיה הקבלן לבצע את הטפסות. ה
 על הקבלן בלבד גם אם המהנדס, האדריכל והמפקח נתנו אישורם להן. 

הקבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר  02.03.04
 בדיקת המפקח ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.

מנטים הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות, אל 02.03.05
 טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות.

לא תותר השארת מוטות או חוט פלדה חודרים בתוך הבטון )בגמר  02.03.06
בטון, גלוי או מוכן לצבע(. כל הקשירות והחיזוקים החודרים יבוצעו 
דרך שרוולים מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור 

 התבניות.

 (Release agentשמן שחרור תבניות ) 02.03.07

יש למרוח את התבניות בחומר המתאים על פי המקרה. החומר יותאם 
לסוג התבנית ולסוג הבטון ויאושר על ידי האדריכל והמפקח לפני 

 השימוש.

  Sleep offהחומר לשחרור תבניות עץ לבוד מצופות בפוליאריתן יהיה 
 .או ש"עBurke t של חברת  QC Precast releaseאו   Precoשל חברת 

פירוק תבניות של תקרה יבוצע לפי ההנחיות בתכניות ובהעדר הוראות  02.03.08
 .מיוחדות לפי הנחיות ת"י
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 פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.04

על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של אפי מים, אביזרים,  02.04.01
יות חריצים, שרוולים, פתחים ומעברים למערכות האלקטרומכנ

 באלמנטים השונים, כדי שיוכל לבצעם יחד עם יציקת הבטונים.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמוד על בורין את תוכנית  02.04.02
האדריכלות, הקונסטרוקציה, המערכות האלקטרומכניות ותאום 
המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים 

ת להם ובין היתר גם לבדוק את את כל ההכנות הנדרשו -באתר 
התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, 

 המעליות, מיזוג אוויר, תאום המערכות וכו'.

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו  02.04.03
בתוכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות 

 מתכננים והקבלנים האחרים.המערכות של ה

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, השרוולים,  02.04.04
החריצים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את 

 כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.

הקבלן יהיה אחראי לבטון כל הפתחים מחדש, לאחר גמר התקנת  02.04.05
הכל לפי  -מערכות וזאת להבטחת מילוי דרישות הפרדת האש ה

 דרישות יועץ הבטיחות והמפקח.

הקבלן יעסיק באתר מהנדס/אדריכל רשוי מיוחד )שיאושר על ידי  02.04.06
המפקח(  לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות 
הנדרשות. האינפורמציה לצורך התאום תמצא בתוכניות השונות של 

, יועצי המערכות והקונסטרוקטור. אין זה הכרחי שכל האדריכל
החורים יופיעו בתכניות האדריכלות ו/או הקונסטרוקציה. המהנדס 
מטעם הקבלן יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, 
אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התוכנית תועבר לאישור 

ות לתאום וריכוז המפקח לפני הביצוע. מכל מקום כל האחרי
האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של 

 ההצעה.

סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון  02.04.07
 השונים יעשה ע"י מודד מוסמך של הקבלן.

 -לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח ו/או שרוולים מ 02.04.08
C.V.P ל הפתחים, ויקבע אותם בתבניות כך המתאימים במדויק לגוד

שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ הבטון עליהם. יש 
להבטיח בזמן יציקת הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יווצרו כיסי 

 סגרגציה.

במקומות שונים על פי הוראה והחלטת המהנדס המתכנן יוכנסו  02.04.09
ק במידות שונות לצורך בבטונים השונים, בקירות ותקרות פסי פלסטי

יצירת חריצים בבטון. החריצים הללו יועדו להפסקות יציקה מבוקרות, 
לבקרה על פעילות טרמית והתכווצות הבטון ולמטרות אחרות. הקבלן 

 יקבל הוראות מפורטות בנושא במועד מתאים לפני היציקות.

עבור כלל הפעולות הנדרשות לביצוע מעברים, חורים, חריצים כמפורט  02.04.10
סעיף זה וחריצים אחרים מכל הסוגים וכו' לא ישולם בנפרד. לרבות ב

שינוי במיקום הפתחים. כל העבודות האלו כלולות במחירי עבודות 
 הבטון והמחיר הסופי.

 :ותעלות במבנה איטום מעברי צנרתהכנה וקיימים ארבעה סוגי  02.04.11

המפרט, כיבוי יבוצע עפ"י הנחיות -איטום עמיד אש 02.04.11.01
   יים.והתקנים הרלוונט אש
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יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות  ובכל חציית 
 בין הקומות. ותעלה צנרת

יבוצע עפ"י הנחיית  -איטום עמיד מים ורטיבות 02.04.11.02
 יועץ האיטום והפרטים ה.

יש לאטום כל חדירת צנרת מחוץ לפנים המבנה ומחלל רטוב 
 )כגון, מאגר מים, חדרי מקלחות, שירותים וכו'(. לחלל יבש.

יבוצע עפ"י הנחיות פיקוד -איטום עמיד הדף ואב"כ 02.04.11.03
או ש"ע( ובחציית צנרת או   MCTהעורף )כדוגמת 

תעלה או כבל דרך קירות מסביב לחללים מוגני 
וחלק  -1הדף ואב"כ )ממדי"ם, חלק מקומה 

(. סימון מחיצות סביב חללים מוגנים -2מקומה 
 עפ"י תכניות אדריכלות. -2ו  -1במפלסים 

בכל שאר חציית מעברי  יבוצע-סטיאיטום אקו 02.04.11.04
עפ"י  .מבנהאת קירות ורצפות ההצנרת והתעלות 

צינורות ניקוז העוברים  .הנחיות יועץ אקוסטי )(
בסמוך ומעל משרדים יעטפו בבידוד אקוסטי עפ"י 

 פרט של יועץ אקוסטי.

מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה  02.04.11.05
המלצה לא מחייבת. הקבלן רשאי לבצע את  

 פתחים  בזמן ביצוע השלד או בקידוח מאוחר. ה

בכל מקרה מיקום הפתחים יהיה באחריות הקבלן.  02.04.11.06
במידה ומיקום הפתחים שביצע  הקבלן לא ישמש 
מעבר צנרת ובמיקום מוטעה יהיה על הקבלן 
לאטום את הפתחים הישנים ולפתוח במקומם 

 פתחים חדשים.  

"י במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנהוג עפ 02.04.11.07
 סדר העדיפות הבא:

 .איטום הדף 

 . איטום מים 

 .איטום  אש 

 .איטום אקוסטי 

אטום את כל מעברי הצנרת, בצע שרוולים, לפתוח פתחים ולהקבלן  אחראי ל
 מערכות.במבנה לכל סוגי ההתעלות, הכבילה 

 תנאי בקרה, סוג הבטון,פלדת הזיון והארכת מוטות הזיון 02.05

קרה טובים. טיב הבטון הנדרש בבנין הינו תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי ב
 כדלקמן: 

 .20 -בטון רזה לפילוס ב 02.05.01

, או כפי שמופיע 5מובא, שקיעה " 30  -לכל יתר היציקות נדרש בטון ב 02.05.02
 בתכניות. 

. הרשתות המרותכות תהיינה 739מוטות הזיון יהיו מצולעים לפי ת"י  02.05.03
ות משופר . ממוטות פלדה בעלת כושר הידבק580רשתות עיגון לפי ת"י 

. חפיה בין רשתות תהיה 50)פלדה מצולעת( וחוזק גבוה, שכינויים 
 3לפחות משבצת אחת, או במקום שנדרשת המשכיות סטטית 

משבצות, או על פי המפורט בתכניות ועל פי הוראות. בבטון גלוי 
ובמקומות אחרים בהם יהיה שימוש בברזל מגולוון, רמת הגלוון תהיה 

 מיקרון. 60לפחות 
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 ל לזיון הבטוניםברז 02.06

 ברזל לזיון הבטון דרישות ביצוע 02.06.01

פלדת הזיון לבטונים תהיה ממוטות מצולעים לפי  02.06.01.01
מאושר שימוש במוטות פלדה  .3חלק  4466"י ת

מ' למוט. רשתות  15מצולעים באורך עד )וכולל( 
 4466מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י 

ם . בכל מקום בו נדרש במפורש ביצוע ריתוכי4חלק 
 (לרבות פלדת הזיון עבור כלונסאות)לפלדת הזיון 

 . Wתהיה הפלדה רתיכה סימון 

 4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  02.06.01.02
 לכיפוף זיון. 5חלק 

ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך  02.06.01.03
אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם יינתן אישור 

ת בעלות  כזה, יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודו
)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי  ASWE 7018סימון 

(, ובכפיפות להנחיות 1)חלק  466הנחיות ת"י 
המפקח. לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף 

 הריתוך )שלקה(.

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה  02.06.01.04
לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך 

 ראות המפקח. מדגמי, הכל בהתאם להו

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי  02.06.01.05
המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של הזיון 
מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים 

 ס"מ. 5במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי 

תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים  02.06.01.06
מכופפים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( 

במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צורת 
הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את 
החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים 

ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה ישר -תיקבע על
 ויציב.

מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל  02.06.01.07
 הקטרים, והאורכים. 

בור עיבוד כלשהו של ברזל לא תשולם כל תוספת ע 02.06.01.08
 כגון כפופים, פיגורות, כפוף ל"ציפורים" וכיו"ב. 

לא תשלום תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל  02.06.01.09
 ס"מ.  25קוטר 

לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם  02.06.01.10
מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד   24מ' ועד  12מעל 

חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים 
כים.  האמור בפסקה זו חל גם למקרים בהם ארו

מוטות הפלדה בתוכניות משורטטים עם חפיות, 
 ותינתן הוראה לשנותם לברזלים ארוכים.  

לא ישולם כל תשלום נפרד עבור הארכת מוטות  02.06.01.11
הזיון בין אם בחפיה, בריתוך או באביזרים לחבור 
בין מוטות.  צורת הארכת המוטות נתונה להחלטת 

 המפקח. 
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שולם תוספת עבור הכנת רשימות ברזל לא ת 02.06.01.12
 להזמנה.

02.06.02 מוטות מקשרים –מוטות עיגון  

בכל המקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות  02.06.02.01
בהם יורה המפקח יותקנו מוטות עיגון אשר 
משמשים כמוטות מקשרים בין אלמנטי מבנה 

  .יצוקים )בטון קשוי( לאלמנטים חדשים

ר ובאורך מוטות העיגון יהיו מפלדה מצולעת בקוט 02.06.02.02
 .כמפורט בתכניות

עגון הקוצים יהיה באמצעות אפוקסי. העבודה  02.06.02.03
תבוצע בהתאם להוראות יצרן האפוקסי )לרבות 
הנחיות לאופן הכנת החומר, הכנת שטחים ועיגון 
המוטות(. קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול 

 .מ"מ מקוטר מוט הזיון 2-3ב: 

כל אבק לפני ביצוע העיגון יש לנקות הקדח היטב מ 02.06.02.04
או שרידים, שברי אבן וכו' בלחץ אויר עד הבטחת 
שטח פנים נקי מאבק וקדח פנוי מכל חומר רופף. 

  .אין להשתמש במים לצורך הניקוי

02.06.03  אביזרי עיגון )אינסרטים( 

בכל המקומות בהם נדרש הדבר עפ"י פרטי  02.06.03.01
התכניות יותקנו אביזרי עיגון )אינסרטים( 

בנה בשלבי המשמשים לצורך חיבור בין חלקי המ
 .הביצוע השונים

התקנת אביזרי העיגון תהיה בהתאם להנחיות  02.06.03.02
 .המתוארות בתוכניות ולפי הוראות היצרן

 כיסוי הברזל 02.07

בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים 
 המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

 גלוי.ס"מ בכל רכיבי הבטון ה 3 02.07.01

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 3 02.07.02

ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ועל פניהם כיסוי נוסף  2.5 02.07.03
 כלשהו )לדוגמא ריצוף או שטיח.

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. 4 02.07.04

 ס"מ בכל רכיבי הבטון במאגרי מים ושוחות המכילות מים. 4 02.07.05

 ובת בטוןתער נוןתכ 02.08

02.08.01 תיאור ודרישות ביצוע 

בכל חלקי מבנה עשויים בטון נדרש הקבלן לתכנן  02.08.01.01
בטון יבוצע הת ואת תערובות הבטון. תכנון תערוב

. התערובת תיבדק טכנולוג המפעל המספקע"י 
במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק, עבידות 

הנ"ל יקבע גם את שיטת  טכנולוג והתכווצות. ה
י היציקה, עבוד הבטון היציקה, קצב היציקה, כוונ

הנוצק, האשפרה, דרגת החשיפה וכיו"ב. התכנון 
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הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור המפקח 
 יום לפני תחילת היציקות.  60לפחות 

תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים  02.08.01.02
 :הישראליים ובכפיפות לאמור להלן

  תכולת צמנט מקסימלית בהתאם להנחיות ת"י בהתאם
 .בטוןלסוג ה

   צמנט לא יעלה על ההנחיות ת"י בהתאם לסוג  -יחס מים
 .הבטון

  4סומך הבטון לא יפחת מדרגהS  601ות"י  26לפי ת"י ,
 .ויתאים להובלה ולשימת הבטון ועיבודו

 ומעלה ובבטונים בעלי דרישה לגמר  50-בבטונים בחוזק ב
לפי  300–חשוף חזותי יהיה הצמנט מסוג צ"פ

 .1ת"י 
 סוגים )לפחות(: פוליה,  4 -יהיו מ 1ת"י  האגרגטים לפי

עדש, שומשום, חול מודרג וחול נקי. גודל 
מקסימלי של האגרגט יותאם לצפיפות הזיון 

 .בפועל
 המים יהיו מי שתייה. 
 מוסף לקיזוז ההתכווצות במידה ויידרש יהיה כדוגמת 

STABILMAC  ,משווק ע"י אלוני בע"מ
ק"ג/מ"ק בטון מוכן, או ש"ע  20בכמות 
  .מאושר

  מוספים כימיים נוספים במידה ויידרשו יהיו בכפיפות
, )מעכבי התקשרות ומוספי 896להנחיות ת"י 

על בלבד(. במקרה של תכן תערובת עם  
מוסף לקיזוז ההתכווצות יש לוודא 
שמוספים אלו אינם סותרים את פעולת 

 .המוסף מקזז ההתכווצות

קח ולקבל את אישורו במסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדווח למפ  02.08.02
 :לאמור להלן

  יום 28,14,7,3התפתחות החוזק בגיל. 
 זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות. 
  יום 28,14,7,3שינויי נפח הבטון  בגיל. 
 משקל סגולי. 
 תכולת אויר. 
  דקות מרגע הוספת המים,  120סומך והפסדי הסומך במשך

 .דקות 30מדוד כל 
 החומרים פרוט יחסי התערובת ומקורות. 
  הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם

 .התכנון אושר ע"י המפקח

 תיקוני בטונים 02.09

באם יתגלו לאחר היציקה לקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי 
 בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום הכל על 

מפקח, באותם מקומות יצוק הקבלן אלמנטים חשבון הקבלן, בהתאם להוראות ה
 חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י המהנדס.

שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח 
קבלן (. כמו כן יסתת ויסיק ה1:3לתיקון, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנטי )

מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני 
בדיקתם ע"י המפקח ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב. הקבלן יבצע דוגמא לצורך 
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תיקונים בבטון גלוי בשום מיקרה, אלא על פי דרישה מפורשת של האדריכל. לא יעשו 
 אלא רק באישור ובתיאום עם האדריכל.תיקונים בבטונים מוכנים לצבע 

בטון פגום שתוקן ללא אישור המפקח והאדריכל יסולק ויוצק מחדש ללא תוספת 
 תשלום.

 אין בשום פנים לבצע תיקוני בטונים ברכיבי בטון גלוי.

 דיוק בעבודה 02.10

דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת באחד ממסמכי החוזה,  02.10.01
 (.1)חלק  789 לפי טבלת הדרגות בת"י 6תהיה 

 (.1)789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  02.10.02

לפי טבלת  5דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים חשופים, תהיה  02.10.03
 הדרגות הנ"ל.

הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך  02.10.04
 הסיבולת, כמפורט.

 הפסקות יציקה 02.11

המהנדס.  על הקבלן להעביר בכתב בקשותיו  כל הפסקת יציקה חייבת לקבל אישור
 להפסקת יציקה בשלבים השונים ובמקומות השונים.

בגלל האופי המיוחד של המבנה יכולים להיות קשיים בביצוע הפסקות יציקה בכל 
 מקום, ועל הקבלן להיות מודע לכך. 

 בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם 02.12

רכיבי הבטון השונים בבניין יבדקו המזמין לאחר היציקה הראשונה של כל אחד ואחד מ
ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט. הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים 
מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור המזמין לטיב הדוגמה הראשונה. אם ימצאו לקויים 
ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו אמצעים הוא עומד לנקוט כדי לשפר 

 את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט. 

המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת בטון 
וכד', ועל הקבלן למלא אחר הוראותיו, עד לקבלת דוגמא מאושרת. המזמין גם רשאי 
לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת אותו מחדש ללא 

 ספת מחיר.תו

 הארקת יסודות 02.13

בשלב של ביצוע היסודות וקירות סוד יבצע הקבלן עבודות הארקת יסודות כנדרש בחוק 
 ועל פי תכניות מהנדס החשמל.

 החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות  02.14

פני הבטון בכל הרצפות והתקרות יוחלקו כמתואר בסעיף זה, אלא אם  02.14.01
המיועדים להדבקת  נכתב אחרת באחד ממסמכי החוזה. בכל השטחים

מרצפות ו/או אריחי קרמיקה יהיו פני הבטון מוחלקים כך שההדבקה 
תעשה ישירות על פני הבטון ללא צורך בשכבת "מדה" נוספת ודיוק 

+ מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים. לגבי יתר  2הפלוס יהיה 
+ מ"מ. משוריות  5השטחים המוחלקים פני הבטון יעובדו בדיוק של 

 מ'. 3מ"מ לכל  3בטון העליונים לא תגיע לשיפועים העולים על פני ה

 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית 02.14.02

עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים 
עשוי ממתכת. לצורך קבלת משטח אופקי יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת 



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  24עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

סים במדויק. הסרגלים יהיו מטר ומפול 3 -סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ
מ"מ וייוצבו לתבנית עם רגליות  30/30מצינורות פלדה רבועים חלולים 

ממתכת. סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה. לאחר גמר הפילוס 
ייבדק גובה פני הבטון, כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק, וכל עודף בטון 

 יוסר.

קו במידות ובשיפועים הדרושים. גמר פני תקרות ורצפות בשיפועים יוצ 02.14.03
הבטון העליונים יהי כנדרש לעיל. בתקרות ורצפות בהן נדרש שיפוע 
למטרות ניקוז, יש לתת תשומת לב מיוחדת שהשיפוע יהיה אחיד ורצוף 

 .מן הנקודה הגבוהה אל כיוון מוצא הניקוז

 החלקה סופית בהליקופטר 02.14.04

ריכה זמן וניסיון, וכי עליה על הקבלן לקחת בחשבון שפעולת ההחלקה מצ
להעשות על ידי צוות מאומן היטב ובמשך מספר שעות לאחר גמר היציקה. 
לאחר הפילוס וההידוק כמתואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד 
בו יעלם הברק של המים המופרשים מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו פני 

החלקה. התקשות הבטון תהיה הבטון למידה כזו שלא ניתן יהיה לבצע את ה
כזו שמשקל אדם לא ישאיר טביעות רגל בבטון. ההחלקה הסופית תעשה 
בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת "הליקופטר", ע"י בעלי מקצוע 
שאומנותם בכך. אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן 

ת תעשה לפחות ההחלקה. פעולת ההחלקה בהליקופטר וסגירת סדקי התכווצו
במשך חמש שעות לאחר גמר היציקה ועיבוד הבטון. לעיתים יידרש זמן ארוך 
יותר. צוות של אנשים מיומנים יעבור מספר פעמים בכל נקודה של פני הבטון, 
יבצע החלקה בהליקופטר ויסגור סדקי התכווצות. מודגש שוב כי ההחלקה 

ללא יוצא מן הכלל,  הסופית בהליקופטר תבוצע בכל הרצפות ובכל התקרות
 והיא נכללת במחיר הרצפה או התקרה.

 הגנה טרמית, והגנה על השכבה המוחלקת ברצפות ובתקרות -שפרה א 02.15

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות במפרט   02.15.01
 .ובכפיפות להנחיות המפורטות להלן 0205הכללי סעיף 

02.15.02 עות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוגאשפרה של פני שטח אופקיים תהיה באמצ 
white curing sheets  המהודקות למסגרות עץ, אשר יונחו ויפרשו על כל

המשטחים הגלויים לעין. הבטון יורטב כנדרש, ותימנע כל אפשרות של 
התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת "סדיקה פלסטית" וזאת ע"י ביצוע 

 .גמר עבודה פני הבטון במשטח העליוןדקות לאחר  20 -החלקה וסרוק נוסף כ

02.15.03 .לא יאושר פירוק דפנות צדיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה 

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי לא יאושר  שימוש  בחומר  02.15.04
 כלשהו.  Curing Compoundאשפרה )חומר אוטם( נוזלי 

ד. בנוסף תינתן עבור אשפרה זו ועבור אשפרות נוספות לא ישולם בנפר 02.15.05
הגנה טרמית על הרצפות והתקרות לאחר יציקתם למניעת התפשטות 

יהיו מסוגים שונים כולל התזות או יריעות  והתכווצות טרמית. ההגנות
מיוחדות. סוג הטיפול קשור באלמנט שיוצקים, ובממדי היציקה, 

חורף קיץ וכו', ובפרמטרים שונים אחרים. לאחר  -בתקופת היציקה 
כל האלמנטים הללו, כולל מועד היציקה ינתנו הוראות  שיתבררו

עבודות איטום  - 05מפורטות. סוגי הטפולים השונים יפורטו בפרק 
ובידוד. עבור ההגנות הטרמיות המיוחדות ישולם בנפרד כמפורט בכתב 

 הכמויות.

בנוסף תבוצע הגנה על הרצפה או התקרה מפני פגיעה מכנית בהמשך  02.15.06
ס"מ, או בדרך אחרת  4 -ור שכבת חול בעובי כהעבודה, בשיטה של פיז

על פי קביעת המפקח והמהנדס. עבור כל הפעולות הללו להוציא הגנה 
 טרמית לא ישולם בנפרד והם כלולים במחירי עבודות הבטון.

 בטון אטום כנגד חדירת מים 02.16
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בכל המקומות שבהם נדרש לבצע בטון אטום למים יש להוסיף לבטון ערב   02.16.01
מתוצרת כרמית או ש"ע  N.D הערב יהיה מסוג טריקוזל להבטחת האטימות.

מאושר. השימוש בערב יהיו בכפיפות להנחיות הטכניות של יצרן החומר. 
 .השימוש בחמר הערב לא יגרע מן החוזק הנדרש לבטון

בבטונים אלה, יש חשיבות רבה לויבראציה נכונה ומספקת. יש להקפיד על כך   02.16.02
של מערכת האיטום.  PVC ון ו/או אטמיבעיקר במקומות שבהם יש ריכוזי זי

ממשקל  0.8%תהיה כמות הטריקוזל  ,N.D אם ייעשה שימוש בערב טריקוזל
מהאגרגטים יהיו  5%הצמנט בתערובת. האגרגט יהיה רחוץ ומודרג. לפחות 

 .מ"מ 2 -בגודל מתחת ל

02.16.03 .כמות המים בתערובת תהיה לפי הנחיות היצרן 

, תבוצע התערובת לפי הנחיות יצרן אם ייעשה שימוש בערב ש"ע מאושר אחר
 .חומר הערב

 בטון מהיר התחזקות 02.17

בכל המקומות בהם יידרש לבצע יציקות מקשרות בין חלקי מבנה שונים   02.17.01
אטום למים  40-בבטון מהיר התקשרות תבוצע היציקה באמצעות בטון ב

 2000ומהיר התחזקות. ההתחזקות המהירה תושג ע"י שימוש בערב 

RHEOBUILD אושראו ש"ע מ. 

ק"ג של  100ליטר לכל  3אם ייעשה שימוש בחומר הנ"ל הוא יהיה בכמות של   02.17.02
ק"ג למ"ק בטון ומנת המים  400צמנט בתערובת. כמות הצמנט תהיה לפחות 

וחוזק הלחץ הצפוי  9" -. שקיעת הקונוס של התערובת תהיה כ0.32לצמנט 
 .ק"ג/סמ"ר 400 -כעבור יממה כ

02.17.03 .ירת אטימות הבטוןיש להכניס לתערובת גם ערב ליצ 

השימוש בערבים יהיה לפי מפרט היצרן. יש להבטיח את הידבקות הבטון   02.17.04
מהיר ההתקשות אל הבטון הבוגר שבשני ציידי היציקה, וזאת ע"י חומר 
הדבקה המומלץ ע"י יצרן הערב להבטחת התקשות מהירה. המבצע נדרש 

וזק הצפוי לבצע תערובת ניסיון של הבטון מהיר ההתקשות כדי לאמת את הח
כעבור יממה. )חומר ההדבקה ע"ח המבצע( ובמידת הצורך, בהתאם לתוצאות 
הניסיון הנ"ל יצביעו על כך שיש לתקן את כמות הערב, ו/או לשנות את יחסי 

 .התערובת, יבצע זאת המבצע עד לקבלת התוצאות הנדרשות

02.17.05 .ש"ע 40לאחר  40-הדרישה הטכנית היא, שבטון זה יקבל חוזק ב 

 ון קירות בט 02.18

02.18.01 .קירות בטון יצוקים באתר יבוצעו לפי הפרטים והחתכים המופיעים בתכניות 

 תבניות )טפסות( לקירות 02.18.02

 .904כל הטפסות יתוכנו ויבוצעו לפי ת"י 

לגבי טפסות נכון גם לסעיף זה. שיטת  02.03, 02.02הערה: האמור בסעיף 
נים התבניות )טפסות( לקירות תקבע בהתאם לסווג הבטונים לפי גימור הפ

ובהתאם למיקומם של הקירות במבנה, ועל פי  02.02שלהם כמתואר בסעיף 
 החלטת האדריכל.

סוג הבטון כמפורט בתכניות. תשומת לב המבצע מופנית לאופן ביצוע  02.18.03
היציקות של קירות מעטפת המבנה, אלו הם קירות גבוהים. על המבצע 

פסקות להבטיח מהלך יציקה תקין ורצוף ליציקת הקירות ולתכנן את ה
היציקה הנדרשות לצורך מניעת סדיקה בקירות אלו וביצוע ריטוט 
מבוקר של כל נפח הבטון )הפסקות יציקה  אופקיות ו/או אנכיות(. 
הקירות יוצקו בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על 

מ' מתחתית צינור המשפך. לחילופין רשאי המבצע להשתמש  1.00
וך הקפדה על הורדת הצינור לתחתית החלק במשאבת בטון ליציקה ת
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הנוצק למניעת סגרגציה עקב התקלות הבטון הנוצק בזיון. בכל מקרה 
 ."לא יורשה שימוש ב"חלונות יציקה

עיבוד שטח המגע בין היסודות וראשי הכלונסאות ליציקות האלמנטים  02.18.04
המבוצעים בראשם )קורות, רצפות, קירות, עמודים וכיו"ב(, דהיינו פני 

יקה העליונים יהיה מישורי בהתאם למפלסים המתוארים בתכניות היצ
עם חספוס )ללא חלקי בטון רופפים(. יש להקפיד על הוצאת כל הקוצים 
הנדרשים כמתואר בתכניות. על הקבלן לשים לב לדרישות כסוי הזיון 

 .המופיעות בתוכניות

 הפסקות יציקה 02.18.05

הפסקות יציקה אנכיות ואופקיות תסתיימנה  02.18.05.01
רפזיים לכל אורך וגובה הקיר. בהעדר בשקעים ט

ס"מ ועומקו  2-3הוראה אחרת יהיה רוחב השקע 
ס"מ. מיקומן של הפסקות היציקה יהיו על  1.5 -כ

פי הוראות האדריכל המהנדס והמפקח. זיון הקיר 
יחדור את מישור הפסקת היציקה וישמש כקוצים 

 להמשך יציקת הקיר.

עפר בהספקות יציקה בקירות הבאים במגע עם  02.18.05.02
יוכנסו עוצרי מים חיצוניים כנדרש במפרט יועץ 
האיטום. שיטת ביצוע הפסקת היציקה חייב לקבל 
את אישור המפקח. עבור עצרי המים לא ישולם 

 בנפרד.

 קירות של איזורי מיגון 02.18.06

יבנו שטחי ממ"מ במספר מקומות על פי הדרישות ותקנות פיקוד העורף אם 
וצעו קירות האזורים הממוגנים לא נאמר באחד ממסמכי החוזה אחרת, יב

של המפרט הכללי לעבודות בניין. וכן בהתאם למפרט  58בכפוף לאמור בפרק 
 שבפרויקט זה ועל פי הוראות המהנדס, והכל על פי תקנות פיקוד העורף.

 סיבולות בקירות 02.18.07

לא תורשה סטיה זוויתית ממישור או מעטפת הקיר  02.18.07.01
 מטר(. 3ס"מ לכל  1) 1: 300 -ביותר מ

ת המוחלטות לכל גובה, אורך ורוחב הבניין הסטיו 02.18.07.02
ס"מ ובתנאי שתשמר הסטיה  -+ /  2לא יעלו על 

 הזוויתית המצוינת לעיל.

 קירות חדרי מדרגות ומעליות  02.18.08

בשטחי הבניינים מתוכננים פירי מעליות וחדרי מדרגות )במקרים מסויימים(.  
צף אחד תשומת לב מיוחדת יתן הקבלן למבנים אלו שאינם עולים תמיד בר

 לכל גובה הבניין.

 טיותס 02.18.09

±   1.5הסטיות האנכיות בקירות לא תעלנה על  02.18.09.01
ס"מ לכל גובה הקירות.  אנכיות הקירות ייבדקו 
מידי קומה באמצעות מודד.  תוצאות המדידה 

 יועברו למפקח לאחר יציקת כל קומה ובכל פייר. 

±  1סטיות במיקום הקירות בפירים לא יעלו על  02.18.09.02
 ן בתכנית.  ס"מ מהמקום המצויי

במקרה שימצאו סטיות באנכיות הקירות יתוקנו  02.18.09.03
ע"י הקבלן ולפי הוראות שינתנו ע"י המפקח 

 והמהנדס.

 קוצים לביטון משקופים 02.18.10
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מקירות הבטון יובלטו ברזלים לתוך פתחי הדלתות של המעליות שישמשו 
 כקוצים לביטון המשקופים.

 גימור הקירות 02.18.11

מי של הפיר יהיו חלקים, אנכיים, פני הקירות בצד הפני –בפירי המעליות 
 ישרים, וללא זיזים ובליטות, ובדיוק כמפורט לעיל.

 בטון חשוף אדריכלי יצוק באתר 02.19

 תיאור ודרישות ביצוע 02.19.01

סוג התבניות ליציקת האלמנטים השונים יהיה  02.19.01.01
בהתאם להנחיות המתוארות להלן ולפי הוראות 

 .המפקח

כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה  02.19.01.02
נים היצוקים באתר יהיו ברמת גמר בטון חשוף השו

חזותי, היציקה בתבניות לפי המפורט בתכניות 
האדריכלות ו/או תכניות קונסטרוקציה של 

  .האלמנטים השונים בהתאמה

בכל השטחים שבמצב הסופי מקבלים איטום, יהיו  02.19.01.03
התבניות עשויות לבידים ופני הבטון יהיו חלקים 

 .יבור של הלבידיםללא "זקן" ונזילות בקווי הח

על הקבלן לתכנן את התבניות המשמשות ליציקות  02.19.01.04
השונות בהתאם לכל הדרישות שבסעיף זה. 
התבניות תהיינה יציבות וחזקות ומתאימות 

  .לקבלת לחצי הבטון ביציקות השונות

במקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון חשוף  בלוחות  02.19.01.05
אנכיים יש להשתמש בלוחות חדשים מהוקצעים 

ה צדדים. הפאה הבלתי מוקצעת  תופנה בשלוש
 .כלפי הבטון הנוצק

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי  02.19.01.06
תבניות בטון חשוף חזותי, לרבות מריחת התבניות 

 .בשמן תבניות מאושר

קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף  02.19.01.07
חזותי תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי. לא יותר 

)גם לא בחוטים מגולוונים(. שימוש בחוטי קשירה 
פני שטח האלמנט -אביזרי הקשירה יחולקו על

הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולארי. תכנון 
התבניות שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך, מטעם 
הקבלן, יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה 

  .פרישתם וחלוקתם בתבניות

 מדרגות 02.20

 מדרגות שפניהן העליונים עם גמר בטון  02.20.01

חיר המדרגות כולל משטחים משופעים ואופקיים שפני הבטון בתחתיהן מ
ובצידהן )אם הם גלויים לעין( יהיו פני בטון גלוי לפי סווג הבטונים במפרט.  
מחיר משולשי המדרגות כולל יציקה בתבניות פח או דיקטים ברמה גבוהה 

רופילי ומדויקת.  הפנים העליונים של המדרגה ייושרו ויוחלקו.  הפנלים )פ
הפח( מצידי המדרגה יהיו אף הם בתבניות פח או דיקטים.  המדידה תהיה 

 במ"א. 

 מדרגות שפניהן העליונים מחופים  02.20.02
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פני הבטון בתחתית ובצידי המשטחים המשפעים והאופקיים של המדרגות 
הגלויים לעין יהיו פני בטון גלוי לפי סווג הבטונים במפרט.  עבור משולשי 

רד, אם סוג החיפוי יכתיב לבצע אותם.  החיפוי יימדד המדרגות ישולם בנפ
בנפרד. במקרה של מדרגות עם חיפוי אבן לא ישולם עבור משולשי הבטון.  
במקרה של מדרגות אבן או מוזיאקה טרומיות עם חתך משולש משולשי 

 המדרגות לא ימדדו בנפרד.

 בשום מקרה לא יימדד נפח בטון כלשהו יותר מפעם אחת. 02.20.03

 סיבולות 02.21

בולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו, אם לא צויין אחרת בתכניות ובמפרטים, סי
. 789לפי ת"י  7בהתאם לטבלה להלן אולם בכל מקרה לא תעלה דרגת הסבולת על 

במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו כאן, על הקבלן יהיה לשאת בכל 
 ויציקתם מחדש. ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו

 מס'
 תאור העבודה

 והגדרת הסטיה
התחום שבו 

 נעשתה הסטיה

גודל 
הסטיה 
 המקס'

1  
 
 

 סטיה מקווי המבנה לעומת 
 התכניות ובמצב ההדדי שבין 

 חלקי המבנה 

 מ'  5 -ב
 מ' ויותר 10  -ב
 מ' ויותר  25 -ב

 מ"מ  5
 מ"מ  10
 מ"מ  15

2  
 

 סטיה מהאנך בקווים 
 ועמודים ובשטחים של קירות 

 מ'  3 -ב
 מ' ומעלה 5  -ב

 מ"מ  5
 מ"מ  10

3  
 
 

 סטיה מהפלס או מהשפוע 
 המסומן בתכניות לרצפות, 

 תקרות וקירות 

 מ'  3 -ב
 מ'  5 -ב
 

 מ"מ  5
 מ"מ  10
 

4  
 
 

 סטיה בגודלם ובמיקומם 
 של פתחים ברצפות, תקרות 

 וקירות

 
 
 

 מ"מ  10
 
 

5  
 

סטיה בעוביים של רצפות, 
חתכים של קורות תקרות ו
 ועמודים 

 מינוס 
 פלוס 

 מ"מ  5
 מ"מ  10
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 תכולת עבודה 02.22

העבודה כוללת בין היתר ביצוע שרוולים מכל סוג ובכל קוטר, בעת  02.22.01
היציקה ואטימת מעברים לתשתיות של כל מערכות המבנה. באחריות 

 הקבלן לתאם מיקום מדויק עם יועצי המערכות.

אפוקסי לעמודים הצומחים מתוך  קידוח עבור קוצים ועיגונם ע"י דבק 02.22.02
פעמים  6הקירות לרבות עמודי חיזוק יש להחדיר לקירות אלו לעומק 

 .קוטר הברזל מפני רצפת הבטון כלפי מעלה

ס"מ  20מ"מ כל  8זיון חלוקה בתקרות יהיה ברשת ברזל בקוטר  02.22.03
 .מינימום )אם לא צוין אחרת על גבי התוכנית(

משבצות ברשתות  2טות ברזל, ו ס"מ במו 80-חפיפה בזיון לא תפחת מ 02.22.04
 .הברזל )אם לא צוין אחרת בתוכנית(

ביצוע הריתוכים במוטות פלדה מצולעות יעשה באמצעות אלקטרודות  02.22.05
בלבד )תוצרת חברת "זיקה" או שווה ערך(, אך ורק לברזל  Z-4מסוג 
 .רתיך

 אופני מדידה 02.23

בטון רזה יימדד לתשלום לפי שטח בסעיף בטון רזה ללא הבחנה בין  02.23.01
המבוצע מתחת ליסודות, לראשי  ,יציקות בשטחים גדולים ו/או קטנים

כלונס ולקורות מסד/יסוד )מ"ר(. בסעיף ימדדו לתשלום כל שטחי בטון 
מחיר היחידה כולל החלקה ועיבוד פני השטח  ס"מ. 5-10רזה בעובי 

 העליונים במפלסים בהתאם לנדרש.

ללא אבחנה  יסודות וראשי כלונס ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( 02.23.02
במידות היסודות וראשי הכלונס. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור 

 כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע.

ביצוע אשפרה לחלקי מבנה שונים מבטון מזוין יצוק באתר לא יימדד  02.23.03
לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי 

 עבודות בטון מזוין.

ודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור כל עב 02.23.04
במפרט הכללי, ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי, אלא אם כן 

  .צוין במפורש אחרת במפרט מיוחד זה

כאמור במפרט הכללי, ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט  תקרות יימדדו במ"ר  02.23.01
  .ד זההכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט מיוח

 .מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד  02.23.02

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין  02.23.03
יציקות וסתימה אלסטומרית, כלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד 

 .לתשלום

יריעות פוליאתילן +  XPM עבוד ובצוע הפסקות יציקה הכוללות רשת 02.23.04
תקע( אינו נמדד בנפרד והוא -טירן מוקצף ועיצוב התבנית )שקע+ פוליס

 .כלול במחירי היחידה השונים

נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם, כלולים ומצורפים לחישוב נפח  02.23.05
האלמנט הרלבנטי.  הבטון בבליטות משולם במסגרת האלמנט והן אינן 

 .נמדדות ומשולמות בנפרד וזאת ללא תלות במידותיהן

ומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול מחיר פיג 02.23.06
במחירי היחידה של עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד. 
הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או 
תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם 
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ת זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת וסילוקם בתום העבודה.  יסודו
הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים 

 .ולא ישולם בעבורם בנפרד

מוטות זיון ימדדו לתשלום לפי משקל )טון(. שומרי מרחק מסוג כלשהו  02.23.07
וכן תמיכות לזיון )"כסאות" ו/או "ספסלים"(  עשויים מוטות זיון 

במחיר היחידה ולא נמדדים בנפרד. ריתוכי זיון,  מכופפים כלולים תמיד
אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים 
לתשלום ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי 
היחידה. לא תשולם כל תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות 

 מ' למוט.   15פלדה מצולעים באורך עד 

ת זיון המשמשים כמוטות עיגון מעוגנים באמצעות אפוקסי ימדדו מוטו 02.23.08
לתשלום בנפרד לפי משקל )טון(, ללא הבחנה בין מוטות עיגון באורך 
ו/או בקוטר שונים. כולל מוטות בקוטר ובאורך כלשהם, עומק קידוח 

ס"מ. מחיר היחידה יהווה תמורה עבור כל החומרים  25מקסימלי 
ר לעיל לרבות מוטות העיגון, האפוקסי והעבודות הנדרשים כמתוא

 עבודות הקידוח הניקוי והעיגון.

אביזרי עיגון )אינסרטים( המותקנים ביציקות השונות ימדדו לתשלום  02.23.09
לפי יחידות תוך אבחנה בין מוטות עיגון בקטרים שונים ובאורך כלשהו 
כולל כל המוטות המותקנים באלמנטים מטיפוסים שונים לרבות 

ו/או אלמנטי בטון מזויין יצוק באתר. מחיר היחידה  קורות טרומיות
( כולל פקק A Bחלקי אביזרי העיגון )חלקים  2לאביזר עיגון כולל את 

פלסטי. מחיר היחידה יהווה תמורה עבור כל החומרים והעבודות 
הנדרשים לאספקת האביזרים והתקנתם במקומם וכולל כל המתואר 

עיגון המותקנים ביציקות  בתכניות ולפי הנחיות היצרן.  אביזרי
מקשרות של שלבי ביצוע שונים ימדדו כחלק מהעבודות של שלב 

 הביצוע הראשון .

מוטות זיון המשמשים כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים של קירות  02.23.10
 לא נמדדים לתשלום בנפרד והם יכללו במשקל הכולל של פלדת הזיון.

ובות ניסיון לא תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתער 02.23.11
יימדדו לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של 

 סעיפי עבודות בטון מזוין.

תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות ניסיון לא  02.23.12
יימדדו לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של 

 .סעיפי עבודות בטון מזוין
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 ייהעבודות בנ - 04  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  04פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלים ישימיםתקנים י 04.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
  כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 

 2, 1חלקים -בלוקים  -   5ת"י  -

  שיטות בדיקה.-עמידות אש של אלמנטי בניין  -  931ת"י  -

 רים באוטוקלב, בלוקי תבנית על בסיס צמנט.בלוקים מאושפ  -  268ת"י  -

 . 10, חלק  5—1בידוד תרמי של בניינים חלקים:   - 1045ת"י  -

 . 1,2,3-בידוד תרמי בבנינים חלקים  מערכות - 1414ת"י  -

 . 1חלק -קירות בניה  – 1523ת"י  -

 בלוקי תבנית על בסיס צמנט.  - 2263ת"י  -

 1חלק -עבודות בניה כללי התקשרות לביצוע –5279ת"י  -

  .9.2,  9.1,  3.3קיימה )בניה ירוקה( חלקים: –בניה בת   - 5281ת"י  -

 

 כללי  04.01

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או מפלדה  04.01.01
בהתאם למצוין במפרט הכללי. יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי 

ר שטרבות הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים בקידוח עבו
 בטון, או הכנסת קוצים בקידוח ויציקות לאלמנטי בטון קיימים. 

 בלוקי בטון.ייבנו בכל הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים  04.01.02

 כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי. 04.01.03

, ולא תשולם תוספת כל בעבודה ותבניה בשטרבות ומילוי בבטון כלול 04.01.04
מדידה נטו שטח הבנייה, עבודת שהיא עבור בטונים או שטרבות. )ה

 עמודים וחגורות בטון כמוגדר בעבודת השלד(.

העבודה תכלול סגירת פתחים קיימים, עיבוי קירות כהשלמה לקירות  04.01.05
 קיימים.

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. 04.01.06

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. 04.01.07

 ות.הטיט במישקים יהיה מלא על כל שטח הבלוק ולא רק בקצו 04.01.08

יש לשמור על אופקיות הנדבכים גם בבניה על גבי רצפות משופעות.  04.01.09
במקרה של רצפות משופעות יש לצקת קורת בטון מיישרת. הקורה 

 .חזית ותימדד בשטח בניית הבלוקים תשולם לפי מ"ר

בתוספת  30-העבודה כוללת חגורות אנכיות ואופקיות מבטון מזויין ב 04.01.10
חגורות אנכיות  2מ' יבוצעו  3.0ברזל, ובמקומות הגבוהים מעל 

 ואופקיות.
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העבודה כוללת התחברות לבטונים באמצעות שטרבות וקידוח והחדרת  04.01.11
קוצי זיון בשימוש עם דבק אפוקסי וכולל טיט צמנטי בחיבור לתקרות 

 הבטון.

 מ' גובה. 2העבודה כוללת בניית חגורות מעל הפתחים, חגורות כל  04.01.12

טבילה בזפת קר מסוג ביטומן העבודה כוללת טבילת בלוק ראשון בזפת  04.01.13
M-1  של חב' ביטום או אמולביטM-600  של חב' פזקר , עד לגובה

 הריצוף בכל הקומות והחדרים.

העבודה כוללת הקמת פיגומים לעבודה בכל גובה, בכל כמות נדרשת,  04.01.14
 לצורך ביצוע עבודות בגובה.

 סיבולות 04.02

 סיבולות לעבודות בניה יהיו בהתאם לטבלה להלן:

 דה והגדרת הסטייהתאור העבו
התחום שבו 

תיבדק 
 הסטייה

גודל הסטייה 
 המקסימאלי

סטייה מהאנך בקווים והשטחים של 
 קירות ועמודים

 מ'  5 -ב מ' 3
 

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של 
 קירות ועמודים )בחזיתות(.

 מ'  3 -ב מ' 10
 מ' ומעלה 5  -ב

סטייה אופקית בתכנית מהניצב בקווים 
 "ב.של קירות וכיו

 מ"מ 5 מ' 5

סטייה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן 
 בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 3 מ' 5

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים 
 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ10 

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות, 
קירות, קירות פלוס חתכי קורות 

 ועמודים.

 פלוס
 מינוס

 מ"מ 5

שטחים של סטייה מהאנך בקווים וה
 קירות ועמודים

 מ"מ 5 מ' 3

 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל 
 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת הקירות שנוצקו/נבנו ויציקתם ובנייתם מחדש.

לפני התחלת עבודות הבלוקים, הקבלן יוודא את מישוריות ואנכיות עבודות הבטון. 
במקרה ותהיה סטייה וחריגה מהמותר ידווח הקבלן למפקח לפני תחילת העבודה ויקבל 

 אישורו לפני ביצוע הקירות.

 מלבניםהצבה וביטון  04.03

, או עץ פתחים בתוך קירות בנויים, ייוצב המשקוף שיהיה מפח 04.03.01
ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף  )כמפורט בתכניות העבודה(
הגובה במלט, וזאת ע"י הכנסת המלט עם ומילוי הרווח הנשאר לכל 

קופסאות בעבודה ידנית. במידה והבנייה לא מוכנסת למשקוף יהיה 
צורך בביצוע תבניות ויציקה מסביב לכל המשקוף עם בטון ובכל מקרה 

 המחיר יהיה אחיד ותלוי בדרגת דיוק העבודה של הקבלן.

ם על תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרי מלבניםהצבת ה 04.03.02
מוט ואנך, תמוכים היטב עם מספר חיזוקים בפני סטייה מהאנך 
וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח של 

 מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית.  15



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  33עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט. בכל מקרה  04.03.03
קן ולהרכיבו מחדש שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפר

 על חשבונו.

או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא  מלבנים 2הצבת  04.03.04
 תורשה כל בליטה או סטייה מהקו, הן אופקית והן אנכית.

בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא  04.03.05
 ייגרם עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו/ או היציקה.

ל בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה אם קיים רווח גדו 04.03.06
 עם זיון לפי הוראות המפקח וללא תוספת תשלום.

 תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים 04.04

הבניה בחדרי מכונות, פרוזדורים וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות המכניות 
ניה עוכבה בגלל הכנסת הציוד של כולן. לא תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הב

המערכות המכניות, או באם לא הושאר פתח מספיק גדול או בכלל להכנסת ציוד. לכל 
השלמות הבנייה לאחר הכנסת הציוד לא תשולם תוספת פרט למחיר למ"ר בנייה כמוגדר 

 בכתב הכמויות.

השכטים הבניה ליד פירים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו מחוברות המערכות ו
ייבנו בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע בדיקות למיניהן וכל זאת 
בתאום עם קבלני המערכות. לא תשולם כל תוספת עבודה בעד ביצוע עבודת הבניה 

 בשלבים, או בחלקים קטנים או כתוצאה מפיצולים, השלמות והתאמות של בנייה.

רות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי הבניה מסביב לשכטים, לוחות חשמל, צנו
התקדמות ותאום עם קבלני המערכות השונות. במקרה והצנרות יבוצעו לפני עבודות 
הבניה, תותאם הבניה לצנרת. במקרה והצנרות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, 

 יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות.

חייבו אישור המפקח, אולם לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות כל הפסקות בבניה י
 הבניה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש.

 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(  04.05

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות של  04.05.01
טורוסיל  שכבות 2מגע הקירות עם קירות חוץ יש ליצור פס מריחה של 

ערך. כל העבודה הנ"ל תכלל -כדוגמת תוצרת חב' "כימאדיר" או שווה
במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד. סעיף זה הוא עיקרי ועל הקבלן 

 לבצעו באופן מושלם כך שרטיבות לא תעבור מרצפה לקיר.

על הקבלן לנקות היטב את כל שטח המגע שבין רצפת הבטון והקיר  04.05.02
 בות הטורוסיל.ובשטח הנדון למרוח את שכ

 חגורות בניה 04.06

. הזיון יהיה כמצוין בתוכניות. בהיעדר 20-חגורות הבניה יהיו מבטון ב 04.06.01
מ"מ  8מוטות פלדה בקוטר  4ציון כנ"ל נקבע בזאת שכל חגורה תכלול 

 ס"מ. 20מ"מ במרחקים של  6עם חישוקים בקוטר 

בקצוות חופשיים וכן בקירות ו/או מחיצות באורך גדול )ללא אלמנטים  04.06.02
קונסטרוקטיביים ניצבים( יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר 

מטרים. הזיון יהיה כנ"ל ויקשר לזיון החגורות  3ס"מ כל  20וברוחב של 
 האופקיות.

חגורות אופקיות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי  04.06.03
הדלתות )אלא אם צוין אחרת(. מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת 

 40כנ"ל שאורכה כמידת רוחב החלון או הפתח בתוספת חגורת בטון 
ס"מ לפחות לכל צד )אלא אם צוין אחרת(. במידת הצורך ולפי ראות 
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עיניו של המפקח, רשאי הוא לדרוש יציקת חגורות בטון אופקיות 
 נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור לעיל.

כפי שימצאו המהנדס כן יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות -כמו 04.06.04
 היועץ ו/או המפקח לנכון תוך מהלך העבודות עצמן.

כלולים גם אספקת וביצוע חגורות  -בעבודות ובמחירי היחידה של בניה  04.06.05
מעל ומתחת לפתחים )"לינטל", בלוקי תעלה וכו'( כשהם עם מלוי בטון 

 .20-ב

 איכות החומרים והמוצרים: 04.07

ם. חומרים ומוצרים אשר החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקני 04.07.01
לגביהם קיימים תקנים ישראלים, ישאו תו תקן. חומרים והמוצרים 
מתוצרת הארץ אשר לגביהם לא קיימים תקנים ישראלים, יתאימו 
לדרישות תקנים בינלאומיים מחמירים. חובת ההוכחה על התאמת 

 תכונות החומרים והמוצרים לתקנים, חלה על הקבלן. 

צרים לסוגיהם, ממקור אחד , בעל יכולת לספק יש לספק חומרים והמו 04.07.02
מוצרים עם אותה איכות עד גמר העבודה . כל החומרים והמוצרים יהיו 

 חדשים, שלמים , ללא סדקים ופגמים.  

הקבלן רשאי להציע ולספק מוצרים אך ורק מהדגמים המאושרים  04.07.03
ומהיצרנים המומלצים , אשר קובעים את סטנדרט האיכות הנדרשים 

 השונים .לסוגים 

מוצרים שווי ערך של יצרנים אחרים יתקבלו כפוף להגשה של   04.07.04
אישורים כתובים של היצרן המעידים להיות המוצרים שלהם שווי ערך 
למוצר ה"סטנדרטי" וכפוף לבדיקתו ואישורו של המפקח לגבי היותם 

 שווי ערך.

שמות מותגים אשר נועדו לציין מוצרים אין בכוונתם לשלול מוצרים  04.07.05
 ערך של יצרנים אחרים. שווי

 דרישות ביצוע כלליות 04.08

הקבלן יבדוק את המידות בפועל על ידי מדידה מדויקת בשטח לפני  04.08.01
תחילת העבודה וישיג את כל האינפורמציה הדרושה להתאמה מדויקת 
לעבודות אחרות. הקבלן יתאם ויבצע את כל ההכנות הדרושות  לשילוב 

 לב בעבודות .כל פריט ואביזר נוסף המתוכנן להיות משו

הקבלן אחראי בעת בצוע  העבודות על פגיעות בשלמות חלקי בניין  04.08.02
 שונים. 

הקבלן יגן על העבודות הבנייה שאינן מיועדות לטיוח, במשך תקופת  04.08.03
 הביצוע, כך שהן יהיו נקיות ללא פגמים וסימני  נזק.

 הקבלן אחראי לשלמות רכיבי הבניין שהושלמו.  04.08.04

 מישקים 04.09

אחידים  בעוביים, מיושרים עם פני הקיר   המישקים יהיו מלאים, 04.09.01
 מ"מ.  10ובעובי ממוצע 

 סתימת תעלות וחורים 04.10

סתימת תעלות וחורים לאחר הנחת צינורות ואביזרים בקירות, תבוצע  04.10.01
. ( והמיגון ) הבטיחות אקוסטיקה ,בהתאם להנחיות יועץ האיטום

 . מבינהםהמחמיר 
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ור את הפתח לאורך מסביב לפתחים תעובד ניסגה כך שהקיר בידוד יסג 04.10.02
החשפים והסיפים. בכל מקום שיש בו מגע בין קיר בידוד לעמוד, קיר 
או קורה חיצוניים מבטון, יימרח השטח בביטומן חם ועליו יודבק  נייר 

 שכבתי.-טול תלת

 במפרט זה. 02.4.08ראה סעיף פתחים ומעברים בסעיף  04.10.03

 העבודהתכולת  04.11

 :כוללת בין השארהעבודה  04.11.01

ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה.  כל חיבורי הקירות 04.11.02
בהתאם למצויין במפרט, הכללי, )לרבות יציקות בטון, הוצאות קוצים, 

 קידוח קוצים ועיגונם לבטון, גמר בשינני קשר וכו'(.

את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד,  תעבודת הבניה כולל 04.11.03
בניה כמפורט ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות ה

 במפרט הכללי.

עשיית כל הגומחות, שקעים עבור אינסטלציה, נגרות, מסגרות וכדומה  04.11.04
והתיקונים לאחר קביעת החלקים או האביזרים של כל הקבלנים 

 באתר.

 בניה בשיפוע, זווית, או ברדיוס. 04.11.05

 150כל הקוצים בין השלד לבניה, כולל קידוח ועיגונם עם חומר כימי )  04.11.06
HILTI HY או ש"ע) 

תאום והשארת פתחים למערכות וסגירת הפתחים והתאמתם  04.11.07
 לצנרת/תעלות של המערכות.

כולל זיון כנדרש, קוצים, אפוקסי וכל הנדרש חגורות ועמודונים מבטון  04.11.08
 על פי הפרטים והמפרט. 

שינני קשר אל עמודים וקירות, מזוזות, קשר בין קירות כפולים, ברזל  04.11.09
 רווח, שקעים חריצים וכדומה. מקשר בין קירות ובניה, חשפי פתחים,

אטימת הפתחים והמעברים עפ"י הנחיות יועץ האיטום, האקוסטיקה  04.11.10
ועפ"י הנחיות פיקוד העורף ותקני כבאות אש. סימון סוג המחיצה 

 מתואר בתכניות אדריכלות ובתכנית יועץ הבטיחות ה.

עבודות בטון בסעיף:  02פתיחה ואטימת פתחים עפ"י המוגדר בפרק  04.11.11
 )פתחים ומעברים( במפרט זה. 1.04.08

 אופני מדידה 04.12

מ"ר,  20.0עבודות בנייה נמדדות נטו בניכוי פתחים ששטחם עולה על  04.12.01
 .ובניכוי כיסים לצורך גרירת דלתות וחלונות

 .קירות ומחיצות יימדדו במטרים רבועים בציון החומר והעובי 04.12.02

 בהשלכה עקומים, יותר או 2% -ב האנך מן נוטים −קירות מיוחדים  04.12.03
 .יימדדו בנפרד –י עובי משתנה וכד' בעל, ופקיתהא

קירות מבלוקי בטון מלאים או מבלוקי בטון חלולים שמולאו בטון  04.12.04
 .יימדדו בנפרד במטרים רבועים בציון החומר והעובי

כיסי גרירה בנויים לדלתות וחלונות יימדדו בנפרד, במטרים רבועים של  04.12.05
 .בציון החומר והעובי של הדופן ,הכיס המתוכנן

עמודים בנויים מלבנים או מבלוקים יימדדו במטרים אורך בציון  04.12.06
 .המידות
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 .קירות בידוד יימדדו בנפרד במטרים רבועים בציון העובי והחומר 04.12.07

 .גמר בנייה בקו נטוי יימדד במטרים אורך כתוספת למחיר הבנייה 04.12.08
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 עבודות איטום - 05  פרק
"הספר  ו)הידוע גם בכינויהמפרט הכללי לעבודות בנייה של  05פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה משרדית הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 05.00

ים העוסקים בבניה יש לראות את כל התקנים הישראלי ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

  

 1,2,3חלקים  -בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים  – 1476ת"י  -

 1,2חלקים  -מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון  -  1752ת"י  -

 1חלק  -איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות  -  2752ת"י  -

  1,2,3חלקים   -מערכות בידוד תרמי בבניינים  -  1414"י ת -

  בטון קל לשימושים לא מבניים.  - 1513ת"י  -

 13תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי חלק  – 1547ת"י  -
 

 הכנת שטחי בטון לעבודות האיטום 05.01

05.01.01 כללי 

הפרק שלהלן מתייחס לשטחי בטון, מדה בטון, תיקוני בטון  05.01.01.01
 בודות הבטון המשמשות כתשתית לעבודות האיטום.ויתר ע

השטחים יהיו נקיים, יבשים ומישורים, ללא מדרגות,  05.01.01.02
 שקעים,בליטות וכדו'.

יש לקצץ את חוטי הקשירה שנותרו לאחר פירוק התפסנות עד  05.01.01.03
מ"מ. השקעים שנוצרו ימולאו במלט צמנט עם  15לעומק של 

 תוסף פולימרי לשיפור ההדבקות.

מתשתית הבטון הכוללות ביצוע תיקוני בטון דרישות כלליות  05.01.01.04
)מילוי שקעים,תיקון בטון השיפועים, עיצוב "רולקות", טיח 

 צמנט מיישר, ועוד...( 

האיטום המומלץ הוא במערכות ביטומניות, צמנטיות  05.01.01.05
 ופוליאוריתניות או מערכות אחרות המאושרות ע"י היועץ.

05.01.02 הכנת שטחי בטון לצורך איטומם 

לכלוך: אבק, בטון רופף, שמן תבניות וכו',  ניקוי יסודי להסרת 05.01.02.01
עד לקבלת תשתית בטון נקיה ויציבה. להסרת שמנים כולל שמן 

 תבניות יש להשתמש ב"דטרגנט" מתאים ואח"כ לשטוף במים.

הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון.  05.01.02.02
יש לבצע זאת בשיטה מכנית או ע"י התזת מים וחול או התזת 

 אטמו', ולאחר מכן רחיצה במים נקיים. 250ם בלחץ מי

חיפוש וסיתות של כיסי חצץ בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון חזק  05.01.02.03
ס"מ, ניתן להתחבר גם לבטון עם  3ויציב )בעומק של לפחות 

 מעט סגרגציה(.

ברזלי קשירה וקצוות ברזלי זיון יש לסתת ולקצוץ לעומק של  05.01.02.04
 ס"מ מפני הבטון. 2לפחות 
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ס"מ  2סדקים והפסקות יציקה, לעומק של  חרוץ ופתיחת 05.01.02.05
ס"מ, בצורה מלבנית ככל האפשר )דפנות אנכיים  3וברוחב של 
 ככל האפשר(. - לפני השטח

לקראת תיקון בטון או יישום טיח צמנט או איטום צמנטי, יהיה  05.01.02.06
 השטח המטופל רווי במים אך ללא מים עומדים.

יות לקראת ביצוע עבודות איטום ביטומני, על השטח לה 05.01.02.07
יום (. להוציא מכלל  21מאושפר כראוי, ויבש לחלוטין )לפחות 

זה תשתית בטון רזה שלגביה ניתן לקבל מהיועץ אישור לקיצור 
 תקופת האשפרה והייבוש.

05.01.03 טיפול בפגמים שבבטון 

 סיתות "כיסי חצץ" עד לקבלת בטון יציב. 05.01.03.01

 ס"מ(. 2X2חירוץ ופתיחת תפרי יציקה, סדקים )במידות  05.01.03.02

ון רופפים, כולל בחלקו הסופרפיצילי של פני הרחקת חלקי בט 05.01.03.03
אט'(, או חול,  250העבודה ניתן לביצוע, ע"י התזת מים ) הבטון.

 או בצורה מכנית )דיסק(.

05.01.04 תיקונים מקומיים 

החלקת ואשפרת המשטחים תעשה כמפורט במפרט הכללי,  05.01.04.01
עבודות איטום ביטומניות, פוליאורתן או אקרילי לא  .02בפרק 

 שה שבועות מסיום ביצוע עבודות הבטון.יבוצעו לפני שלו

 שכבת הקישור )בצמיגות שמנת( תהיה בהרכב: 05.01.04.02

 0.6חול:צמנט, החול יהיה דק, מנופה בעל גרגיר מירבי של  1:1
 מ"מ.

מוסף הדבקה על בסיס  60%מים  40%מי תערובת המכילה 
 או לטקס אקרילי. SBRגומי 

ות של התערובת תוכן תוך כדי בחישה מתמדת עד לקבלת צמיג 05.01.04.03
 "שמנת".

יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים  05.01.04.04
 לתיקון להבטחת הדבקת השכבה הנוספת.

מוסף  .3:1שכבת התיקון הנוספת, מלט צמנט/אגרגט נקי, ביחס  05.01.04.05
 ממשקל הצמנט. 15% -ההדבקה כנ"ל, יוסף כמות של כ

 גמר שכבת התיקון יהיה חלק ברמת החלקה "הליקופטר". 05.01.04.06

רך ולפי הנחיות היועץ/המפקח, יבוצעו תיקונים במידת הצו 05.01.04.07
", 122בבטון פולימרי מיוחדים בלתי מתכווצים )כגון "סיקהטופ 

 או ש"ע(.

05.01.05 טיח צמנט משופר בפולימר 

  טיח צמנט משופר בפולימר ליישור 05.01.05.01

שכבות טיח צמנט )המשופר בפולימר( ליישור והחלקה, יבוצעו 
מ"מ. בשכבות  7-5ע"ג "שמנת ההדבקה". עובי של כל שכבה 

חול  70%אלו יהיה הרכב האגרגט שונה מהנ"ל, והוא יכיל 
חול זיפזיף.  30%מ"מ, וכן  5-0.2מחצבה מודרג ורחוץ בגודל 

 )שכבה עליונה תוחלק לקבלת האיטום(.
 טיח צמנט עם תכונות אטימה  05.01.05.02

שכבות,  2טיח זה יבוצע על פני "שמנת הדבקה", בלפחות 
. לאחר ישור והידוק השכבה מ"מ 12-17לקבלת עובי כולל של 

העליונה, יש לטפל בפני השכבה העליונה בהתאם לייעודן הסופי 
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לקראת הדבקת אריחים או אבן, למשל, לחספסה עם מטאטא 
 כביש.

 שריון הטיח באזורי התורפה  05.01.05.03

בכל מפגשי חומרים שונים של תהליך הבניה, כגון, בלוקים עם 
תוטבע ב"שמנת עמודים או תקרה מבטון, או הפסקות יציקה, 

הדבקה" הנ"ל, רשת לול מגלוונת, או לחילופין, ארג זכוכית 
ס"מ בין החוטים.  -1חסין אלקלי עם מרווח )גודל "עיין"(  של כ

-" )היבואן03356הארג יהיה כגון מתוצרת "אינטרגלס דגם 
", )יהודה יצוא ויבוא( 0058הרמן בורג( או, בייקס "פיברקריט 

ס"מ, כך, שכל צד של  20לפחות או ש"ע. רוחב הרשת יהיה 
ס"מ של הרשת. הרשת תקובע היטב  8"התפר" יכוסה בלפחות 

 לתשתית.
שכבות הטיח תבוצענה על פני שכבת "שמנת הדבקה" נוספת 

 אשר תימרח על רשת זו.
05.01.06 כיסוי מינימלי מעל ברזלי הזיון 

באם ימצאו בפני הקיר ברזלי זיון חשופים אשר אינם מיועדים לחציבה 
 מ"מ. 25, יכוסו בטיח צמנט בעובי מזערי של והרחקה

05.01.07 בטון ליצירת שיפועים 

לפחות, ויישר את פני הבטון  20 -בטון ליצירת שיפועים יהיה ב 05.01.07.01
 בעזרת סרגלים יציבים.

 במפרט הכללי. 02החלקה ואשפרה לפי פרק  05.01.07.02

 ס"מ. 4עובי מינימלי של בטון השיפועים יהיה  05.01.07.03

05.01.08 רתף , מרפסות וכדומה.(רכיבי הגג וכל שטח אופקי )כגון : תקרת מ 

 אף מים 05.01.08.01

אף המים מיועד למניעת זרימת המים לקצה  05.01.08.01.01
 העליון של שכבות האיטום.

ס"מ, כמופיע בת.י.  5מידות האף מים הינו  05.01.08.01.02
 .1, חלק 1752

, 466אף המים יהיה מבטון מזויין לפי ת.י.  05.01.08.01.03
 מ"מ. 0.2, עבור סדק ברוחב 2וחלק  1חלק 

 .1ק ,חל1752חלופות לבנית אף מים לפי ת.י.  05.01.08.01.04
 "רולקות" )עגלות( 05.01.08.02

תבוצענה בכל המפגשים השונים בעזרת מלט צמנט משופר 
 (.1, חלק 1752ס"מ )לפי ת.י.  5X5פולימרי במידות 

 קיטום פינות 05.01.08.03

 ס"מ. 2X2הקיטום יבוצע במפגש המישורים השונים במידות 
 יציאה לגג 05.01.08.04

(, 1, חלק 1752סף יציאה מוגבה )לפי ת.י.  05.01.08.04.01
מעל פני  ס"מ 7יהיה במידות מינימליות 

ס"מ, מעל  15שכבת המידרך למינימום 
 שכבות האיטום.

סף יציאה לא מוגבה לגג או לחדר רטוב, לפי  05.01.08.04.02
 .1, חלק 1752תכנון בהתאם לפי ת.י. 

 צנרת חודרת 05.01.08.05

הצנרת שאינה חודרת את שכבות האיטום,  05.01.08.05.01
תועברנה מעל אף המים, בשיפוע יורד של 

 מינ', ראו פרט. °20
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שיח חסין הצנרת החודרת תהיה מחומר ק 05.01.08.05.02
אש ועומד בקרינה על סגולית )צנרת מתכת 
בלבד(, או שרוול חרושתי העומד בתנאים 

 הנ"ל.
ס"מ מעל פני שכבת  30הצנרת תונח  05.01.08.05.03

 השיפועים.
המרחק בין הדופן החיצונית של הצנרת לבין  05.01.08.05.04

ס"מ,  40ההגבה הסמוכה/מעקה יהיה 
 לפחות.

המרחק בין דופן החיצונית של הצנרת  05.01.08.05.05
מ',  1.0קולטן יהיה החודרת לבין קצה ה

 לפחות.
 הצנרת תבוטן באופן יציב לשכבה הנושאת. 05.01.08.05.06
, 2קוטר המינימלי של צנרת חודרת יהיה " 05.01.08.05.07

 לפחות.
 שרוולים 05.01.08.06

, יועברו 2" -צינורות חודרים /קוטרם קטן מ 05.01.08.06.01
לפחות, אשר יעמוד  2דרך צינור שקוטרו "

 בכל התנאים של צנרת חודרת.
, ניתן לבנות שרוול בקוטר גדול משני חלקים 05.01.08.06.02

 האחד אנכי והשני מקופף )ראו פרט(.
 מבנה מכסה/מעבר תעלות מיזוג אויר 05.01.08.07

קבוצת צנרת חודרת, ניתן להעביר דרך פתח  05.01.08.07.01
 שיבנה לה מבנה מכסה.

תעלות מ"א תועברנה דרך פתחים שייבנה  05.01.08.07.02
 להן מבנה מכסה, לפי פרט.

גג העליון של גגון המבנה המכוסה יתוכנן  05.01.08.07.03
וצע אף מים יב כלפי התעלה. 5%בשיפוע של 

 מסביב למבנה, לפי דרישות ביצוע אף מים.
החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע  05.01.08.07.04

 כלפי הגג. 5%יורד של 
המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין  05.01.08.07.05

 ס"מ מינ'. 30פני שכבת השיפועים יהיה 
סביב תעלות מיזוג האויר יותקן עצר מים  05.01.08.07.06

ס"מ לפחות  15העשוי פח. עצר המים ימוקם 
גגון המבנה המכסה, וייצור פנימה מקצה 

 ס"מ לפחות. 4סביב התעלה בליטה שגובהה 
 כמו כן, תותקן אטימה מסביב לתעלה.

 הגבהות עבור מתקנים 05.01.08.08

בקביעת מיקום ההגבהות עבור מתקנים  05.01.08.08.01
)כגון: סולמות, רגליות של מערכות סולריות, 
עוגנים של אנטנות וכדומה( יש להתחשב 

ם בקווי זרימת המים ובמרווחים הדרושי
לביצוע העבודות, לרבות עבודות האיטום 

 ותחזוקתו.
בין שתי הגבהות סמוכות המקבילות זו לזו  05.01.08.08.02

 80מ' לפחות, יהיה מרחק של  1.0לאורך 
 ס"מ לפחות.

 כל מתקן ייקבע בהגבהה מעל אף המים. 05.01.08.08.03
עלות עבודות הכנת התשתית הינן כלולות במחיר עבודות האיטום עצמן ולא   05.01.09

 ען.ישולם כל תוספת עבור ביצו
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 איטום קירות יצוקים בחפירה פתוחה  05.02

05.02.01 הכנת השטח  

לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את 
ס"מ. יש  2כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד קבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל 
 " או שו"עMחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1של החורים בתערובת 

 ממשקל הצמנט(, על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום. 15%)

יש להסיר את ה"מערכת להגנה זמנית" ושכבת המדה להגנה הבולטים מעבר 
לדופן הקירות, לצורך חיבור איטום הקיר לאיטום הרצפה. יש לגלות את 

 פגיעות. איטום הרצפה בזהירות ללא

05.02.02 פריימר 

 על גבי שטח הקירות מריחה/התזה של פריימר ביטומני מסוג 
 ג"ר/מ"ר. 300או שו"ע בכמות של  ,"GS 474מסוג "או "פז יסוד" 

05.02.03 איטום  

ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים השונים, בין אם הם  05.02.03.01
 אופקיים או אנכיים, צנרת חודרת וכו'.

סטומרי משובח איטום הקירות ביריעה ביטומנית אל 05.02.03.02
 5עם שיריון פוליאסטר, עובי היריעה   S.B.Sבפולימרים מסוג 

". היריעות תולחמנה ותודבקנה במלואן Mמ"מ, דרגה "
 לתשתית. גמר עליון של היריעה: חול סליקט.

05.02.04 גמר איטום  

בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לקצה הקירות  05.02.04.01
 לחפיפה עם איטום הרצפה בשלב מאוחר יותר.

חלק התחתון של הקירות התת קרקעים יתחבר ב 05.02.04.02
-האיטום לקצה איטום הרצפה הבולט לרוחב של כ

 ס"מ מעבר לרצפה. 15/20

 . 

05.02.05 קיר הגנה  

 3" או שו"ע בעובי של F30הדבקת לוחות  "קלקר יש לבצע על גבי האיטום 
)אם לא מופיע אחרת  ס"מ להגנת האיטום 7לבנות קיר בלוק  , וכןס"מ

  .בתכניות(

05.02.06 ליוןגמר ע 

מ"מ קבוע בקיר ע"י  50/2גמר עליון של האיטום בקיר ע"י פרופיל אלומיניום 
 .18ס"מ וסתימה במסטיק סיליקון מסוג פסקרול  40דיבלים כל 

05.02.07 מילוי חוזר  

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.

  בטיח צמנט חדשים קירות מרתף וקירות תת קרקעיים 05.03

 תף וקירות תת קרקעיים יבוצע לפי השלבים הבאים:איטום ובידוד קירות מר

05.03.01 הסרת כל בליטה ומילוי כל חור בקיר. 

הכנת תעלת בטון רתומה לבנין לקבלת צינור ניקוז היסודות  האיטום  ובלוק   05.03.02
 ההגנה.

05.03.03 תיקון הקיר בטיח צמנטי בתוספת "סיקה לטקס", או שו"ע. 

05.03.04 מ"מ יבש. 6התזת כימופרן, או שו"ע בעובי  
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05.03.05 ס"מ. 3ן שקע תקע סוג א' בעובי הדבקת רונדופ 

05.03.06 על הרונדופן להגנה מכנית. 7בנית בלוק  

05.03.07 כל הפעולות יבוצעו בשלמות גם בעבודה בשלבים בדיפון. 

 איטום דפנות קורות יסוד  05.04

05.04.01 הכנת  השטח 

יש לנקות את דפנות הבטון מאבק, לכלוך, אבנים, חומרים רופפים וכד'. 
חוטי קשירה וכד' היוצאים  לחתוך את כל הקוצים )הלא קונסטרוקטיביים(,

ס"מ, לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת  2משטח הבטון בעומק של 
" Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1שטח יציב, ולמלא הכול בתערובת של 

 ממשקל הצמנט( או שו"ע. 15%)

05.04.02 פריימר 

על שטח דפנות הבטון יש לבצע מריחה של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או 
 ג"ר/מ"ר. 300שו"ע בכמות של 

05.04.03 איטום ביטומני 

על גבי הפריימר יש לבצע מספר הברשות או התזה של חומר איטום ביטומני 
 מ"מ )שכבה יבשה(. 3מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד קבלת עובי שכבה של 

 האיטום יכלול את כל השטח של דפנות אנכיים ממפלס הרצפה עד לעומק של 

 ס"מ. 50לפחות 

05.04.04 טוםהגנת האי 

" או שו"ע בעובי  F30על גבי שכבת האיטום היבשה יש להדביק לוחות "קלקר   05.04.05
ס"מ להגנת האיטום. הדבקת הלוחות תהיה בעזרת דבק קלקר  מסוג  3של 

 "קלקרית" או שו"ע, בצורה נקודתית. מילוי

 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

 איטום ראשי כלונסאות 05.05

05.05.01 ראשי הכלונסאות הכנת שטח 

יש להכין את שטח הבטון של ראשי הכלונסאות הבודדים ללא חלקים רופפים, 
 נקיים וחלקים.

במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד להגעה לבטון בריא. יש לחתוך את 
ס"מ בתוך הבטון  2 -כל הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

חול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1של ולמלא את החורים בעזרת תערובת 
M( השטח לאיטום יכלול את היקף ראשי  15%" או שו"ע .)מכמות הצמנט

הכלונסאות ופני הכלונסאות העליונים ויהיה נקי, רציף, ללא שומן, לכלוך 
 וכדומה.

05.05.02 איטום ראשי הכלונסאות  

משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפם עד תחתית ראש 
 נס. הכלו

" או שו"ע 107מריחות של חומר צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  2יש לבצע 
ק"ג/מ"ר(. השכבה השניה  2ק"ג/מ"ר כל מריחה )כמות כללית  1בכמות של 

תבוצע רק כאשר השכבה הראשונה כבר התחילה להתקשות. יש לוודא 
 שהשכבות לא יתייבשו במהירות ולכן יש להרטיב את המשטח לפי הצורך.
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 ום רצפה איט 05.06

05.06.01 בטון רזה 

ס"מ לקבלת האיטום. הגמר יהיה חלק ורציף  5יש לצקת בטון רזה בעובי של 
ללא אגרגטים הבולטים מפני המשטח. הבטון הרזה וכל שאר שכבות האיטום 

ס"מ מעבר לקירות החיצוניים. הבטון הרזה יינתן בשיפוע משני  30יבלטו  
 צידי קירות היסוד.

05.06.02 הכנת השטח  

ודות האיטום יש לפתור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע לפני תחילת עב
האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים לאיטום, 
קירות, בורות, הנמכות, פינות וכו'. יש לתכנן מראש את כל האלמנטים 
שעלולים להוות הפרעות לאיטום. יש להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

 בנים, שומן, חוטי ברזל וכו'.לנקותו מלכלוך, אבק א

05.06.03 פריימר 

 300" או שווה ערך בכמות של  101מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט  
 ג"ר/מ"ר.

05.06.04 בטומן חם  

 2" או שווה ערך בכמות  75/25יש למרוח חומר ביטומני מסוג "ביטולסטיק  
 ק"ג/מ"ר.

05.06.05 יריעה ביטומנית  

 S.B.Sשווה ערך על בסיס  " אוS6הנחת יריעה ביטומנית מסוג "אלסטופלסט 
ג"ר/מ"ר.ההדבקה  250מ"מ עם בד בלתי ארוג מסיבי פוליאסטר  5עובי 

ס"מ  20 -ס"מ לאורך ו 10למשטח תהיה ע"י חימום של החומר החפיפות יהיו 
 לרוחב ההלחמה וההדבקה תהיה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

05.06.06 נייר טול + פוליאטילן  

 2ס"מ הבולטים, מעבר לקירות החיצוניים יש להניח   30 -לפני יציקת המדה ב
 פליי נייר טול ויריעת פוליאטילן אחת.

05.06.07 גמר האיטום  

ס"מ הבולטים מעבר  30היריעה הביטומנית תכלול את כל שטח הריצפה כולל  
 לקירות החיצוניים.

05.06.08 מדה להגנה )אם תהיה דרישה( 

בת נוזלית למחצה ס"מ. המדה תבוצע בתערו 5יציקת מדה להגנת האיטום של 
 כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

05.06.09 יציקת ריצפת בטון  

 יציקת ריצפת בטון כמתוכנן בתכניות קונסטרוקציה.

 ארגזי הפרדה ויריעות פוליאטילן 05.07

05.07.01 איטום רצפות 

על גבי תחתית החפירה יונחו ארגזי הפרדה כמתוכנן. על גבי ארגזי ההפרדה יש 
 לבצע: 

 יריעת פוליאטילן 05.07.01.01

מונחים מתחת ה הפרדה מסוג המצויין בתכניותעל גבי ארגזי 
לרצפה לפי הנחיות של קונסטרוקטור יש לפרוס יריעת 

 מ"מ. 0.2פוליאטילן בעובי 
 בטון רזה 05.07.01.02
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עם אגרגט  20-על גבי יריעת פוליאטילן יש לצקת בטון רזה ב
 ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל. 5שומשום, בעובי 

תבוצע הנמכה נסאות בחיבור לראשי הכלו 05.07.01.02.01
במפלס הבטון הרזה בצורת ווטה ברוחב של 

ס"מ לצורך יצירת משטח  5-10ובעומק  15-כ
 לחיבור עם ראש הכלונס.

בין רצפת  במקומות בהם הפרשי המפלסים 05.07.01.02.02
 60הכללית הינו עד  התעלות/ה בורות לרצפה

ס"מ, ימשיך הבטון הרזה בצורת ווטה 
ת ויתחבר עם בטון הרזה של הרצפה הכללי

שיבוצע בשלב מאוחר יותר, על מנת לבצע 
 את האיטום ברצף. 

 מפרט עקרוני –איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים  05.08

סעיף זה מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות תת 
קרקעיים בפרויקט. קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות, שרוולים, כבלי חשמל וכד' 

ירות מרתף יצוקים במרווח עבודה, בקירות בורות ניקוז, בקירות בורות ביוב וכד'. בק
המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות שונים בקירות שונים, יש להתאים את המפרט 

 ספציפית לכל מעבר צינור באופן פרטני. 

סביב צינורות המבוטנים בקירות יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י מריחות   05.08.01
" או שו"ע תוך יצירת רולקה עבה סביב EASY GUMומר מסוג "של ח

הצינורות. עבודה זו תבוצע לפני התחלת עבודות האיטום בכל שטח הקירות. 
 ס"מ. 10-יש להקפיד על כך שמרווח בין הצינורות יהיה לא פחות מ

איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים יבוצע לפי   05.08.02
 ות הבאות: אחת מאלטרנטיב

 אלטרנטיבה א' 05.08.02.01

" או שו"ע LINKSEALע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג "
מתאים למספר וקוטר הכבלים. חיבור האביזר לקיר יבוצע 
בהתאם להוראות יצרן האביזר. במהלך ביצוע עבודות האיטום 

 בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר.

 אלטרנטיבה ב' 05.08.02.02

ס"מ גדול יותר  10-דל של כלוח מתכת בגו יש להכין פלטת/
מהפתח הנתון. הפלקה תהיה ממתכת אל חלד ותכלול שרוולים 
מרותכים כמספר הצינורות המיועדים לעבור דרכה. לאחר 

לוח לפתח הקיים בקיר יבוצע טיפול פרטני  הרכבת הפלטה /
סביב כל מעבר צינור בנפרד.  לאחר הכנסת כל כבל אל תוך 

ים ספוג פוליאטילן מתנפח מסוג השרוול המיועד יש ללפף פעמי
"ILLMOD נגד אש או שו"ע. הספוג ילופף פעם אחת בקצה "

ס"מ פנימה.  15-החיצוני של הצינור ופעם שנייה בעומק של כ
" STOPAQבחלל הנוצר בין הספוגים יש להזריק מסטיק מסוג "

 או שו"ע.

האיטום הביטומני של הקיר יחפוף לשולי פלטת המתכת תוך 
 י של שכבת האיטום.יצירת עיבו

בודדים העובר דרך שרוולים או  GEBERITEאו  PVCסביב צינורות מתכת,   05.08.03
קידוחים בקיר תת קרקעי, יש לדחוס בין הצינור לדופן השרוול או קידוח מוט 

" או שו"ע. על גבי  EASY GUM של ספוג פוליאטילן ולסתום במסטיק מסוג "
" או DALLMER KERDIסוג "הצינור מצידו החיצוני יולבש אביזר אטימה מ

שו"ע בעל שוליים לחיבור עם איטום הקירות. את האביזר יש להדק לצינור 
 בעזרת חבק נירוסטה.
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 איטום רצפת חדרים רטובים 05.09

על גבי רצפת הבטון, לפני בניית הקירות, בהיקף החדר ומתחת למחיצות הפנימיות יש 
ס"מ  1-ה של החגורה יהיה בכלצקת חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחב

 קטן יותר מרוחב הקיר המתוכנן.

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 באזור דלת הכניסה, גובה החגורה יהיה עד תחתית הריצוף שבאזור היבש הסמוך.

05.09.01 הכנת השטח  

ים על לפני תחילת עבודות האיטום, יש להשלים את כל האלמנטים המשפיע
האיטום, לדוגמא: שרוולים ותעלות למעבר צינורות, פינות, קירות, חגורות 

 וכו'. 

יש לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן, חומרים רופפים וכו'. על 
 השטח להיות נקי, חלק ויציב לקראת קבלת האיטום. 

05.09.02 איטום צמנטי 

"סיקה  י מסוגמריחות של חומר איטום צמנט 2על גבי רצפת הבטון יבוצעו 
 ק"ג/מ"ר(. 2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1" או שו"ע בכמות של 107טופ סיל 

האיטום יכלול את כל שטח רצפת הבטון ויעלה על גבי השטח האנכי של  
חגורות הבטון היצוקות בתחתית הקירות והמחיצות, עד לקצה העליון של 

 החגורה.

05.09.03 טיפול במעברי צנרת  

, מתכת וכד' החודרים דרך PVCגמת "גבריט", במעברי צינורות שונים כדו
" EASY GUM רצפת החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "

 או שו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור.

כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום 
 התחתונה. 

05.09.04 ביטון צינורות ומילוי חול מיוצב לקבלת האיטום 

להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם יש 
ס"מ. פני מעטפת  2-3 -בשכבת בטון. כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ

 הבטון יהיו יציבים. 

על כל שטח הרצפה בין צינורות הבטון, יש למלא שכבת חול מיוצב, התערובת 
מ"ק חול, יש להרטיב את  1-ק"ג צמנט ל 100תהיה בעלת תכולת צמנט של 

השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה לפני ביצוע שכבת 
 האיטום העליונה.

 במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.

מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת שכבת 
מפולסים ויבשים לקראת האיטום העליונה. פני המילוי יהיו חלקים, יציבים, 

 קבלת האיטום העליון.

05.09.05 פריימר ביטומני  

 1:1יש לבצע מריחת פריימר ביטומני  מסוג "פז יסוד" או שו"ע מדולל במים 
 ג"ר/מ"ר.  300של בכמות 

05.09.06 איטום ביטומני  

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר  05.09.06.01
איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע עד 

 מ"מ.  3בי שכבה של לקבלת עו
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על גבי שכבת האיטום בטרם התייבשה, יש לפזר  05.09.06.02
שכבת חול יבש ונקי להגנתה ולמניעת הידבקות. יש 

 להסיר את שאריות החול לפני ביצוע הריצוף.

האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על  05.09.06.03
ס"מ מעל פני הריצוף  10-הקירות עד לגובה של כ

 הבטון.  הסופי, כלומר על כל גובה חגורת 

בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון.  05.09.06.04
לאורך החגורה, יש להניח סרגל האלומיניום, 

 כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

05.09.07 חיבור האיטום למחסומי רצפה  

במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז  05.09.07.01
" או DALLMERכפול, המחסומים יהיו מסוג "

פשרות שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא א
 חדירת מים חוזרים. 

האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף  05.09.07.02
איטום עד לפתח הניקוז. במקומות בהם קיימים 
מחסומים רגילים )לא כפולים(, סביב פתח 
המחסום יבוצע עיבוי של מריחות האיטום בצורת 

 רולקה עבה.

05.09.08 מדה להגנה 

על גבי האיטום יש לצקת שכבת מדה בטון להגנת  05.09.08.01
-וקבלת הריצוף. עובי שכבת המדה יהיה כ האיטום

ס"מ, והיא תבוצע בצורה נוזלית למחצה על מנת  4
 למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

גמר המדה יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים לקבלת  05.09.08.02
 הריצוף בהדבקה.

05.09.09 גמר ריצוף 

 כמתוכנן בתוכניות אדריכלות. , או ע"ג מצעביצוע ריצוף בהדבקה

 חדרים רטוביםאיטום קירות  05.10

הערה: סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שרותים, מקלחות, 
 אמבטיות וכד'. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד'.

לאחר בניית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של 
 ערכת איטום כלהלן:החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מ

05.10.01 הכנת השטח  

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל 
החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או 
אופקית בהתאם לתוכנית של יועץ אינסטלציה. יש להחליק את הדפנות 

" א ושו"ע Mמים ו"סיקה לטקס חול,  3צמנט,  1בשקעים באמצעות תערובת 
 מכמות הצמנט(. 15%)

 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף.

05.10.02 איטום  

 בקירות בלוק ו/או בטון  05.10.02.01

 2צמנט,  1בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית בתערובת של 
מכמות המים.  15%" או שו"ע )1חול, ומים בתוספת "סיקה 

 מ"מ. 8עובי מינימלי של השכבה יהיה 
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 ות גבס ו/או וילה בורדבקיר 05.10.02.02

 מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  3בשטח הקיר יש לבצע  
 ק"ג/מ"ר כל מריחה  1" או שו"ע בכמות של 107"סיקה טופ סיל 

ק"ג/מ"ר(. ביצוע השכבות יעשה ברצף כלומר רטוב על  3)סה"כ 
 רטוב, אין להמתין לייבוש בין השכבות.

אנכיים, אופקיים וכד' בחיבורים בין לוחות הגבס, חיבורים 
-ג"ר/מ"ר ברוחב של כ 60יוטבעו רצועות רשת אינטרגלס משקל 

 ס"מ. 10

05.10.03 עיבוד האיטום בחיבורים וסביב צינורות 

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום העולה על החגורה, בקו המפגש עם 
" ברוחב של SIKA SEALTAPESהלוח, יש להטביע רצועת סרט גמישה מסוג "

 . על גבי הרצועה תבוצע המריחה הצמנטית עד לכיסוי מושלם.ס"מ 12 -כ

במעברי צנרת שונים החודרים את הקירות יש להרכיב רצועת אטימה מסוג 
"SIKA SEAL TAPE S או שו"ע במידות מתאימות. הדבקת הרצועה תבוצע "

 לעיל(. 1.2על גבי שכבה ראשונה של חומר איטום צמנטי )ראה סעיף 

 מ'.  2ל שטח הקירות עד לגובה של האיטום יכלול את כ

05.10.04 גמר  

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.

ההדבקה  – במקרה של הדבקת פסיפס זכוכית 05.10.04.01
" 770תעשה בעזרת דבק משופר מסוג "תרמוקיר 

 " או שו"ע.100או "כרמית 

ההדבקה  -במקרה של הדבקת פורצלן או קרמיקה  05.10.04.02
" SIKA SERAMתעשה בעזרת דבק משופר מסוג "

 או שו"ע.

  הנחיות כלליות – יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים 05.11

05.11.01 כללי 

 מ"מ, כמצויין בפרטים. 5 -מ"מ ו 4עובי היריעות יהיה 

05.11.02 חומרים 

 יריעות האיטום 05.11.02.01

 יריעת האיטום העיקרית: 

יריעות החיזוק והחיפוי תהיינה יריעות ביטומניות משופרות 
, 1430מודנה כנדרש בת"י , ותעSBSפולימר אלסטומרי על בסיס 

 ".M, דרגה "3חלק 

 חומרי שכבת היסוד )"פריימר"( 05.11.02.02

חומר שכבת היסוד )"פריימר"( יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית 
" )פזקר(, או 474GS, כגון "2, חלק 1752העומדת בדרישות ת"י 

 ש"ע.

ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האטום, יהיה  05.11.02.03
 .85/40ביטומן חם מנושף מסוג 

יהיה ביטומן  –הביטומן לעיבוד נוסף ומשלים סביב צנרת וכד'  05.11.02.04
חם אלסטומרי שהוא ביטומן משופר בפולימר ותכונות כנדרש 

 במפרט המיוחד.
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יהיה ארג סיבי זכוכית  –הארג לזיון הביטומן האלסטומרי  05.11.02.05
 500גר' למ"ר וחוזק מזערי של  60)רשת( במשקל מזערי של 

בשני הכיוונים. מספר החוטים לס"מ מ"מ רוחב,  50 -ניוטון ל
 .5 -ולא יותר מ 3 -בכל כיוון יהיה לא פחות מ

הפרופילים לקיבוע הקצוות העליונים של הירעות יהיו  05.11.02.06
מ"מ, מכופף משני צידיו  2מאלומיניום מאולגן בעובי מזערי של 

מעלות, כדי לאפשר מילוי של "מסטיק אטימה" ובכדי  45 -ב
מיקרומטרים  10הציפוי האנודי יהיה  למנוע פגיעה ביריעה. עובי

 ( לפחות.325בת"י  AA 10)מין 

הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים, עם הרחבה בקצה החיצוני  05.11.02.07
למניעת קורוזיה בין בורג המתכת לפרופיל, בעלי חוזק לשליפה 

 ניוטון לפחות. 500מהבטון בשיעור של 

הקבלן ישתמש בחבק מוגן מקורוזיה, ברוחב  –חבק מתכת  05.11.02.08
מ"מ. החבק יהודק בקצה העליון של הצינורות  10נימלי של מי

 הבולטים.

בין פרופיל המתכת לבין התשתית  –"המסטיק" לאיטום העליון  05.11.02.09
)כגון "ביטומפלקס  E12.5( Fסוג ) 1536יהיה מתאים לת"י 

MC.)או ש"ע ," 

05.11.03 הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון 

 ניקיון התשתית 05.11.03.01

א לפני התחלת ביצוע העבודה הקבלן יווד 05.11.03.01.01
שתשתית הגג, המיועדת לביצוע האיטום, 
נקייה מכל חומר רופף, חלקה וללא זיזים 
חדים הבולטים ממישור הגג לרבות ברזלים, 
חוטי קשירה, מסמרים, שאריות מטפסות עץ, 
או כל חומר זר אחר שאינו נדרש בתוכניות 

 לביצוע.

הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור  05.11.03.01.02
 דרש מהמפקח לפני מריחת חומר היסוד.כנ

 מריחת חומר יסוד 05.11.03.02

הקבלן ימרח שכבת יסוד על כל שטח הגג,  05.11.03.02.01
לרבות על ההגבהות. כמות חומר היסוד 
תיקבע בהתאם לספיגות התשתית, אך לא 

 גר' למ"ר. 250 -פחות מ

 הקבלן ימרח על ההגבהות שכבת יסוד נוספת. 05.11.03.02.02

לפני הנחת היריעות, ימתין הקבלן, עד  05.11.03.02.03
היסוד תביה יבשה. הזמן הדרוש ששכבת 

שעות לפחות בימים החמים של  2לייבוש הוא 
שעות לפחות בימים קרירם  4הקיץ על הגגות, 

יותר. לאחר מריחת שכבת היסוד 
 והתיבשותה, צבע השטח יהיה שחור.

 התקנת היריעה בשכבת החיזוק 05.11.03.03

הקבלן יתקין "יריעת חיזוק" בכל המקומות הנדרשים בפרטים, במפגשי 
 ורים שונים, במקומות תורפה, מעל הסדקים, מסביב לצינורות וכו'.מיש

 התקנת היריעות האופקיות בשכבת האיטום הראשית 05.11.03.04
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הקבלן יניח את היריעה מהמקום הנמוך בגג  05.11.03.04.01
אל המקום הגבוה )בדומה להנחת רעפים בגג 

 רעפים(.

לפני הריתוך יפרוש הקבלן את היריעה  05.11.03.04.02
א במקומה, במלוא אורכה. לאחר מכן, יווד

שהיא מונחת במלוא שטחה על התשתית, או 
על היריעה שמתחתיה, ושאין בה קמטים, 

 קיפולים או גלים.

היריעות ייפרשו כך, שקצותיהן של ארבע  05.11.03.04.03
 יריעות לא יפגשו בנקודה אחת.

הקבלן יגלגל את היריעה בחזרה, משני  05.11.03.04.04
 קצותיה אל מרכזה.

הקבלן יפרוש שוב קצה אחד של היריעה,  05.11.03.04.05
"ירתך" אותה בריתוך מלא ותוך כדי פריסתה 

אל התשתית. בגמר קצה אחד, יחזור על 
 הפעולה בחלק השני של היריעה.

הקבלן יוודא שכמות הביטומן המומס  05.11.03.04.06
שמתחת ליריעה תהיה מספקת להדבקה 
המלאה של היריעה לתשתית או ליריעה 

 שמתחתיה.

הקבלן ירתך את היריעות בקווים ישרים, ככל  05.11.03.04.07
בלן ימנע הק שתנאי השטח מאפשרים זאת.

 היווצרות נקודות שאינן מרותכות.

כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן  05.11.03.04.08
העליון שלהן הוא בחומר גס, כגון אגרגט גס, 
יטביע הקבלן את החומר הגס של היריעה 
התחתונה בכל שטח החפייה אל תוך 
הביטומן. ההטבעה תיעשה באמצעות מרית 
 מחוממת, תוך חימום מוגבל של היריעה

עצמה )בשיעור שימיס את הביטומן ויאפשר 
 הדבקה מלאה(.

החפיות בין היריעות לבין עצמן והחפיות בין  05.11.03.04.09
ס"מ  10היריעות ליריעות החיזוק יהיו לפחות 

 ס"מ(. 15 -)בכיוון האורך

הקבלן יבצע את האיטום על כל השטח בו  05.11.03.04.10
שעות מסיום  48יושמה שכבת היסוד תוך 

 .מריחתה, ובתנאי שהשטח נשאר נקי

 התקנת יריעת שכבת החיפוי 05.11.03.05

הקבלן יניח את "יריעת החיפוי" באותו כיוון  05.11.03.05.01
 שבו מונחת היריעה שמתחתיה.

החפיות בין יריעות החיפוי יהיו ממוקמות  05.11.03.05.02
כך, שהמרחק ביניהן לבין החפיות בשכבה 

מרוחב  1/3 -שמתחתיהן לא יהיה קטן מ
 היריעה.

 התקנת יריעות סביב צינורות 05.11.03.06

ראשי מרזבים( יתקין סביב קולטני מי הגשם ) 05.11.03.06.01
מ' X1מ' 1הקבלן יריעת חיזוק שגודלה 

 בקירוב.
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התקנת יריעת החיזוק ויריעת החיפוי סביב  05.11.03.06.02
הצינורות יכולה להיעשות בשיטות שונות, 
כגון בעיבוד המכונה "עיבוד שושנה", עיבוד 
יריעות ללא שיריון או באמצעות פרטים 
חרושתיים מוכנים. שיטת העיבוד תבטיח 

ורצוף של היריעות את התשתית, ריתוך מלא 
 או אל היריעות שמתחתיהן.

סביב צינורות הבולטים מפני הגג יש להתקין  05.11.03.06.03
 חבקים לצורך הידוק היריעות לצינורות.

 התקנת שכבת ההגנה 05.11.03.07

הקבלן יפרוש יריעות גיאוטקסטיל סינתטיות  05.11.03.07.01
מתאימות , תוך הקפדה על החפיות בין 

 היריעות.

על גבי שינוע האגרגט )החצץ( לא ייעשה  05.11.03.07.02
יריעות הגיאוטקסטיל אלא על גבי משטחי 

 הגנה המונחים עליהן.

בכל פתחי הניקוז ירכיב הקבלן ראשי מרזבים  05.11.03.07.03
הקבלן ירכיב באופן שמערכת  )ברדסים(.

 האיטום באזורי פתחי הניקוז לא תיפגע.

הנחת אריחי מדרך בשבילי ההליכה  05.11.03.07.04
המתוכננים, לרבות בהיקף הגג, תיעשה 

א לגרום לפגיעה מכנית בזהירות רבה, כדי ל
 ביריעות.

05.11.04 הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון קל 

 ניקיון התשתית 05.11.04.01

הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה  05.11.04.01.01
שתשתית הגג המיועדת לביצוע האיטום 
נקייה מכל חומר:מסמרים, שאריות מטפסות 
עץ, או כל חומר זר אחר שאינו נדרש 

 בתוכניות לביצוע.

בלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור הק 05.11.04.01.02
 כנדרש מהמפקח לפני מריחת חומר היסוד.

 מריחת חומר היסוד 05.11.04.02

יום לפחות לאחר סיום יציקת התשתית  30הקבלן ימרח את חומר היסוד 
מבטון קל ולא פחות משבוע לאחר הגשם האחרון. לפני תחילת המרחיה יוודא 

 הקבלן שפני התשתית יבשים למראה.

 ציצה והנשמיםהתקנת שכבת הח 05.11.04.03

השכבה הראשונה תהיה שכבה חוצצת  05.11.04.03.01
ותכלול מריחת חומר יסוד )"פריימר"( 

גרם למ"ר )שיעות ההדבקה  250בשיעור של 
 -ל 30%של שכבת חציצה לתשתית היא בין 

50%) 

הקבלן ידביק בהדבקה נקודתית, על פני כל  05.11.04.03.02
שטחו האופקי של הגג,  יריעה מחוררת. 

. 85/40ף ההדבקה תבוצע בביטומן חם מנוש
ס"מ והמרחק בין  10קוטר נקודות ההדבקה 

ס"מ. תבוצע הדבקה מלאה  40 -מרכזיהו כ
ס"מ( וליד  10של שכבה זו בהיקף הגג )ברוחב 
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 10כל ההגבהות. החפיות ביריעות )בשיעות 
 ס"מ( יודבקו באמצעות ביטומן חם כנ"ל.

 מ"ר לערך. 40הקבלן יתקין נשם אחד כל  05.11.04.03.03

 טוםהתקנת היריעות בשכבת האי 05.11.04.04

על גבי השכבה החוצצת תולחמנה יריעות ביטומניות משופרות במלוא שטחן. 
הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחר שהיריעה 

 נפרסה והתישרה וגולגלה חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה.

 הגנת מערכת האיטום 05.11.04.05

בגגות חשופים, לאחר הלחמת היריעה )עם  05.11.04.05.01
אגרגט גס( יצבע הקבלן גימור הפן העליון ב

את החפיות. הצביעה תבוצע לאחר גמר 
 בדיקות איטום הגג בהצפה.

את ה"מסטיק" שיושם מעל סרגלי  05.11.04.05.02
האלומיניום )פרופיל לקיבוע מכני( ובאזורים 
רגישים אחרים, יצבע הקבלן בצבע מגן לאחר 
גמר תקופת האשפרה והייבוש הנדרשת 

 עבורו, כל זאת לפי המלצת יצרן ה"מסטיק".

הקבלן יתקין "כובעי רשת )ברדסים( על פתחי  05.11.04.05.03
 הניקוז, לפי הפרטים ולפי הנחיות היועצים.

 הנחיות להתקנת מערכת איטום דו שכבתית  05.11.04.06

מערכת איטום הכוללת לפחות שתי יריעות איטום או יותר 
 בשכבת האיטום.

האיטום יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות 
 בפולימרים.

ונה תודבק בהדבקה מלאה או נקודתית, לפי היריעה התחת
 הפרטים.

היריעה התחתונה תהיה בכל מקרה, ללא אגרגט מוטבע 
 ביריעה.

 הנחת היריעות  05.11.04.06.01

כיוון הנחת היריעות בשתי השכבות יהיה 
 זהה, כמו ב"גג רעפים".

החפיות בין היריעות בשתי שכבות סמוכות, 
 30בכיוון האורך ובכיוון הרוחב, יהיו לפחות 

 ס"מ.

 הלבנת יריעות חשופות לשמש  05.11.04.06.02

הקבלן יבצע הלבנת יריעות חשופות לשמש עם צבע תחליב חרושתי. ההלבנה 
 נדרשת גם ביריעות עם אגרגטים בהירים.

 הלחמת יריעות למשטחים אנכיים 05.11.04.07

חובה על הקבלן לנקוט בשיטת יישום אשר תאפשר לו לבצע 
הידבקות בכל  90%הדבקה מלאה לתשתית הבטון האנכית )

 ס"מ(.  30X30של  קטע

לדעת היועץ הדבקה כזו ניתן להשיג רק כאשר צוות ההלחמה 
אנשים והעבודה מבוצעת מלמטה כלפי מעלה, לגובה של  3מונה 

ס"מ. יש לדאוג למילוי חוזר של הקרקע או שינוע  160עד 
 מתאים ע"מ שהנ"ל יוכל להתבצע.
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 בידוד תרמי של הגגותהנחיות ל 05.12

05.12.01 כללי 

 "ג אותם גגות שמעל חללים מאוכלסים.הבידוד התרמי יבוצע ע 05.12.01.01

עבור גגות שאיטומם יבוצע בשיטת ה"גג הפוך", בידוד התרמי  05.12.01.02
 יהיה מלוחות פוליסטירן משוך מונחות ע"ג שכבות האיטום.

עבור גגות שאיטומם יבוצע עם שיפועים מבטון קל "בטקל",  05.12.01.03
בידוד התרמי יהיה מלוחות פוליסטירן מוקצף המונחות מתחת 

 ן הקל )"בטקל"(.לשיפועי בטו

05.12.02 פלטות בידוד 

עבור גגות המבוצעים בשיטת ה"גג ההפוך", הפלטות יהיו בעובי  05.12.02.01
 ס"מ מסוג "רונדופן" או ש"ע.  5

-Fעבור גגות עם שיפועים מ"בטקל", הפלטות יהיו מקלקר מסוג  05.12.02.02

 ס"מ . 5בעובי  30

05.12.03 אספקה והנחת הפלטות 

הלוחות שיונחו יהיו לפחות שלושה שבועות אחרי תאריך  05.12.03.01
 צורם.יי

 הלוחות יאוכסנו במקום מוגן מקרינת השמש ומפגיעה מכנית. 05.12.03.02

 הפלטות תונחנה על פני כל המשטח האופקי כשהן צמודות. 05.12.03.03

 הגנת שכבות האיטום הנחיות ל 05.13

05.13.01 הגנת שכבות האיטום מתחת לרצפה )תת קרקעית( 

במפגש הרצפה עם מפלס הקרקע, תבוצע הגנת איטום, זמנית  05.13.01.01
מ"מ  0.2ר ועליהן פוליאתילן ג"ר למ" 400בעזרת גיאוטכסטיל 
ס"מ. בין בלוקי  4מטר, בלוק בטון בעובי  1ועליהן לסירוגין כל 

 הבטון תבוצע יציקת בטון בתהליך יציקת בטון ההגנה.

 0.2מעל שכבות האיטום, הנחת שכבת יריעות פוליאתילן בעובי  05.13.01.02
 מ"מ.

 ס"מ.  4-5ללא זיון וללא אגרגט גס, בעובי  20 -בטון ב 05.13.01.03

05.13.02 המרתף, בחפירה פתוחה  האיטום שעל קירותהגנת שכבות  

 מתחת למפלס הקרקע 05.13.02.01

ס"מ, מודבקות נקודתית לשכבת  5, בעובי F-15פלטות קלקר 
האיטום. פלטה עליונה תהיה מפוליסטירן משוחל )אקסטרודד( 

 .ק"ג למ"ק 32בצפיפות של < 

)במקרה של החזר קרקע הכולל אבנים וסלעים יש להגן על 
 4ס"מ ולידה קיר בלוקים בעובי  2ובי האיטום בפלטת קלקר בע

 .ס"מ >(

 מפלס הקרקע 05.13.02.02

טיח צמנט משופר בפולימר ומשוריין ברשת לול מגולוונת, בעובי 
 מ"מ. 15-20של 

 מבנהאיטום גג מעל  05.14
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05.14.01 הכנת השטח  

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, 
מרזבים או צינורות ניקוז, לדוגמא: מעקות, צינורות החודרים לאיטום, 

שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו 
מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

 מחסום האדים. 

יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן בספי יציאה לגג, 
ת וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה מעל שכבת האיטום הכללי

 משתנה בין הגג וניתן לקביעה בהתאם לתוכניות האדריכל.

05.14.02 על פני רצפת הבטון: מחסום אדים  

ס"מ סביב  X 3 3יש לבצע רולקות במידות של  05.14.02.01
חול, מים  3צמנט,  1הרצפה, באמצעות  תערובת 

 מכמות הצמנט(. 15%" או שו"ע )Mו"סיקה לטקס 

" או GS 474ימר ביטומני מסוג "יש למרוח פרי 05.14.02.02
 ג"ר/מ"ר.  300שו"ע בכמות של 

לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם  05.14.02.03
 2" או שו"ע בכמות של 75/25מסוג "אלסטקס 

 1שכבות בכמות של  2ק"ג/מ"ר, יש למרוח 
 ק"ג/מ"ר כל אחד. 

יש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית עם   05.14.02.04
ביטוגלס אלו" או שו"ע.  שכבת אלומיניום מסוג"

ס"מ, הדבקת  20ס"מ ולרוחב  10חפיפה לאורך 
החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת 

 כדי למנוע חריכת החומר. 

מחסום האדים, יכלול את כל שטח התקרה,  05.14.02.05
הקירות, העמודים וכו' עד לגובה קצה האיטום. 
מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות 

 רפסת, לעמודים, לצינורות וכו'. מסביב למ

05.14.03 בידוד תרמי  

 5" או שו"ע בעובי Lעל גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "פוליפאן" דגם "
 ס"מ. 

05.14.04 שיפועים 

 בעזרת או ייעשה שיפועים עיבוד: אלטרנטיבה א' 05.14.04.01
 התקרה יציקת באמצעות הקונסטרוקטיבי הבטון

. עובי 1.5%שיפוע מינימאלי יהיה .שיפועים עם
ס"מ. פני  4השיפועים המינימאלי יהיה שכבת 

הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין 
 .לקראת קבלת האיטום

 1200/40 בטקלע"י  שיפועים בטון: אלטרנטיבה ב' 05.14.04.02
 ח.המפק דרישת י"עפ הכל

 להתייבשות מלאה להמתין יש האיטום ביצוע לפני 05.14.04.03

 להתייבשות המתנה זמן .השיפועים שכבת של
 .ימים כחודש אהו הבטקל

05.14.05 רולקה/קיטום 

בחיבור בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לצקת רולקה בטון במידות 
5X5  חול ומים בתוספת " 3צמנט,  1ס"מ באמצעות תערובת שלSAPIR M-
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(. בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום 1:3" או שו"ע )מדולל במים 140
 ס"מ.  X 2 2-של כ בפינה של המפלס העליון במידות

05.14.06 הכנת השטח  

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, 
לדוגמא: מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, 
שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו 

טח להיות מוכן לקבלת מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המש
 . האיטום

05.14.07 פריימר  

על גבי שטח נקי ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג 
"GS 474 ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של 

05.14.08 שכבת ביטומן  

" או שו"ע בכמות 75/25מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטקס  2ביצוע 
 ג/מ"ר(. ק" 2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית  1של 

05.14.09 יריעת חיזוק 

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. 
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על  30היריעה תהיה ברוחב מינימום של 

ס"מ  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15גבי הרולקה, כך שמינימום 
 על גבי השטח האנכי. 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   " על5Rמסוג "פוליפז יריעת החיזוק תהיה 

 יריעה ביטומנית לאטימה  05.14.09.01

בגמר אגרגט" או  5Rהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז 
מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י  5בעובי  S.B.Sשו"ע על בסיס 

חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת 
ות הצדדיות לאורך היריעות כדי למנוע חריכת החומר. החפיפ

ס"מ, החפיפות לרוחב בשני  10-הסמוכות יהיו לא פחות מ
ס"מ.  20-הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם 
 השיפוע.

 יריעת חיפוי עליונה 05.14.09.02

לקראת שטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה 
ת של יריעת החיפוי. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על נוספ

גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי 
ס"מ מעל  5השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 יריעת החיזוק.

 מ"מ. 5בעובי  S.B.S" על בסיס 5Rיריעת החיפוי תהיה "פוליפז 

 גמר האיטום 05.14.09.03

כיים יש לקבע את דפנות בחיבור לשטחים אנ 05.14.09.04
ס"מ מעל פני  15-היריעות הביטומניות בגובה של כ

 X 50 3גמר סופי עם פס אלומיניום במידות של 
מ"מ, ומכופף בחלקו העליון, כדי לסתום עם 

" SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "
 " או שו"ע.SAPIRאו שו"ע, על גבי פריימר מסוג "

את היריעות  המסטיק יחבר בצורה אטומה 05.14.09.05
הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י ברגים 

 ס"מ. 25פלב"מ ודיבלים מפלסטיק כל 
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גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור  05.14.09.06
היריעה הביטומנית למסגרת המרזב באופן אטום 
ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת 
הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור 

 עומדים.  שלוליות מים

05.14.10 איטום במעברי צינורות בגגות 

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה  05.14.10.01
ביותר כך שתתאפשר כניסה של האיטום לשולי 
המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע 

 .למניעת הצטברות מים סביבו

במעברי צינורות קשיחים בודדים דרך שכבות  05.14.10.02
ימה מסוג האיטום בגגות יש להרכיב אביזרי אט

"DALLMER- דלביט" או שו"ע בעל צווארון
ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. הידוק 

 האביזר ע"ג הצינור יבוצע ע"י חבק נירוסטה.

מעברים של קבוצת צינורות, כבלים או תעלות  05.14.10.03
בשטח הגגות יבוצעו דרך פירים מסודרים בעלי 
גגוני בטון או גגונים קלים אטומים. איטום גגוני 

 לעיל(. 20מעל פירים ראה סעיף בטון 

במעברים של כבלים או צינורות לא קשיחים דרך  05.14.10.04
שכבות האיטום יש להרכיב אביזרי אטימה  בצורת 

מ"מ,  1.5"מקל סבא", עשויים פח מגולוון בעובי 
 20-בעלי שוליים לחיבור למערכת האיטום ברוחב כ

ס"מ. קצה העליון של האביזר יהיה מכופף כלפי 
 מנוע כניסת מים גשם לתוכו.מטה על מנת ל

מסביב ליציאות של צינורות אוורור המבוטנים  05.14.10.05
" EASY GUMבמעקה יש לבצע סתימה במסטיק "

 או שו"ע.

במעברים של צינורות אוורור או אחרים בודדים  05.14.10.06
צמודים לקירות או מעקות יש לצקת מסביבם 

 מעטפת בטון בגובה מעקה הסמוך.

עקות מעל הצינורות החודרים דרך קירות ומ 05.14.10.07
הפונים לגג יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי לא 

מ"מ. קיבוע הכיסוי על גבי דופן הקיר או  2-פחות מ
מעקה מעל קצה הצינור יבוצע ע"י ברגים אל חלד ו 

" SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "
 " או שו"ע.SAPIRאו שו"ע, על גבי פריימר מסוג "

ת מ.א. בשטח הגג מסביב למעברי אנכיים של תעלו 05.14.10.08
ס"מ מעל  30יש לצקת חגורות בטון בגובה לפחות 

 פני הגמר הסופי בגג.

בין דפנות התעלות לחגורות הבטון יש להדביק  05.14.10.09
" או VARNAMOמסוג " EPDMרצועות של יריעת 

ס"מ, על גבי  20-מ"מ וברוחב של כ 2שו"ע בעובי 
 " או שו"ע.EPDM SILדבק מסוג "

 2י פח מגולוון בעובי מעל המעבר יש להרכיב כיסו 05.14.10.10
 מ"מ לפחות, בצורת "פעמון".

דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז  05.14.10.11
 יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.
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05.14.11 באזורים עם ציוד טכני יש לבצע: 

 בד גאוטכני  05.14.11.01

על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או 
יש להרטיב ס"מ.  10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  300 שו"ע במשקל

 את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

 מדה להגנה  05.14.11.02

 ס"מ.  5יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של 

המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים 
 וגרימת נזק לאיטום. 

באזורים לציוד טכני כבד יש להוסיף רשתות זיון לשכבת המדה. 
הרשתות ועובי שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י סוג 

 קונסטרוקטור.

05.14.12 בדיקת הצפה 

ימים  3בדיקת אטימות בהצפה לפי הנחיות היועץ. ההצפה תבוצע לפחות 
 לאחר גמר ביצוע השכבות הנ"ל.

05.14.13 הערות חשובות 

אין חובה לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת  05.14.13.01
האיטום השניה, להוציא אם היועץ או המפקח 

ושדים, כי האיטום נפגע וברצונם לוודא את ח
שלמות האיטום. ההצפה תבוצע על חשבון הקבלן 

 כולל כל התיקונים שנגרמו עקב כך.

הקבלן ישולם  עבור הצפה שניה שלא באשמת 05.14.13.02
 בנפרד.

 איטום בין צנרת לקדח ברצפה 05.15

 עצר מים מתנפח, במרווח שבין הצינור לקדח. –להכניס בנטורפ 

ליטר מים( לתוך המרווח שבין הצינור לקדח. או לצקת  6ק"ג  25שק  לצקת טורטגרוט )לכל
בתוספת  1:1( או מלט/חול 314, סיקה גראונט  2000)סיקה גראונט  214סיקה גראונט 

 .1:1סיקה לטקס סופר או פלניקרט/מים 

 לאחר יבוש היציקה יש לאטום בין הצינור לרצפת הבטון עם כל אוטם פזקר.

 .H 500איטום ריצפה בדורמם 

ס"מ, גובה  10יש להרכיב על צינור הפלסטיק/הגבריט צינור ברזל עם טבעת תחתונה ברוחב 
הצינור עד תחתית הריצוף את הצינור יש להטביע באיטום הדורמם ולמרוח דורמם על 

 הטבעת וצינור הברזל.

יש לאטום בין צינור הברזל לגבריט באוטם כל של פזקר, וכן יש למרוח שתי שכבות של 
 וטם כל על צינור הגבריט ועל צינור הברזל ועל איטום הדורמם.א

 איטום משקופים עיוורים 05.16

 מתחת למשקוף יש להחליק את קירות הבטון ע"י חיתוך הברזלים וחיצוב בליטות.

ממשקל המלט או  10%, בתוספת סופר לטקס 1:2לתקן חורים ע"י מלט/חול ים 
 חל משעות ההתקשות הראשונות.ימים ה 3, לבצע אשפרה במשך 1:2פלניקרט/מים 

 להוריד מהקיר את שכבת אבקת הצמנט ע"י מכונת ליטוש מברשת כוס.

, למרוח 107למרוח שתי שכבות בהפרש של יום ביניהם על תשתית לחה, סיקה טופ סיל 
מ"מ ולמרוח  2-3 -, כ1:3/מים 60+ אקריל  FCבמברשת שתי וערב. או טורוסיל 

ק"ג טורוסיל  52בות תהיה לאותו כיוון. )כל שק במברשת כאשר המריחה בשתי השכ
 ליטר מים(. 4.5+  60אקריל  1.5ליטר נוזל בחלקים:  6צורך 
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ימים,  7לבצע אשפרה שלושה ימים החל משעות ההתקשות הראשונות ולחכות לייבוש 
 אך לא יותר.

 למרוח חומר איטום של בטה טק בשלוש שכבות דקות, לחכות לייבוש מלא בין השכבות

 הרכיב את המשקוף העיוור.ל

 1:2, או מלט/חול 214, או סיקה גראונט EMACO S 55לצקת בין המשקוף לקיר  
 .1:2ממשקל המלט או פלניקרט/מים  10%בתוספת סיקה לטקס סופר 

 יבוצע על ידי "סרט בוטילי ע"ג פריימר תואם.

 איטום קירות חיצוניים 05.17

צוקים ו/או בלוקים בגמר טיח וכד' סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון י
 כולל דפנות פתחים, המעקות משני הצדדים וכד'. 

05.17.01 הכנת השטח   

יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות וכד'. השטח יהיה נקי 
מלכלוך, אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי 

סתום את כל החורים, אזורי ס"מ ול 2קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של 
 S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1סגרגציה וכד' באמצעות תערובת 

 .1:3" או שו"ע, מדולל במים ביחס SAPIR M-140מסוג "

05.17.02 איטום צמנטי  

  -בקירות בלוקי בטון   05.17.02.01

האיטום יעשה ע"י "ספיר הרבצה צמנטית אטומה" או שו"ע 
 מ"מ. 10-בעובי של השכבה כ

  -ת, עמודים, או קורות מבטון  בקירו 05.17.02.02

  מריחות  3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע
של חומר איטום צמנטי מסוג "ספירקוט 

 ק"ג/מ"ר. 3" או שו"ע בכמות כוללת 730
  לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע שכבת "שמנת

הדבקה" בהתאם להנחיות יצרן חומר 
 האיטום.

 בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות  בחיבור בין אלמנטי
וכד' לקירות בלוקים, איטונג וכד' יש 
להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס במשקל 

ס"מ  10ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה  60
 ס"מ מכל צד של קו החיבור.  5והיא תוצמד 

  .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן 

05.17.03 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן 

ה ויתוכנן מקומות עם חיפוי אבן, לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל במיד
 העוגנים הרצויים לתליית האבן.

" או SAPIR THANE 230סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג "
 ".SAPIRשו"ע על גבי פריימר מסוג "

05.17.04 חיבור למשקופי החלונות  

 נון יועץ האלומיניום.סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכ

במידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת  05.17.04.01
E.P.D.M ,יש להצמידה לשטח הכללי של הקירות ,

" SILIRUBלאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "
או שו"ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת 

 לקיר האטום.   E.P.D.M –ה 
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סביב משקופי  E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת  05.17.04.02
" SELF ADHESIVEנות יש להצמיד יריעת "החלו

" SCAPA TAPES SC-318על בסיס בוטילי מסוג "
ס"מ חפיפה  10ס"מ ) 20-או שו"ע ברוחב של כ

ס"מ על גבי המשקוף  10-לאיטום הקירות ו
 העיוור(. 

האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף  הערה: 05.17.04.03
העיוור יהיה ע"י סתימה במסטיק פוליאוריטן 

" או שו"ע על גבי SAPIR THANE 230מסוג "
". ובהתאם להנחיות יועץ SAPIRפריימר מסוג "

 האלומיניום.

05.17.05 גמר 

 או טיח כמתוכנן. פח,חיפוי  חיפוי אבן, ביצוע גמר

 עצרי מים להפסקות יציקה 05.18

עצרי מים כימיים מתנפחים להפסקות יציקה )על בסיס סודיום בנטונייט   05.18.01
 וגומי בוטילי(

  ח במגע עם מים, מסוג כגון:חומר האיטום יהיה כנ"ל, המתנפ 05.18.01.01
“QULLEMAX" 24X18mm) מסופק ע"י איטומקס(. לעצר יהיו

 תכונות של הדבקות עצמית לבטון נקי

יש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד התייבשותה, לפני  05.18.01.02
 הצמדת עצר המים הנ"ל.

עצר המים ימוקם כך, שתמיד יהיה מכל צדדיו כיסוי בטון של  05.18.01.03
 ס"מ. 5לפחות 

טון להדבקה, תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה תשתית הב 05.18.01.04
מלאה ומושלמת של העצרים )את ההחלקה המקומית, ניתן 

, כולל האשפרה, או בעזרת "מסטיק 05.01לבצע כמתואר בפרק 
"(. לשטחים SIKA SWELL Sאטימה" מחומר מתנפח, כגון: "

 אנכיים מומלץ בכל מקרה להדביק בעזרת "מסטיק מתנפח".

ות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה ההתחברות שבין קצו 05.18.01.05
((BUTT JOINT "ותכלול עיבוד "הסביבה" עם "מסטיק מתנפח ,

מ"מ בין עצרי המים  50כנ"ל. לחילופין תבוצע חפיפה של לפחות 
 )האחד צמוד לרוחב של השני(.

05.18.02 שיטת המדידה והתשלום 

כל סוגי עצרי המים, כוללים חומר ועבודה, ישולמו כ"א לחוד,  05.18.02.01
 -צוע בפועל, כאשר המדידה במ"א הפסקת יציקהלפי מ"א בי

 ביצוע בפועל.

 )במידה ותהיה דרישה( איטום תפרי ההתפשטות 05.19

05.19.01 כללי 

העבודה תבוצע על ידי בעלי מקצוע מיומנים בעלי ניסיון ספציפי  05.19.01.01
 מוכח.

 כמו לעבודת האיטום עצמה. -להכנת השטח חשיבות גדולה 05.19.01.02

תחייבים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, המ 05.19.01.03
בעת שימוש בכלי עבודה כגון משחזות וחומרים כימיים דליקים 

 או רעילים.
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איטום התפר יימדד במ"א  ויכלול את כל מרכיביו מלבד אלו  05.19.01.04
 אשר פורטו בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

05.19.02 חומרי האיטום 

ריחת היסוד )"פריימר"( יהיה כמומלץ ע"י יצרן חומר האיטום מ 05.19.02.01
טימה" ולכל תשתית עליה ייושם ויהיה תואם ל"מסטיק הא

 חומר האיטום.

05.19.02.02  

רכיבי -חומר האיטום המשחתי יהיה על בסיס פוליאורתן חד 05.19.02.03
"ELRITAN 100"( "PCI )" )סיקה( או "LM15כגון  "סיקפלקס 

 או ש"ע

 -פרופיל הגבוי )"גב"( של פוליאתילן מוקצף, בעל קוטר גדול   בכ 05.19.02.04
חומר יותר מרוחב התפר, אשר ישמש כגיבוי ל 50% -30%

 .האטימה. ניתן להשיג גיבוי כנ"ל למשל אצל: "רונדופלסט"

"מסקינג טייפ" להסתרה והגנה ראשונית יהיה כגון מתוצרת  05.19.02.05
"M3." 

סרט הדבקה עצמית עם "גב" אלומיניום יהיה כגון  05.19.02.06
"SCAPATAPE 310 ( או ש"ע."דבטק"" )הספק 

מ"מ, ללא זיון  5היריעות הביטומניות המיוחדות יהיו בעובי  05.19.02.07
, כגון: -1000%י, חלקות, ובעלות כושר התארכות מעל לסיב

 (. "א.ח.א.ב.""פלקסוביט" )ביטופה, הולנד, הספק 

05.19.03 הכנות 

ס"מ, וניקויו עד לעומק  0.5 -קיטום שיפתי התפר, בשיעור של כ 05.19.03.01
 ס"מ. 5 -של כ

ס"מ  5השחזת פני הבטון בתוך תפרי ההתפשטות  עד לעומק של  05.19.03.02
 ס"מ. 2.5-2  -וקבלת רוחב של כ

למת יציקות לרוחב תפר כנ"ל ותיקונים של פגמים ומגרעות הש 05.19.03.03
" 41רכיבי, כגון: "סיקהדור  -דו-בבטון יבוצע במרק אפוקסי

)סיקה( אוו ש"ע, אשר יושחז לאחר הקשחתו. כ"כ יותר השימוש 
בחומרים על בסיס צמנט, אם תכונות היציקה המשלימה לא 

. חוזק , ויעבור אשפרה וייבוש כנדרש מבטון50ב -יפחתו מ
ההדבקות במריחה של חומר התיקון אל הבטון הישן לא יפחת 

 ק"ג לסמ"ר. -20מ

הדבקת טייפ כגון "מסקינג טייפ" מצידי כל תפר אשר יישאר  05.19.03.04
 גלוי לעין.

05.19.04 איטום התפר בחומרי איטום משחתיים )"מסטיק אטימה"( 

שפשוף "פריימר" התואם את חומר האיטום, שלהלן, ותואם 1 05.19.04.01
 פר הפנימיים.לתשתית, אל שפות הת

לאחר התייבשות ה"פריימר" למגע, יש לדחוס פנימה פרופיל  05.19.04.02
 )"צינור" עגול ומלא( .-גיבוי 

 1עומק דחיפת ה"גב" יהיה בעובי ה"מסטיק" המתוכנן ועוד 
 ס"מ מפני המשטח.

עובי ה"מסטיק" יהיה כמחצית מרוחב התפר, אך בכל מקרה לא  05.19.04.03
לרוחב התפר. מ"מ, בהתאם  14מ"מ ולא יעלה על  12 -יפחת מ

 )העובי נמדד במרכז התפר(

דחיסת חומר האטימה אל תוך תפר. הדחיסה פנימה תהיה  05.19.04.04
בכמות העודפת במקצת מהמתוכנן ודחיסה סופית ויישור ייעשו 
בעזרת פרוסה מתפ"א לא מבושל, או עם האגודל )בכפפת גומי 

שנטבלה במעט אמה(, או מכשיר מכני מתאים, אשר  -חלקה 
 ופה בטפלון.רצוי כי יהיה מצ
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)החומר יובא לאתר העבודה בכלים סגורים הנושאים את כל 
 פרטי החומר והיצרן.(

 הסרת טייפ מצידי התפר, בכל מקום שהודבק. 05.19.04.05

05.19.05 הגנה ראשונית של התפר 

יש להגן על חומר האיטום אשר יבוצע בתפר מפני חומרי האיטום, אשר יבוצעו 
 ר הנחיה אחרת יבוצע:מעליו, בהתאם למיקום הספציפי המבוצע באתר, בהעד

הדבקה של "מסקינג טייפ", אשר יכסה את חומר האיטום ועוד  05.19.05.01
 ס"מ מכל כיוון. 2

 ס"מ. 10הדבקת סרט הדבקה עצמית עם גב אלומיניום ברוחב  05.19.05.02

הגנה ואיטום משני של תפרי ההתפשטות בשטחים האופקים ביריעות   05.19.06
ון , מללא שיריון כגSBSביטומניות אלסטומריות מיוחדות, משופרות 

 "פלקסוביט" )ביטופה( או "נאודיל"

טיפול מקומי זה יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ו/או בפרטי האיטום 
 כדלקמן:

יריעות ביטומניות מיוחדות, תיושמנה מעל לתפרי ההתפשטות,  05.19.06.01
יריעה עליונה בקצוות ע"פ החלק האנכי של תפרי התפשטות 

 תהיה עם אגרגט על גבה.

 ריעות ע"י פרופיל ודיבלים.יבוצע קיבוע מכני של הי 05.19.06.02

 

 אחריות לטיב העבודה 05.20

)עשר( שנים. האחריות תתבטא במכתב  10הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך 
אחריות שימסר על ידו למזמין. במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני 

פני קבלת שלדעתו דרישות מפרט זה אינן מאפשרות זאת, עליו להודיע על כך מראש ל
 העבודה. 

 האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר את טיב העבודה. 

 האחריות תכלול את כל העבודות המפורטות במכרז.

בגמר העבודה, יקבע הקבלן שלט שעליו יכתבו פרטי הקבלן ותאריך סיום העבודות, לפי 
 דרישת הפיקוח. 

 הבהרות ודגשים 05.21

05.21.01 יחות בעבודהאמצעי זהירות ובט 

 כללי 05.21.01.01

אין מפרט זה עוסק בבעיות בטיחות. חובה על הקבלן ללמוד 
נושא זה ביסודיות ולנהוג לפיו. להלן מספר הדגשים לתשומת 

 לב.
חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש לפי המפרט הנ"ל 
כוללים אלמנטים רעילים )כמו ממיסים, מדללים, שרפים(. 

כמו צמנט, סיד וחומרים וחלקם קורוזיביים לחומרים שונים )
אורגניים חומציים או אלקליים באופיים(. יש לנקוט בכל 

 אמצעי הזהירות המומלצים על ידי היצרנים, וחוקי המדינה.
יש לארגן את האתר, כך כי בכל עת הסיכון לעובדים ולרכוש 

 יהיה מינימלי.
 כללי זהירות בסיסיים:  05.21.01.02

חלפה מתמדת יש לדאוג לאוורור מתמיד ובמקומות סגורים לה
 באוויר נקי. 
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שימוש בציוד להגנת נשימה. בעת פירוק לוחות אסבסט יש 
לנקוט באמצעי זהירות כפי שנקבעו ע"י המשרד לאיכות 

 הסביבה.
הימצאות של מטפי כיבוי, מים וחול, גם כאשר אין שימוש באש 

 פתוחה.
לבישת בגדי מגן וציוד מגן אישי : קסדה קשיחה, לבגדי עבודה, 

 יעודיות לעבודה עם אש גלויה, משקפי מגן.כפפות י
שימוש בחגורות בטיחות, רתמות, לוחות מגן וכו'. נעילת נעליים 

 בלתי מחליקות.
 הימצאות חומרי ניקוי מתאימים שאינם מזיקים לעור.

 תיק עזרה ראשונה בו מצויה גם משחה נגד כויות.
יש להודיע למזמין על הצורך לסגור מתקני מיזוג או שאיבת 

ויר בזמן עבודה עם ביטומן או יריעות ביטומניות. ולכסות א
 מתקנים למניעת זיהום או ריחות )בכל הכוונים(.

 כנ"ל לגבי מתקני גלוי אש ועשן אם הותקנו כאלה על הגג.
 יש לנתק את כל כבלי החשמל המובילים אל הגג.

 יש לנקוט בכל אמצעי האבטחה בקצוות גג )שהם לא מעקה( 
תחים כגון יציאות לגג, סקיילייטים וכו' גידור סביב פ -

 בטרם הורכבו סופית.
יש לדאוג לאביזרי שינוע נוחים ובטוחים לעובדים, לציוד 

 ולחומרים.
יש לבדוק שילוב נושא סגירת קולטנים לפני תחילת העבודה 

 ופתיחת קולטנים בסיום כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט בהערמת משקלים גדולים "נקודתיים" על 

 הגג, להוציא במקרה של קבלת אישור לכך ממהנדס המבנה.
יש לוודא כי כל חומרי העבודה שיושארו באתר יהיו מכוסים, 
קשורים ומעוגנים היטב למשטח/לתשתית, על מנת למנוע 

 פיזורם ע"י רוח חזקה או גורמים חיצוניים אחרים.
05.21.02 אספקת החומרים והמוצרים 

י האיטום ובכתבי הכמויות יש ליד כל החומרים המצוינים במפרט, בפרט
לקרוא: "או שווה ערך". ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור 

 בכתב של יועץ האיטום.

החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכנית, 
יסופקו לשטח במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי 

או מוצר נושא סימן ברור הכולל שם היצרן או את  המקרה, כאשר כל חומר
סימונו ותיאור סוג החומר. יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של כל חומר אשר 
יש לו "חיי מדף" מוגבלים. השימוש בחומרים השונים מאלה שצוינו במפרט 
ללא אישור מראש בכתב ע"י המפקח, עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף 

 שלא הוזמנו, ולבצע מחדש בהתאם למפרט.והרחקת החומרים 

מאחר והמפרט וכתב הכמויות כוללים גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם מצויים 
במלאי הספקים, על הקבלן להתארגן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, 

 להזמנת מוצרים אלו באופן ישיר או באמצעות ספקים מתאימים.

05.21.03 אחריות לטיב 

תיהם המסחריים במפרט, בכתב הכמויות ציון חומרים ו/או מוצרים ושמו
ו/או בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע 

 מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

05.21.04 רציפות שכבות האיטום  

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא 
טוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר לידי בי

 בעוד מועד לידיעת המפקח, אשר יקבע כיצד לנהוג.

ס"מ לפחות בין  10במסגרת רציפות שכבות האיטום, תובטח חפייה של 
 השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת.

05.21.05 רמת ביצוע וניסיון הקבלן ועובדיו 
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עו ברמה מקצועית גבוהה. בזכות המפקח להרחיק כל עבודות האיטום יבוצ
מהשטח מנהלי עבודה או עובדים של הקבלן אשר אינם נראים לו מקצועיים 

 במידה מספקת, וזאת לא תשמש עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.

שנים בעבודה הספציפית וברמה  4על הקבלן להוכיח ניסיון מוצלח לפחות של 
 ועץ.המניחה לחלוטין את דעתו של הי

הדרישה לניסיון מוכח ומאושר על יד' היועץ, חלה גם על טכנולוגיות נלוות 
וכאלה שהיקפם קטן, יחסית, לכלל העבודה. במקרה אחרון זה תותר 

 ההיעזרות בקבלני משנה מקצועיים, אשר לגביהם תחולנה הוראות סעיף זה.

05.21.06 קבלת הסברים מהיועץ 

להתקשר דרך המפקח, עם  לפני התחלת עבודות האיטום, על הקבלן הזוכה 
 היועץ, ע"מ לוודא הבנה של המפרט.

05.21.07 אמונת הקבלן ברמת האיטום הנדרשת ואחריותו הבלתי מעורערת 

המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע נאות ושלם 
של העבודה. באם סבור המבצע כי המפרט לא מספיק על מנת להבטיח שלמות 

ת, עליו לציין זאת בדף נפרד, ומכל מקום, על הקבלן האיטום לתקופת האחריו
לקחת בחשבון תוספת בעבודה ובחומר, ולכלול תוספות אלו במחיר שהוא 

 מציע.

לא תתקבלנה טענות שמשמעותן אי יכולת הקבלן לעמוד באחריותו, בגלל 
 מפרט שלטענתו, לא נכון או לוקה בחסר.

ך המפקח( לתוספות או לפני הביצוע, על הקבלן לקבל אישור היועץ )דר
 לשינויים שבדעתו לבצע. אף אם אלו כאמור לעיל, הם על חשבון הקבלן.

05.21.08 הצעות לשינוי 

אם תוך כדי העבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות 
האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון של המפקח 

שינוי שהוצע ע"י הקבלן, לא יהווה  ואישורן על ידו בכתב. בשום אופן, אישור
 עילה להארכת לוח הזמנים, אלא אם הדבר סוכם מראש.

הרשות בידי הקבלן להציע כאמור אלטרנטיבה וחומרים שווי ערך בתנאי 
שהפרטים הטכניים יפורטו, ולציין את המחיר ותקופת האחריות. השיטות 

 החלופיות יוגשו על גבי דף נפרד ושם 

רה והפנייה לכתב הכמויות. כן תצוין עובדת מתן הצעה לציין זאת גם בהע
 אלטרנטיבית, )הנוסף לנדרש במפרט( בטור ה"הערות" אשר בכתב הכמויות.

אין הרישומים הנ"ל משחררים את הקבלן מלהשתמש בחומרים המצוינים 
 במכרז בשמם המסחרי, אלא אם ניתן אישור בכתב מראש, מהמפקח.

שצוינו במפרט וללא אישור מראש בכתב ע"י השימוש בחומרים השונים מאלו 
המפקח, עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו, 

 ולביצוע מחדש בהתאם למפרט.

05.21.09 הגנת שכבות האיטום 

הקבלן יוודא עם המפקח על האופן בו יוגנו אפילו זמנית, שכבות האיטום מפני 
עבודה והן אחריה, עד למסירה עובדים זרים אם יהיו צפויים כאלה, בעת ה

 ואישור גמר העבודות לפי המפרט.

05.21.10 פיקוח ופיקוח עליון 

על הקבלן להישמע למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו, וזאת, מבלי שהדבר 
ישפיע כהוא זה על אחריותו הכוללת המלאה והמוחלטת, כמוזכר לעיל, וכן 

קוח העליון הינם להלן. מודגש בזאת, כי מינוי מפקח ופעולת הפיקוח וכן הפי
זכות מזכויות היזם )פריבילגיה(, ובהחלט אינם באים במקום פונקציה זו או 

 אחרת של הקבלן.

05.21.11 ערבות, בדק תיקונים וכתב אחריות 
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על הקבלן להגיש את הערבויות המתאימות בהתאם לחוזה  05.21.11.01
שייחתם )ערבות לקיום החוזה, ערבות ביצוע וכו'( הערבות לטיב 

שנים מיום  2היה צמודה למדד למשך בצוע האיטום, שתוגש, ת
השלמת העבודה. כמו כן, יועדף קבלן אשר ימציא תעודה 
מחברת בטוח אשר תכסה גם נזקים תוצאתיים. בעדיפות נמוכה 

 יותר תתקבל תעודת אחריות כוללת מיצרן חומר האיטום.

עבור התקופה הנוספת מעבר לשנתיים, ימציא הקבלן למשרד   05.21.11.02
 כתב אחריות בהתאם.

05.21.12 יות למבנה והמתקניםאחר 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה הנאטם, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול  
להיגרם למבנה מביצוע העבודה. על הקבלן לוודא לפני תחילת העבודה עם 
המפקח כי בידו כל הנתונים לגבי כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, 

יתקן המפריע למהלך החופשי של כבלי חשמל, צינורות מים וכו'. עם גילוי מ
עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול 

 בו.

הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם  
לחלקי המבנה ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון 

שירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הי
 מהנזק הנ"ל.

05.21.13 בדיקות הצפה והמטרה 

שעות לפחות. הצפה תבוצע לפי ת.י.  72בדיקות הצפה יבוצעו לתקופה של 
ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח. הבדיקות תבוצענה ע"י  1חלק  1476

 הקבלן ועל חשבונו, כולל החיבור לאספקת המים.

חת הבדיקה; רק אז ירוקן הקבלן את המים המפקח יאשר בכתב את הצל
 ויסלק על חשבונו את כל ההכנות להצפה.

הקבלן נדרש להקים "סכר" )זמני( מבלוקים ויריעות איטום ליד פתחים או 
במקומות מסוימים הדורשים זאת, ע"מ לאפשר את שמירת המים על כל הגג 

 הנבדק, בגובה המתאים, כל תקופת ההצפה.

ים לאפשרות החדירה של מים למערכת החשמל, וכו'; על המזמין והקבלן מודע
הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא, כי גם הגורמים האחרים 
העובדים בבניין יודעים היכן מפסקי החשמל, ואיך מרוקנים הרקה מהירה את 

 המים מהגג וכו'.

חר במערכת איטום המורכבת משתי שכבות של יריעות, תבוצע הבדיקה לא
 השלמת השכבה הראשונה.

, בהבדל, כי בדיקת  2חלק  1476בדיקות המטרה יבוצעו בהתאם לת.י. 
 שעות )מלבד במקרה של כשל מוקדם(. -24ההמטרה על קירות לא תפחת מ

05.21.14 סדרי קדימויות 

נציג המזמין )המפקח( יקבע את סדרי הקדימויות לביצוע ובהתאם לסדר 
ות. החלטת המפקח עשויה לכלול שייקבע על ידו, יבצע הקבלן את העבוד

הוראה לבצע שלבים מסוימים בסדר שונה ממה שתכנן הקבלן, מבלי שלקבלן 
 תהיה עילה ותביעה בגין זה.

05.21.15 ארגון ויעילות העבודה 

כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן, כל עוד הללו  05.21.15.01
אינן מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות 

 וראות המפקח.במפרט או בה

הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו, בכל אחד משלבי הביצוע,  05.21.15.02
יצטמצם למינימום אפשרי תוך ביצוע מושלם של העבודה 

 כנדרש.
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על הקבלן לקחת בחשבון, כי איטום ביטומני יש לבצע על בטון  05.21.15.03
או טיח, אשר עברו אשפרה וייבוש מלאים, אשר אורכים בד"כ 

 יום. -21יותר מ

05.21.16 תמניעת הפרעו 

היות והעבודה מתבצעת בחלקים של מבנים בהם מתקיימות בו  05.21.16.01
זמנית גם עבודות אחרות, חובה על הקבלן לבצע את עבודתו, 
תוך התחשבות במשתמשים האחרים, אפילו יחייב אותו הדבר 
לשינויים בארגון וסידורי העבודה להם הוא מורגל. כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.

לצורך העבודה, יאוחסנו  כל החומרים אשר ישמשו את הקבלן 05.21.16.02
 במקומות אשר יתואמו מראש עם המפקח.

כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא  05.21.16.03
תפריע לאורח השימוש הרגיל גם במבנים הסמוכים, ותסולק 
לעיתים קרובות במהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח 

 וללא תשלום נפרד.

05.21.17 שמירת הניקיון 

בנושא הניקיון. המזמין יהיה רשאי אף לבצע את  על הקבלן להקפיד גם 
 הניקיון במימונו )על חשבון הקבלן(, אם הקבלן לא יקפיד על הניקיון כנדרש.

 יש לעשות את כל הנדרש למניעת זיהום או סיכון הסביבה. 

05.21.18 חובת ניהול יומני עבודה 

 כל עוד המפקח לא ינחה אחרת, על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את
 המפקח על היומן מדי יום ביומו.

05.21.19 בדיקות מעבדה 

 הבדיקות תבוצענה מעבדה מוכרת ויהיו על חשבון הקבלן בלבד. 

05.21.20 עריכת בדיקות הרסניות בשטח 

בזכות היועץ והפיקוח לדגום דגימות הרסניות ככל שימצאו לנחוץ, על מנת 
לוודא, כי החומרים מתאימים למפרט והעבודה מבוצעת לפי הנדרש. על 

מ"ר  10לן לתקן את הפגמים אשר נוצרו בעת הדגימה. עד לשטח כולל של הקב
התיקונים יהיו על חשבון הקבלן, מעבר לנ"ל, יהיו על חשבון המזמין. כמו כן, 
יהיו על חשבון הקבלן כל התיקונים אשר בהם התברר, כי העבודה או החומר 

 לא היו כנדרש.

 מ"ר, בהתאם  1 -מ"ר יחשב ל 1כל תיקון נדרש ולו הקטן ביותר,עד לשטח של 

 למחירי החוזה של הקבלן או בהעדר כזה, לפי ניתוח מחירים.

 לוח זמנים  05.22

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים 
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת 

די למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה של חומרים מיובאים, כ
המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא 

 לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 ביקורת על הביצוע  05.23

ין גישה במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר א  05.23.01
למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים 
בתאום עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של 

 הקבלן על מערכות האיטום. 
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אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ   05.23.02
ם או רטיבות לצד הרלוונטי האיטום. בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מי

)פנימי או חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות 
איטום זהות או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים 

 הקשורים להם. 

05.23.03 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:  

 ע"י גשם טבעי  05.23.03.01

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  05.23.03.02

 ת המים והצפת השטח )בריכת מים(. ע"י סתימת יציאו 05.23.03.03

כל אזור בו מבוצעת עבודת איטום יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה   05.23.04
 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.   05.23.05
 בדיקת מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

ריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, ב  05.23.06
 ובהתאם למצב בשטח.

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר אינו בא   05.23.07
לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח 
וכדומה, באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ 

אשר יקבעו כיצד לנהוג. רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם האיטום/המפקח, 
 להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.

כל שלב משלבי עבודות האיטום יבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני   05.23.08
שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום. לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של 

 עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים לפני ביצוע כל   05.23.09
הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת 

 העבודה. 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומניים,   05.23.10
הלחמת יריעות וכד' על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים 

ור ולביצוע העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. דליקים מהאז
כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או חימום חומרים דליקים וכד' 

 על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף 05.24

ע במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודי
ליועץ האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים 
בתכנון. התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש 

 באלמנטים לאיוורור וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים 
 ם למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.הרגישי

 הערות כלליות  05.25

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ   05.25.01
 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את   05.25.02
, בדיקת איטום השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום

 ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 
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מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע   05.25.03
טענות לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן 

 ביצוע ההגנה. 

י על במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחרא  05.25.04
 עבודתו באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני   05.25.05
 לאיטום. 

 אופני מדידה  05.26

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

עבודה זו תימדד בהתאם למחיר קומפלט המוסכם.  -עבודות לפי יחידה    05.26.01
 ביחידת קומפלט. 

בהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו תימדד במטר  -עבודות לינאריות   05.26.02
 אורך. 

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תמדד בפריסה כלומר -עבודות שטח   05.26.03
תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

05.26.04 ם בהתאם למצוין בכתב הכמויות. היחידות למדידה הינ 

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום   05.26.05
בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות איטומים 

 משופעים וכד'. 

05.26.06 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  

בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד  איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר  05.26.07
פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי 

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על   05.26.08
דיקת אטימות שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, ב

 הגגות וכד'. 

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד   05.26.09
 במ"א. 

05.26.10 שיפועים בבטקל ו/או מדה ימדד בנפרד במ"ק.  

05.26.11 בידודים תרמיים ימדדו בנפרד במ"ר.  

05.26.12 הגנות איטום יימדדו בנפרד במ"ר.  

לל עליה על גבי איטום רצפות חדרים רטובים יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כו  05.26.13
 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

05.26.14 מ'.  2איטום קירות חדרים רטובים יימדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של  

עלות הצפת מאגר המים לפני ואחרי עבודות האיטום תהיה כלולה במחיר   05.26.15
 עבודת האיטום. 

איטום הקירות החיצוניים יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר,   05.26.16
צרים, רצועות, דפנות פתחים, מעקות משני צידם, חפיפות לשאר  שטחים

 האיטומים וכד'. 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח,   05.26.17
עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח 

 לקבלת האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'. 
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מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש,   05.26.18
בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או 

 המפרט ו/או כתבי הכמויות. 

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע   05.26.19
ירה על שלמות העבודה וניקיונה עד העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמ

 למסירה. 

המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או   05.26.20
 בכתב הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאיוורור וכד' עקב   05.26.21
עבודה זו תימדד  -ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר. בנפרד,
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 דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי -נספח   05.27

 70%כתב זה יצורף למסמכי החוזה, ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על 
מהסכום המוערך להיקף העבודה שבוצעה, או בהתאם לדרישת המפקח, הכל לפי 

 המוקדם יותר.

זה מתייחס לכל חלק מהמבנה. נשוא המכרז, אותו אטמתי והגשתי בגינו  כתב אחריות
 חשבונות.

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי, מהווה הוכחה 
לשלמות אחריותי והתחייבויותיי. אין בשום הערה, המלצה, או הסתייגות שלי, במקור 

 המלאה. או בעת העבודה, בכדי לפגוע באחריותי

שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות האיטום )כולל חומר  10הנני אחראי לתקופה של 
 ועבודה(, כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אשר אבצע )או אקרא לפקח על ביצוען(. 

 הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי.

זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או ע"י גורם  ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן, תהיו
 מקצועי אחר וזאת על חשבוני.

באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים, יוותרו פחות משנתיים עד תום 
ידי -תקופת האחריות, ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו על

תיקון האחרון. סעיף זה בטל באם לא לתקופה של שנתיים ממועד סיום מוצלח של ה
 השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות האיטום. 4התגלו כל תקלות באיטום במהלך 

אם יתברר כי הפגם, אותו נקראתי לתקן, הן במהלך העבודה והן בכל תקופת האחריות, 
היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי, אתקן זאת ללא דיחוי. 

יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות, עליו מתבסס החשבון. בכל מקרה  בזכותי
 יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי בנדון. -של חילוקי דעות
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 עבודות נגרות ומסגרות - 06  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  06פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 06.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 רלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כ

 .1-6חלק  -מכללי דלתות עץ  -  23ת"י  -

 .1,2חלק  -לבידים  -  37ת"י  -

 .1,2,3חלק  -לוחות שבבים  -  887ת"י  -

 1.08,1.09,2,3חלקים -שיטות בדיקה-עמידות אש של אלמנטי בניין  - 931ת"י  -

 4-חלק–חלונות  –1068ת"י  -

 מלבני פלדה לדלתות סובבות.– 1161ת"י  -

 2, 1חלק -שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות – 1189ת"י  -

  1,3,4חלקים  -מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן – 1212ת"י  -

 נגישות הסביבה הבנויה.  -  1918ת"י  -

 טיפול בעץ להגנה מפני שריפה.  -  2733ת"י  -

 .1,2כללי דלתות מגן חלקים מ  -  5044ת"י  -

 כללי לעבודות נגרות ומסגרות 06.01

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות להוראות הנכללות במפרט  06.01.01
 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה. – 06הכללי לעבודות הבניה, פרק 

 ראה ברשימות המסגרות ובפרטים המצורפים. -פרוט נוסף  06.01.02

אישור לתכניות ייצור  כל הפריטים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת 06.01.03
("SHOP DRAWINGS" למפרטים טכניים ולרשימות  המתייחסות ,)

 לאותם פריטים.

באחריות הקבלן להכין ביחס לכל סוג פריט נגרות/מסגרות הכלול  06.01.04
 בעבודה דגם "אב טיפוס" לאישור המפקח והאדריכל.

דגם אב הטיפוס ייוצר באופן שיטות ומאותם חומרים שבהתאם להם  06.01.05
קבלן לייצר את הפריטים המיועדים לפרויקט.  הפריטים מתכוון ה

המדוגמים יהיו במידות ובגימור המאושרים ויכללו את כל אביזרי 
 הפרזול הנלווים אליהם.

בהעדר הגדרה אחרת, כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בגילוון חם,  06.01.06
 וצבועים. רמת הגלוון תתאים לסביבה קורוזיבית. 

פי המפורט בתכניות וברשימות האדריכל  כל הפריטים יבוצעו על 06.01.07
והקונסטרוקטור, וכן על פי תכניות הייצור של הקבלן לאחר אישורן, 

 אלא אם כן אושר בכתב ומראש אחרת.

הקבלן לא יחל בביצוע כל פריטי המסגרות קודם לאישור "תכניות  06.01.08
 ייצור" לגבי פריטים אלה.

ור חלקי פריטים לאחר אישור "תכניות הייצור", על הקבלן לדגם לאיש 06.01.09
 על פי הנחיות האדריכל/הפיקוח קודם לביצוע הפריטים בשלמותם.
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פרופילי פלדה חלולים יכללו סגירה בקצוותיהם באמצעות פלח/כיפת  06.01.10
פלדה במידות המתאימות בדיוק לחתך הפרופיל החלול. ריתוך 

 הפלטקה אל הפרופיל יהיה רציף, אחיד, וללא בליטות.

 ליך הגלוון ייאטמו, וייצבעו.חורי עיגון לפרופילים בתה 06.01.11

עובי דופן של כל פרופיל לא יפחת מהמפורט בתכניות וברשימות, ובכל  06.01.12
 מ"מ. 3.25 -מקרה לא יפחת מ

כל פריטי הפלדה, למעט פלב"מ יהיו מגולוונים באמבט חם וצבועים  06.01.13
 במערכת צבע המיועדת לסביבה קורוזיבית, כמפורט לעיל.

ות יהיו ממתכת בלתי מחלידה, כל אביזרי הפרזול המשתלבים במסגר 06.01.14
מיועדים לשימוש בתנאים קורוזיביים חמורים ובתנאי שימוש 

 מאומצים.

הקבלן יוודא באמצעות מדידה שיטתית של הגבהים לאורך כל מעקות  06.01.15
 1142המסגרות את ביצוע המעקות בגבהים על פי התכניות, ת"י 

 ותקנות הבניה.

 755ן ישראלי מס' חומרי גמר יטופלו בחומר מעכב בעירה ע"פ תק 06.01.16
 , וכן כמפורט במפרט זה.921, ותקן ישראלי מס' 2007משנת 

מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות, פתחים, ושרוולים  06.01.17
 10%במבנה, וכן לשנות את מידות הדלתות והפתחים בשיעור של עד 

 תוספת/גריעה בכל מידה, ללא שינוי במחיר המבנה.

 וההכנות לן לבצע את כל שרוולי המעברמובהר בזה שבאחריות הקב 06.01.18
המצויינים בתכניות המצורפות, בין אם בתכניות היועצים, ובין אם 
בתכניות סופרפוזיציה, ובין אם בתכניות אדריכלות/קונסטרוקציה, 

תוספת רזרבה לכמות זו. במעברים דרך קירות מיגוניים או  30%לרבות 
להנחיות יועצי דרך קירות אש, יש לאטום את המעברים בהתאם 

המיגון והבטיחות. בכל יתר המעברים יש לאטום את המעברים לפי 
 הנחיות יועץ האקוסטיקה.

כל האלמנטים כוללים מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת, צבע, גלוון חם,  06.01.19
איטום ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק 

 ., אלא אם כן נרשם אחרת בתיאור הסעיף06

נטי המסגרות בממ"קים ובמרחבים מוגנים יבוצעו בשלב הקמת אלמ 06.01.20
השלד: הרכבה, הצבה וביטונם של המלבנים של דלתות הדף, חלונות 

ושרוולים להעברת צנרת בכל קוטר  8הדף וצינורות איוורור בקוטר "
 .שהוא, ע"פ הנחיות פיקוד העורף

ינג. פורמ-מ"מ. דלתות פוסט 18גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  06.01.21
מ"מ. מגירות ממתכת בכבישה.  18מדפים מתכווננים מעץ לבוד בעובי 

 .מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 5גב הארון מעץ לבוד בעובי 

 כללי -מלבנים  06.02

כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי  06.02.01
 כמפורט, או מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו.

מעלות(.  החיבורים  45ן יבוצעו ב"גרונג" )חיבורים של חלקי מלב 06.02.02
יבוצעו בריתוך, ולא ייעשה בהם שימוש בניטים/ברגים או כל אמצעי 

 חיבור גלוי אחר.

קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים.  פרופילים  06.02.03
 חלולים ייסגרו באמצעות פח וליטוש הקצה.
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קה ע"י עוגנים מכופפים עיגון המזוזות לבטון ולבניה יבוצע בזמן היצי 06.02.04
 30ס"מ לפחות המרותכים למלבנים כל  10.0מפלדה מגולוונת באורך 

 ס"מ.

 רוחב המלבנים יהיה ברוחב הקיר בתוספת גמר הקיר.   06.02.05

 מרווחים שבין המלבנים לבין קירות/רצפות/תקרות ייאטמו היטב. 06.02.06

מלבנים חלולים המשולבים בקירות בטון/בניה ימולאו באופן מושלם  06.02.07
 צמנטי.בדייס 

במקומות בהן יש ריצוף ישפך לרגליות של המזוזות טיט צמנט כך  06.02.08
שמצע החול של הריצוף לא יבוא במגע עם המתכת.  יש למרוח לפני 
ההרכבה בזפת חם את כל חלקי המשקוף הנמצאים מתחת לפני הריצוף 

 כולל זוויתן סוגר.

המלבנים יכללו קושרת תחתונה לייצוב המלבן, אשר תפורק ותסולק  06.02.09
 לאחר ההרכבה.

מלבנים של הדלתות יכללו חריץ בודד או כפול לשילוב גומיית איטום  06.02.10
 רציפה בהיקף, בהתאם לרמת ההנחתה הנדרשת מבחינה אקוסטית.

הצירים למלבני הפח יוכנסו למגרעת במשקוף ויחוברו באמצעות ברגים  06.02.11
מ"מ  4כאשר בצידו הפנימי של המשקוף תרותך פלטת חיזוק בעובי 

 מתאימים עם תבריג לקביעת הצירים. בעלת חורים

בכל מלבני הפח יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור  06.02.12
 לשונית מוברגת.  הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.

בחלק מהמלבנים תבוצע הכנה על ידי חורים מתאימים ותוספות  06.02.13
שייך מתאימות לקיבוע מנעולי חשמלי וכמו כן להתקנת מיקרוסוויץ ה

 למערכת הבקרה והביטחון.

בשירותים תברואיים תטופל תחתית המלבנים באופן מיוחד למניעת  06.02.14
 קורוזיה.

חלקי פלדה יופרדו במגע עם מתכות אחרות )כגון: אלומיניום(  06.02.15
 EPDMמיקרון לפחות, או יריעת  100באמצעות צבע ביטומני בעובי 

 מ"מ לפחות, באזור המגע. 3בעובי 

 כללי –פרזול  06.03

צירי ספר, עפ"י ת"י, מותאמים למשקל  3לת יותקנו לפחות בכל ד 06.03.01
הכנף, לכוחות המופעלים על הכנף, ולשימוש מאומץ.  כנף הציר 
המשולבת במלבן תהיה שקועה במלבן או סמויה.  כנף הציר המשולבת 
בכנף תהיה שקועה בתוךשקע המתאים במדויק למידות הכנף.  הצירים 

.  X "4 35לפחות.  מידות הציר לפחות מ"מ  3.  עובי הפח 316מנירוסטה 
 הצירים כוללים מסבים.

בכל דלת סטופר יציב ממתכת ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח,  06.03.02
 המיועדים לשימוש מאומץ.

"רב  נעילת הדלתות תושתת על מנעולים צילינדריים בשיטה של  06.03.03
( של שלוש רמות. המערכת תהיה ממודרת MASTER KEYSמפתח" )

רכייה של המפתחות תכלול מספר רמות, בהתאם על פי הרשאות. ההר
והאגפים, ועפ"י הנחיות המפקח. המפתח יהיה  לארגון המתחמים

 שטוח דו צדדי מוגן פטנט המשלב מערכת נעילה עם פין צף.

באחריות הקבלן יהיה להכין תכנית נעילות מפורטת לאישור הפיקוח,  06.03.04
 שבה יפרט את הרמות ואת מספור הפתחים כנדרש.
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צילינדרים המתאימה לשיטה תותקן אך ורק לקראת מערכת ה 06.03.05
המפתחות יימסרו למשתמשים   המסירה הסופית לקראת תפעול.

מפתחות  5כשהם ארוזים וחתומים ע"י היצרן, כשלכל מנעול יסופקו 
ממוספרים ומסומנים כנדרש. מערכת הצילינדרים תדע לקבל בעתיד 

רים יהיו תוספת צילינדרים תוך שילובם ברב המפתח. הצילינד
מותאמים לעבודה בסביבה ימית. המערכת תסופק עם תכנית כתובה 
ומפורטת שתכיל סוג , גודל , מספור ומיקום התקנה. קוד המערכת לא 
יצביע על זהות המזמין הסופי ו/או האתר ו/או מיקום הצילינדר 
בפרויקט. על המערכת המוצעת להיות עם ניסיון בביצוע פרויקטים 

בכמות של יותר מ  למערכות רב מפתח מטריציוניות מוסדיים גדולים
 צילינדרים באחד הפרויקטים לפחות, 500

 מפתחות ממוספרים ומסומנים כנדרש. 8לכל רמת מסטר יימסרו  06.03.06

עד לאותו שלב, יתקין הקבלן צילינדרים זמניים זהים לכל הדלתות,  06.03.07
 אשר יוחלפו כפעולה אחרונה לקראת המסירה כאמור.

ורטיביות מנירוסטה, המיועדות לשימוש מאומץ, עם כל הידיות יהיו דק 06.03.08
שלטים )ולא עם רוזטות(.  הידיות תהיינה מעוגלות, למניעת יצירת כשל 

 במעבר. דגמי הידיות יהיו לאישור האדריכל.

 עבודות נגרות 06.04

 התאמה לתקנים  06.04.01

בנוסף לאמור בפרק מסגרות, כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר 
בעבודה צריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים  הקבלן ישתמש בהם

העדכניים המתאימים, לפי הרשימה הרצ"ב, ובהיעדרם של תקנים ישראליים 
מתאימים על החומרים להתאים לתקנים בריטיים ו/או הגרמניים ו/או 

 לתקנים הנדרשים במפרט ובכתב הכמויות. 

פרט נגרות כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשים. לא יאושר -כמו 06.04.02
שבו יתגלו קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן, או 

 לא מושחז.

 דוגמאות  06.04.03

הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שיידרש  06.04.03.01
 על ידי המפקח. 

)לצורך זה, תחשב הכמות של פריטים ורהיטים מסוג אחד, 
ככוללות את סה"כ הפריטים ו/או הרהיטים  -מחיצות וכיו"ב 

ו הסוג, גם אם חולקו בכתב הכמויות לסעיפים בודדים(. מאות
הדוגמאות יבוצעו לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות, 
אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של 
האדריכל והמזמין באמצעות המפקח. הדוגמא תהיה מושלמת 
מבחינת הביצוע, טיב החומר, הגמר וחלקי הפירזול. על הקבלן 

צע בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל, כחלק לב
מהעבודה. כל הדוגמאות תבוצענה במועדים המוגדרים במסמכי 

 הפניה/ הסכם זה. 

טיפוס רהיטים ו/או פריטים שכמותם בכתב  06.04.03.02
יחידות או פחות, ימציא הקבלן  5הכמויות היא 

תוכניות עבודה והרכבה לאישור האדריכל. הקבלן 
ל שינוי שיידרש על ידי יבצע בתוכניותיו כ

 האדריכל, כחלק מהעבודה. 

מכל פריט, ריהוט ו/או חלק מריהוט, שהינו מוצר  06.04.03.03
מוגמר נרכש ממקורות אספקה אחרים, ימציא 
הקבלן דוגמא לאישור האדריכל לפני ביצוע 
ההזמנה, וזאת ללא כל קשר לכמות הדרושה ו/או 
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הנקובה בכתב הכמויות. הדוגמאות יומצאו 
עדים המוגדרים במסמכי הפניה/ לאדריכל במו

 הסכם זה.

)האמור לעיל כולל פירזול(. כל הדוגמאות והתוכניות תשמרנה 
 לצורך השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין. 

 ערך -בחירת האדריכל/המזמין ומוצרים שווה 06.04.04

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, סוגים וגוונים, בחירת 
גי עץ ואיפיון גמר, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי באמצעות סו

 המפקח, ועל הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל. 

בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצרן ו/או הספק, חובה על הקבלן לספק 
ערך -ערך. שווה-מוצר זה ורק למזמין שמורה הזכות לבחור מוצר אחר שווה

ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. במידה -מוצר חייב להיות שווהפירושו שה
ערך לפי מחיר היסוד -וצוין מחיר יסוד למוצר, למזמין זכות לבחור מוצר שווה

 שנקבע. 

 סימון  06.04.05

כל המוצרים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את 
רהיט. עם סימנם בתוכניות, באופן המאפשר הסרתה ללא פגיעה במוצר או ב

 קבלת העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי מהעבודות. 

 תיקונים והחלפות  06.04.06

כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי, בכל שלב שהוא משלבי העבודה וכל 
עוד חלה אחריות הקבלן יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, לשביעות 

 המפקח. רצונו המלאה של האדריכל ו/או 

 נקיון ונקיון סופי  06.04.07

הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד, על חשבונו, 
לסלק את כל הפסולת והלכלוך שהתהווה בזמן העבודה בכל זמן שידרש על ידי 
המפקח. לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב עבודתו, פגיעות בצבע 

 או ליקויים אחרים. 

 תקופת הביצוע  06.04.08

 לוח הזמנים לביצוע העבודה יהיה כמפורט בחוזה. 

 החומרים  06.04.09

 עץ גושני  06.04.09.01

חופשי  8% - 10%העץ יהיה בריא ויבש עד לאחוז רטיבות 
 מבקיעים, רקבון ותולעים וכל סימני מחלות אחרות. 

העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א'. כל 
עברו טיפול חלקי העץ המשמשים לקונסטרוקציה ולהרכבה י

 מיוחד נגד רקבון ונגד אש. 
בנוסף לדרישות  205סעיף,  35העץ יעמוד בכל הדרישות בת"י, 

 בתוכניות וכתבי הכמויות. 

 כנפי דלתות 06.04.09.02

מ"מ  5כנפי דלתות נגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי של לפחות 
בכל צד, עם מילוי עץ )ולא כוורת קרטון(. המילוי מתחתית 

. 50%, וביתר השטח לפחות 100% –מ'  1.00הרצפה ועד גובה 
קנטים יהיו מעץ קשה )ולא מפי.וי.סי(. לחילופין, יותר מילוי 

באמצעות לוחות פלקסבורד, עם שיעור  100%הכנף בשיעור 
חללים פנימיים מינימלי, באישור האדריכל. בכל מקרה, יוקף 

מ"מ בכל  50המילוי הפנימי בלוח עץ במידת רוחב מינימלית של 
כנף, מלבני הדלתות יהיו עם גומיות מותאמות לכל היקף היקף ה

 הדלת עבור איטום אקוסטי של המרווח שבין המלבן והכנף.
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 דיקטאות ולוחות לבודים )סנדוויץ(  06.04.09.03

הדיקטאות של שטחי הלבידים והדיקטאות יהיו בהתאם 
אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיו ריהוט סוג  37לדרישות ת"י,  

קטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים ב' או טוב ממנו. הדי
אחרים. לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג הוכחות 

 לטיב הדיקטאות כנ"ל. 

 פלטות לבודות לדלתות  06.04.09.04

מ"מ בכל  5כנפי דלתות הנגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי מיזערי 
צד עם מילוי כוורת, כדוגמת דלתות "פנדור", או ש"ע, כולל גמר 

בע ו/או ציפוי תעשייתי, בתוספת מנעול תפוס/פנוי חרושתי מוט
 באמבטיות ושירותים.

על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל 
 לפני התחלת הייצור. 

 מעצורי ריצפה  06.04.09.05

לכל דלת מעצור רצפה עם תפס מתאים. מעצורי ריצפה יהיו מסוג 
מצב מתאים למשקל ומידות הדלת.  טיפוס שמחזיק את הדלת ב

 פתוח ועל פי דוגמה מאושרת. 

 טיפול נגד אש  06.04.09.06

לוחות הנגרים, הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים לציפויי 
ואחת משלוש  1112-3קירות וכו', יטופלו לפי תקן ישראלי 

 האלטרנטיבות הבאות : 

  10%טבילת הלוחות, לפני החיתוך בתמיסת ברום בריכוז - 
רניר.  בטמפרטורת החדר, לפני הדבקת הפו 3

הטיפול ייעשה במפעל בעל נסיון בביצוע 
 עבודה זו..

 " מתוצרת "טמבור", מתאים לתקן  987צביעה בצבע "אושן
או שווה ערך, מעל  ASTM-E-84 אמריקאי 

הגימור הסופי של המוצר המוגמר לאחר 
 ההרכבה. 

 "  מתוצרת "טמבור", בשכבת  432צביעה בצבע "אושן
גימור בייץ גימור לפני האחרונה ורק עליה, 

או לכה דור מט על הפנלים, הקנטים והעץ.  
על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ויועץ 

 הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא לסוג הטיפול. 

 סרגלי שפה וקצוות גימור  06.04.09.07

סרגלי שפה ייעשו מעץ אלון גושני קשה או שווה ערך )אם לא 
 נאמר אחרת(.

 פורמייקה  06.04.09.08

 ביים ישראליים הפורמייקה תהיה תוצרת "לוחות דקורטי
מ"מ לפחות או ש"ע  1.3בע"מ", בעובי  

מאושר. הכל כדוגמא, צבע לפי בחירת 
האדריכל. הגמר לכל פורמייקה הנראה לעין 
יהיה מסוג "טפ". סוג המרקם וגוון 

 הפורמאיקה יהיו ע"פ בחירת האדריכל.
  פאות של מוצרים המצופים פורמייקה יהיו סגורות בסרגל

הפורמייקה תעשה  שפה מעץ גושני. הדבקת
במכבשים, ותובטח מניעת היווצרות גלים 
ו/או התקלפות. הדבק להדבקת הפורמייקה 
יהיה מטיב מעולה ויענה לדרישות מת"י, 
וניתן להסרה משטחי הפורמייקה ללא פגיעה 



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  75עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

באיפיונה.  גוון הפורמאיקה לבחירת 
 האדריכל.

  בשטחים הגדולים ממידות לוחות הפורמייקה, יקבע מקום
בור על ידי האדריכל, ללא התחשבות החי

 בפחת. 

 עבודות מסגרות 06.05

 תיאור  06.05.01

כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות  06.05.01.01
עבודה זו יחייבו כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם, 

 כחלק ממפרט זה. 

סטנדרטים ומפרטים, אשר מקובלים על ידי  06.05.01.02
רשויות אחרות והקבלן חפץ להשתמש בהם 

ויינו במפרט זה. יוגשו במקומם של מפרטים אשר צ
ע"י הקבלן לאישור המזמין. ניתן יהיה להתבסס על 
חלופות המפרטים רק לאחר שהקבלן קיבל את 

 אישורו של המזמין בכתב. 

המסמכים והמוצגים, אשר יידרש הקבלן להציג  06.05.01.03
)מבלי להגביל לרשימה זו בלבד(, יהיו שרטוטים, 

 מפרטים, דוגמאות מושלמות, נתונים תכנוניים. 

 רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה  06.05.02

המפרט הכללי של משרדי הממשלה, הידוע בשמו  06.05.02.01
, 2008במהדורה שנת  6"הספר הכחול", פרק 

 לרבות כל התקנים בו 

 . 1סיבולת בבניה חלק  -  789ת"י מספר  06.05.02.02

עומסים אופיניים בבנינים עומס  - 414ת"י מספר  06.05.02.03
 ורוח. 

 ציפויי אבץ לטבילה חמה על  - 918ת"י מספר  06.05.02.04
 מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל.

 בחינות רתכים.   - 127ת"י מספר  06.05.02.05

ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ  - 265ת"י מספר  06.05.02.06
 ע"ג מתכות ברזליות. 

עד  379, מספר  378עד  374, מספר  382ת"י מספר  06.05.02.07
 ברגים ואומים.  381

 דלתות אש. – 1212ת"י מספר  06.05.02.08

 מעקות מתכת. – 1142ת"י מספר  06.05.02.09

 נון דרישות התכ 06.05.03

על הקבלן, לייצר, להוביל ולשאת באחריות ולעשות  06.05.03.01
כל עבודה אשר תדרש לשם אספקת האלמנטים 

 פי רשימת הכמויות והשירטוטים. -הנדרשים על

על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה  06.05.03.02
 לחלקי הפלדה. 

על היצרן לתכנן את המוצרים כך שיוכל לשאת כל  06.05.03.03
 או מפעולת ניקוי. מעמסה שתיגרם ע"י ציוד ניקוי 
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הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה מיכנית 
 ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן: 

  :חדירת אוויר 
 0.3חדירת האוויר המקסימלית המותר היא 

ליטר לשניה למ"ר חלון, בלחץ אוויר של 
AP75. 

  :חדירת מים 
חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת 

כל כמות מים בלתי  בפרק זה פירושה
מבוקרת, ושמקורה המוכח איננו 
בקונדנסציה, המופיעה על משטחים גלויים 
פנימיים, ואשר אינה מוכלת ומנוקזת חזרה 
לחלקו החיצוני של הבנין, ואשר יכולה 
לגרום לנזק לחומרים או חומרי גמר, אשר 

 בהם או לידם היא ניקווית.
 לא תותר חדירת מים. 

  :עמידות 
יוות תמידי לריתוך, חיבור אשר לא יותר ע

ייכשל, הפרדות בין חלקים, או שבר בלחץ 
מלחץ התכונה )חיובי  2.5אשר יקטן מפי  

 ושלילי(. 
עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד 
לאלף של המידה ואשר אי אפשר להחזירו 

 למצבו קודם. 
אם מידות האלמנטים, הנובעות מהוראה 

דות המפורטות זאת, מחייבות הגדלת המי
בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה, יהיה על 
הקבלן לספק מידות מוגדלות אלו ללא 
תוספת מחיר. לא תותר הקטנת מידות 
לעומת המופיע בתוכניות או ביתר מסמכי 

 החוזה. 

 סטיות מותרות )טולרנצים(  -סטיות  06.05.04

בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטייה מעבר ל  06.05.04.01
האופקיות או האנכיות או  מ"מ, מהמידות1.5-+ -

ביחידות רבועיות ישרות זווית ואשר  -האלכסוניים 
 מ"מ ומטה.  1830 -מידתן הגדולה היא מ

מ"מ ומעלה, לא תותר  1830ביחידות שמידתן הגדולה היא 
 מ"מ.  3.0+ -סטייה מעבר ל

חלקים העומדים בהטרחות ומאמצים, ייוצר כך  06.05.04.02
ל שהכפיפה המקסימלית בעת הטירחה מלאה ש

של מפתח כל 1/300העומס הנקוב לא תעלה על  
 החלק במפתחו הגדול. 

 התאמת מידות  06.05.04.03

על הקבלן להתאים את המסגרות למידות ופרטים הקיימים 
בפועל בשטח, ולעשות כך על ידי בדיקה ומדידה של הבניה עוד 
לפני ייצור של האלמנטים של מסגרות. מודגש שהמידות 

לצורך תיאור כללי, ביצוע של הרשומות בתוכניות והרשימות הן 
המסגרות ייעשה על פי המידות הנמדדות בשטח. שינויים 

לכל כיוון, לא  5%במידות אלמנטים או חלקיהם, בשעור עד 
 ייחשב כשינוי משמעותי ולא יגרור אחריו שינוי במחיר האלמנט. 

 הבטחת האיכות  06.05.05
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כישורים האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים בעלי ה
והמיומנויות הגבוהים ביותר, ובהתבסס על כל התוכניות המתאימות, הציוד 

 והאביזרים המתאימים והמאושרים. 

 הובלה לבנין,אחסנה וטילטול  06.05.06

יש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל התעקמות  06.05.06.01
 בעת המשלוח והטילטול. 

יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי  06.05.06.02
יציב וחזק. המוצרים יישלחו עטיפתם בחומר מגן 

לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה 
 מפני שריטות, פגיעות פיזיות ו/או הכתמה. 

היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה  06.05.06.03
ושינוע מתאימים, שאין בהם כדי לגרום נזק 

 למוצרי המסגרות והנגרות. 

 חומרים  06.05.07

 פלדה  06.05.07.01

לים ומפחי פלדה, כל רכיבי המסגרות יהיו עשויים מפרופי
במידות ובעובי כמתואר ברשימת הרכיבים ובהתאם לגודל 
ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים, לפי המפרט הכללי, 
לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראות המהנדס )בהתאם לדרישות 

 הגבוהות ביותר(. 
כל חלקי המתכת יהיו עשויים מפלדה חדשה. מיוצרת ללא 

ת עירגול, סיגים ופסולת אחרת ובלתי למינציה, חופשית מקליפ
 מוחדרת בחלודה. 

אם יידרש, יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג 
כן, על מקור יתר החומרים והמוצרים -פלדה ומקורה, כמו

המוכנים המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג 
 ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. 

כניות, כגון חוזק למשיכה, גבול הנזילות, התארכות התכונות המ
הקרע, עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה הצורתית, תהיינה 

לא יורשה ST37. לפחות שוות לאלו של הפלדה הגרמנית מסוג 
אלא אם כן הותר הדבר באחד ST33, השימוש בפלדה מסוג 

ממסמכי החוזה. פלדה מותאמת לריתוך תהיה מאותה איכות 
 ST 37-3 , בסימן 2.443סעיף  DIN 17100,דרת בתקן הגרמני המוג

 פגמים. 
הפלדה מסוג הנקרא בשוק "פלדה המתאימה לגילוון". בהרכב 

 הפלדה יימצאו התכולות להלן: 
 פחמן.  0.25% -פחות מ
 זרחן.  0.02% -פחות מ
 מנגן.  1.35% -פחות מ
 צורן.  0.03% -פחות מ

 הוראות ודרישות מיוחדות לייצור  06.05.08

 אלמנטים מפרופיל פח מכופף   06.05.08.01

מ"מ, אלא אם צויין אחרת  2ייעשו תמיד מפח מכופף, בעובי 
 במפורש.

מ"מ  3החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח, 
)אחד לכל מטר אורך מכל צד(, המרותכים למלבן ומוכנסים בתוך 

ס"מ  3המזוזות בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון, בעומק של 
 ות, וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח. לפח

מ', יבוצעו  3.00פרופילים מפח מכופף, אשר גובהם אינו עולה על 
מחתיכה אחת. בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים 
מרותכים, יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום החיבור, 

 צורת הריתוך והליטוש. 
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מדוייק וקפדני, על פי השירטוטים  כל המלבנים יבוצעו באופן
 המפרטים את משקופי הפלדה. 

החורים, עבור מנעול והלשונות, ייעשו בעזרת מכשירים בלבד. 
 את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם. 

 מלבנים לדלתות עץ  06.05.08.02

מ"מ ועל  2.00מלבנים מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח בעובי 
 פי הפירוט בתוכניות.

 ו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך. המלבנים יהי
בנוסף לאמור בתכניות, יש לספק מלבנים עם חריצים עבור 

 גומיות.
 X 30 X 10030 לשוניות 3לשם הרכבת המלבנים על הקבלן להכין  

מ"מ כל אחד, מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים. הלשוניות 
 ירותכו למשקוף. 

 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים  06.05.09

מבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים אל קיר  06.05.09.01
הגבס או בלוקי הבטון והדלת המותקנת בו )ע"י 
אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשעור של 

 מטר בשניה.  10ק"ג במהירות של   100

במלבנים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות  06.05.09.02
ולראשי אגפים יהיו המלבנים מותקנים להורדת 

כשהדלתות בהן סגורות  ,DB45רעש בשיעור של 
ונעולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה 
מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין 

 אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש. 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל  06.05.09.03
ההתקנות המפורטות להלן, הדרושות במשקו, 

פתיחה חשמלית, רגישים לפתיחה  לרבות 
ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול  וסגירה,

בהברגה, והפתחים המתאימים לסוג הפירזול 
 שנקבע לכל דלת יתוכנן ויכללו בייצור המשקוף. 

   )אם תהיה דרישה( הכנות לפתיחה חשמלית 06.05.10

בכל דלתות הכניסה הראשיות לבניין יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית 
כך שניתן יהיה במועד אלקטרומכאנית. על הקבלן להרכיב את הפריטים 

 מאוחר יותר לחיווט את הפריטים. 

סוויץ(, שיסופקו -כן, עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרו-כמו
החייוט יבוצע ע"י  -ע"י המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר 

 אחרים.

 יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות. 

 ריצפה  מעצורי 06.05.11

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את 
הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר 

 הדלת בכל הסוגים. 

 חיבורים  06.05.12

 כל החיבורים ייעשו ע"י מחברים פריקים. 

 תהליכי אישור ובדיקה  06.05.13

אשר יכללו תיאור  1:1ר בקנ"מ הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצו
מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים 
אלה יהיו מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן 
יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות 
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יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן  המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן
 ועל חשבונו. 

 סיבולות  06.05.14

מ"מ  1.5 -בייצור המלבנים לא תותר סטיה מעבר ל 06.05.14.01
 -המידה האופקית ו/או האנכית ו/או האלכסונית 

 מ"מ. 1830ביחידות אשר 

 מ"מ. 3.0-+ -ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר ל

רו כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצ 06.05.14.02
כך שהכפופה המקסימלית בעת הטרחה מלאה של 

של מפתח אותו  1:300העומס הנקוב לא תעלה על 
חלק המעוגן ונעול במסגרתו. לא יותר עיוות תמידי 

 לאחר ההטרחה. 

 ריתוך  06.05.15

ריתוך חלקי המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת הריתוך. 
)"שלקה"(. הריתוכים יושחזו  יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך

בפנים הגלויים ויעובדו עד להשלמת פני המוצר ע"פ צורתו המתוכננת. חללי 
 ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד קבלת פנים נקיים מכל פגם. 

 גילוון באבץ חם  06.05.16

עובי הציפוי  918הגילוון יהיה גילוון באבץ חם, אשר יבוצע עפ"י דרישות ת"י 
 5מיקרון בפלדה שעוביה עד  55אשר בתקן, דהיינו  1אם לטבלה יהיה בהת

מ"מ יגולוונו  32מ"מ או  40מ"מ ולמעלה. פרופיל בלגי  5 -מיקרון מ 70מ"מ, 
 מיקרון. 100בעובי 

.במקרים ובאלמנטים שלמיםהחלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה 
קון בצבע עשיר אבץ קיצוניים )מידות גדולות(, יאושר חיבור במקום + תי

במקום. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון, אשר ימנע 
 ככל האפשר היווצרות "טיפות". 

כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות 
הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות 

 תר בהתאם לתהליך הגילוון. המעולה ביו

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

 פלדה מגולוון אחד. 

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

 כללי -כנפיים  06.05.17

כנפי דלתות מסגרות תבוצענה מפח פלדה מגולוון  06.05.17.01
בחום מכופף כפול דופן, עם מילוי חומר 

 אקוסטי/תרמי בתווך. 

גמר כנפי דלתות מסגרות יהיה כמפורט לגבי  06.05.17.02
 מלבנים.

כנפי ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים  06.05.17.03
דופן, בגימור -"ב יבוצעו מפח פלדה מכופף חדוכיוצ

בהתקנה סמויה. הידיות  -כנ"ל. הצירים והבריחים 
שקועות. הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש, כנדרש ע"י 

 יועץ הבטיחות.

גם בהתאם להנחיות יועץ המיגון ובעלי  –הפרזול  06.05.17.04
 התשתית.
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יותקנו גם עפ"י הנדרש מתכנון מיזוג  תריסי אוורור 06.05.17.05
 יר חוזר(.האוויר )אוו

 כללי -דלתות פלדה  06.05.18

מ"מ בעובי  2הכנפיים תהיינה עשויות כסנדוויץ פח, מפח מכופף 
מ"מ לפחות, עם בידוד תרמי ואקוסטי בתווך מצמר סלעים  45

בתוך שקי פוליאתילן שחור עמיד אש, לפי התקן  2לחוץ "
 ולפי דרישות מכבי אש. 1212הישראלי 

כיפופים ככל שיידרש  הכנפיים יכילו חיזוקים פנימיים ו/או
 לשיפור היציבות ולמניעת עיוותים.

 גמר המלבנים והכנפיים בצבע בתנור, מסוג וגוון לאישור המפקח.  

 אטימות: 06.05.18.01

יש להבטיח אטימות מלאה בין מלבני הפח לבין חשפי הפתחים.  
החללים מאחורי מלבני הפח ימולאו בדיס בטון או בפוליאוריתן 

 (.5מאליו )דרגה -מוקצף כבה
רווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבני הפח יאטמו בחומר 

 סיליקוני אפור, אשר  חותקן במישק מושקע.
המרווחים בין קצות כנף הדלת לבין מגרעות מלבני הפח יהיו 
קטנים ככל האפשר ושווים לכל אוכן, ויבטיחו פתיחה וסגירה 

ף יהיה קלה ונוחה.  הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצו
מ"מ במצב סגור.  לא יותר שימוש בפרט התאמה  2-3בגבולות 

תחתון מתכוונן עם חיבורי מסמרות.  המידות המדויקות של 
הכנפיים יילקחו במקום לאחר הריצוף והכנפיים יותאמו למידות 
הסופיות של הפתחים.  האטימה בתחתית דלתות בין הכנף לבין 

טית מיוחדת כגון המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה אלס
"ATHMER.או ש"ע " 

לבן ו/או  EPDM –כל האטמים במלבנים ובדלתות יהיו מ 
" ATHMERסיליקון.  אטמים  לבידוד אקוסטי יהיו כדוגמת "

במלבנים ובמקצועות הכנפיים/דלתות כולל בחלק התחתון של 
 הכנף ו/או מברשות גומי בחלק התחתון.

 צביעה  06.05.19

י בהתזת חול, כל הרכיבים ייצבעו )לאחר ניקו 06.05.19.01
לפי התקן השוודי(, לפי התיאור SA-2.5, לרמה של 
שבמפרט הכללי לעבודות צביעה,  11061 -בסעיף א.

ארבע שכבות: מריחה בשתי שכבות של צבע יסוד 
בשני גוונים שונים, כרום אבץ או צבע יסוד אחר 
)אם האדריכל/מפקח/מזמין ידרוש זאת( ובשתי 

ופרלק" של שכבות של צבע סינטטי כדוגמת "ס
תוצרת "טמבור" או שווה ערך, בעל גוון וגמר לפי 

 30בחירת האדריכל. העובי של כל שכבה יהיה 
 120מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל השכבות 

 מיקרון. 

עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן  06.05.19.02
הצבע ורק לאחר אישור המפקח לניקוי אלמנטי 

א ללכלך המתכת, כמתואר לעיל. יש להקפיד של
בצבע שטחים שאינם טעונים צביעה. כל שכבת צבע 
נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של השכבה 

 שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור המהנדס. 

במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף,   06.05.19.03
יש להקפיד שצירים יהיו צבועים באחד משני 

 הגוונים האלה, לפי הנחיות מאדריכל. 

 זיגוג  06.05.20
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הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי 
 המסגרות/האלומיניום. 

 פירזול  06.05.21

באופן כללי, כל חלקי הפירזול חייבים להתאים  06.05.21.01
לגודל ולמשקל הכנפיים, לפי הוראות היצרן ו/או 

בהתאם לדרישות הגבוהות  -לפי התקנים הקיימים 
ביותר(, ולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת 

 ה, נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב. פעולה תקינ

 . 06כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר בתחילת פרק  06.05.21.02

 כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל.  06.05.21.03

 הרכבה בבנין )כללי(  06.05.22

מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבנין, באופן מדוייק על הקבלן מוטלת  
 , המפקח והמזמין. ומפולס ולפי הוראות האדריכל

 לבנים הרכבת המ 06.05.23

הרכבת המלבנים בבנין תבוצע בהתאם לתוכניות  06.05.23.01
האדריכלות הכלליות של הבנין, ולפי פרטים 

 מאושרים על ידי האדריכל. 

עיגון מלבנים הדלתות והשערים לרצפות הבטון  06.05.23.02
יבוצע על ידי החדרת רגלי המלבנים לתוך רצפת 

ס"מ לפחות. לאורך פינות  5הבטון, בשיעור של  
רצפת הבטון ו/או הטרצו יש המפגש בין המשקוף ל

לבצע מריחה במסטיק "אלסטרוסטיל", לשם 
 קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה. 

 איטום  06.05.24

הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד  06.05.24.01
חדירת אוויר ומים בין המשקוף לקיר ובין 

 המשקוף לכנפיים. 

האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה  06.05.24.02
ת ו/או סרטי איטום באמצעות מברשות שעירו

או רצועות או EPDM גמישים מגומי כגון: 
או מנאופרן והכל PVC פרופילים פלסטיים עשויים 

 לפי הוראות התקן / המפקח המחמיר מבין שניהם. 

איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי  06.05.24.03
הפלדה יהיה באמצעות סרטי איטום פלסטיים או 

 גומי כנ"ל. 

יש לאטום את המרווח בין  בכל הדלתות החיצוניות 06.05.24.04
תחתית הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי 

או במברשות ET395 דגם PVC גמישים. פרופיל 
ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של 

 "סופרסיל" או שווה ערך. 

 ארון שירות ממתכת  06.05.25

במבואות הקומתיות ובמקומות אחרים לפי תכנון יבוצעו ארונות שירות 
אחר מתועשים ממתכת צבועה בתנור, עם סגירה באמצעות לחשמל, גז או 

ידיות קלפה ובצבע לבן או לבן שבור או אחר לבחירת האדריכל והמזמין. 
הארונות יהיו מתוצרת "קטיף" או אחר לפי קביעת האדריכל והמזמין. על 

 הקבלן להציג דוגמא מושלמת לאישור האדריכל והמזמין טרם הביצוע.  

 דוגמאות  06.05.26
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טיפוס של כל אחד מן -להכין אבעל הקבלן  06.05.26.01
הרכיבים, בהתאם להוראות האדריכל והפיקוח 

 במקום. 

אין להתחיל בייצור של הפריטים האחרים לפני  06.05.26.02
קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת 
התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים 
שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם 

 שנבדק ואושר. 

ישת האדריכל, על הקבלן לספק דוגמאות לפי דר 06.05.26.03
של כל חלקי הרכיבים, כגון פרופילים, זכוכית 

כן, עליו להכין כל -לסוגיה, דגמי פירזול וכו'. כמו
דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף 
 לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבנין. 

קבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה  06.05.26.04
והנדרשים על ידי האדריכל( על חשבונו הוא, וכן 
ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר 

 לאדריכל לשפוט את טיב הדגם. 

 התאמה לתקן ישראלי  06.05.27

כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים 
הישראלי, לעמידות נגד אש, לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי הוראת / 

 הנחיית התקן הישראלי הרלוונטי המחמיר מבין כולם. 

 מחיצות מתועשות פנימיות בשירותים תברואיים 06.06

קונסטרוקטיביים מלאים הומוגניים רחיצים  HPLיבוצעו מלוחות  06.06.01
העשויים מתערובת שרפים טרמוסטיים וסיבי צלולוזה מוספגים בשרף, 

.  30N – .  חוזק לנגיפה קטן מ5 –כגון "טרספה".  דרגת התלקחות 
 .3.5N –התנגדות לשריטות קטן מ 

קריסטל  –מ"מ. מירקם:  חלק  13הלוחות מסוג "אטלון", בעובי  06.06.02
מחוספס קוורץ. גוון באישור האדריכל והמפקח. פאה של תא תעשה 

 מלוח שלם.

כנפי הדלתות לתאים ייעשו מחומר זהה, עם חפיות באזורי המפגש.   06.06.03
מעלות.   180פתוח עד  הדלתות עם סגירה עצמית ועם מצב אחזקה

 ס"מ לפחות. 65רוחב דלת טיפוסית 

הפרזול יהיה עשוי מנירוסטה ומצופה ניילון מונוליטי בגוון לבחירת  06.06.04
האדריכל.  הפרזול יכלול: רגליות מתכווננות בחזית ובצד, מחברי 
קירות, פרופילים מקשרים, חבקים, צירים, ידיות, מנעולי תפוס פנוי, וו 

 , ואביזרי נכים בכל תא נכים לפי תקן.תליה פנימי לכל תא

 פרטי יצרן יובאו לאישור האדריכל והמפקח..   06.06.05

יש לדגם תא אחד קומפלט לאישור האדריכל והמפקח לפני ביצוע כל  06.06.06
 הכמות.

 פרזול לעבודות נגרות ומסגרות   06.07

כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן, בין שצויין הדבר  06.07.01
 ריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופי. בתוכניות וברשימות האד

כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשירטוטים, בכתב  06.07.02
הכמויות והמחירים של האדריכל, וביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט 
ימליץ האדריכל והקבלן יציע פריט, אשר יהא עליו לקבל אישור 

 מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא. 
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כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הקבלן יבצע את  06.07.03
הפריטים )דלתות, חלונות וכו'(, ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים 
בטבלאות המצורפות, בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, 

 ובהתאם לשבלונות שיסופקו על ידי יצרני וספקי הפירזול. 

ים את החיזוקים הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזול 06.07.04
הנדרשים, עיבודי משקעים, קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה 

 מאושרת ובאופן שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל.

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על  06.07.05
 ידי מסגרים מומחים בלבד. 

ת ייצור לפני ייצור הדלתות והמלבנים יגיש הקבלן תוכניות ורשימו 06.07.06
 לאישור האדריכל. 

אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי  06.07.07
 דוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח. 

כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשירטוטים,  06.07.08
 -בכתב הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט 

 הנחיות המפקח. בהתאם ל

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.  06.07.09

על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני  06.07.10
 ביצוע תחילת העבודה. 

 הוראות להרכבה  06.08

העבודה כוללת בין השאר את אספקת החלקים, הרכבתם והתאמתם, כולל הפחת, 
ה מקום. כן כוללת העבודה את האספקה וההרכבה המלאכות הדרושות, ההתקנה והרכב

של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, המזוזות במשקופי דלתות הכניסה, הצביעה והאטמים 
 וכו'. 

 הדלתות, החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה(.

ין, מעקות, חלונות ואלמנטים אחרים, המותקנים בהתקנה חיצונית, או פנימית של הבנ
 כוללים גילוון באבץ חם. 

הדלתות, מכל הסוגים, כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי האטימות, 
המפורטים בתוכניות וגם שאינם מפורטים בתוכניות ואת ההכנות לקבלת הפרופילים 

 הנ"ל בפרטי הדלתות והמלבנים. 

 תכולת עבודה 06.09

 .לגמר פורמאיקה "טאפ" מדגם, גוון וקנטים לבחירת האדריכ 06.09.01

מעלות. מסילות מחזירות שקטות  180פרזול: צירים מחזירים גראס  06.09.02
"בלום". תליית ארון עליון בברגי ג'מבו עם לוחות פח סמויות. אלמגוב 

 .קבוע ממתכת בלתי מחלידה. גומיות בלימה לכל כנף

כל האלמנטים כוללים מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת, צבע, גלוון חם,  06.09.03
ר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק איטום ופירזול וכל המתוא

 ., אלא אם כן נרשם אחרת בתיאור הסעיף06

במידות לא  10%מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד  06.09.04
 .תחייבנה שינוי במחיר

 .הזזת דלתות, פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן 06.09.05

פורמינג. -וסטמ"מ. דלתות פ 18גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  06.09.06
מ"מ. מגירות ממתכת בכבישה.  18מדפים מתכווננים מעץ לבוד בעובי 

 .מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 5גב הארון מעץ לבוד בעובי 
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  אופני מדידה 06.10

 כתב בסעיפי כמצויין ,יחידות לפי ימדדו המסגרותהנגרות ו מוצרי 06.10.01

 .במקומות ומורכב מזוגג ,צבוע ,מושלם המוצר כאשר,הכמויות

 האמור כל את כוללים המסגרותהנגרות ו לעבודות היחידות ימחיר 06.10.02

 שבתכניות בהנחיות ,ברשימות ,זה מיוחד במפרט ,הכללי במפרט

 פריטים של ,ודוגמאות ייצור תכניות :ולרבות השונות האדריכלות
 המפקח. הנחיות לפי שונים

 בגון, או בגגונים צביעה ,זיגוג ,וביטונם מלבנים המחיר כולל 06.10.03
ג חומר ובגוון לבחירת האדריכל, אלא אם נאמר אחרת שונים,מסו

 האלמנטים להרכבתהנדרשים  האביזרים כל.וכיו"ב, איטום ,בתכניות

 מחזירילפי רשימה המופיעה בתכניות, מנעולי בהלה,  הפרזול ''השונים

 עיניחשמליים,  מנעולים 'הידראוליים צירים ,קפיציים מחזירים 'שמן

 הגנה פסי, סוג לפי רשימה שבתכניותם מכל מנעולי ,ידיותה, הצצ
 וכיו"ב.
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 מתקני תברואה - 07  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  07פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדייה לעבודה בנמקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

07.00 שראלייםתקנים י

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 צינורות פוליאטילן להעברת מים בלחץ. – 499ת"י  -
 לדה ללא תפר.צינורות פ –593ת"י  -
 קשיח המיועדים לביוב ותיעול תת קרקעי.  pvcצינורות  ואביזרים מ –884ת"י  -
 צינורות  ואביזרים מפוליפרופילן  המיועדים לשפכים ביתיים. –958ת"י  -
 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם. –1205ת"י  -
 .4—1ניהול תחזוקת בניינים חלקים:  – 1525ת"י  -
 1,4,10 ות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי חלקים: תוכני – 1547ת"י  -
 3,4אנרגיה בבניינים  חלקים:  – 5280ת"י  -

 כל העבודות יעשו בהתאם למסמכים הבאים 07.01

 פרקים: משרדית מיוחדת-המפרט הכללי בהוצאהת ועדה בין 07.01.01

 01- עבודות עפר 

 07- מתקני תברואה 

 34- מתקני כיבוי אש 

 57- קווי מים וביוב 

 בהוצאת משרד הפנים –הוראות למתקני תברואה  – הל"ת 07.01.02

 של מכון התקנים על כל פרטיו ונספחיו. 1205תקן  07.01.03

תקנים ישראלים אחרים הקשורים לביצוע העבודה, בהעדרם תקנים  07.01.04
 בינלאומיים.

 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות. 07.01.05

 :מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות 07.01.06

 .אספקת מים קרים וחמים 07.01.07

 .צנרת דלוחים ושופכים הנחת 07.01.08

 .ביוב בשטח המגרש 07.01.09

 .התקנת כלים סניטריים 07.01.10

 .ניקוז מי גשמים מבניין והמגרש 07.01.11

 .דרישות מיוחדות 07.01.12

  בטיחות

 תקנות לדרישות מלאה בהתאמה ויותקנו יסופקו והחומרים הציוד כל
 עקב התפוצצות או דליקה התהוות נגד בטיחות לרבות העדכניות הבטיחות
, זה לעניין אחר מוסמך גוף כל או הבריאות משרד ותהנחי וכן, בהם השימוש



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  86עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

 הקיים אחר תקן וכל 755 חלקיו כל על 1001 י"ת לדרישות בהתאם וכן
 וכל, ולגיהות לבטיחות המוסד הנחיות פי על לעבוד מתחייב הקבלן. לגביהם
 נוהלים פי על וכן, בעבודה הבטיחות נושא על החלים והתקנות החוקים
 אמצעי ויתקין הקבלן יספק כן כמו .זה מסוג לעבודות, למזמין יש אשר אחרים

 פגיעה מפני להבטיח מנת על, הנעים החלקים כל גבי על מתאימה הגנה
 לדרישות בהתאם יהיו אלה הגנה אמצעי. הציוד פעולת בזמן באנשים

 .הרשמית סמכותה בגדר הם אלה שעניינים רשות כל של העדכניות הבטיחות

 חומרים וביצוע

 למיניה הצנרת,  הסניטריים הכלים, המוכנים המוצרים, יםהחומר כל
 ביותר המשובח מהמין יהיו, הקבלן ידי על יסופקו אשר' וכו האביזרים

 הם, כן כמו. העדכניים  הישראליים התקנים לדרישות הבחינות מכל ויתאימו
 .ליעודם כשרים ידו על ונמצאו המפקח ידי על נבדקו אשר לדוגמאות יתאימו

 ממקום יסולקו -ל"לנ יתאימו לא אשר' וכו אביזרים, מוצרים ,חומרים
 לדרישות המתאימים – ואחרים, חשבונו ועל הקבלן ידיד על העבודה

, לתכניות בהתאם תבוצענה העבודות כל .במקום יובאו כאמור ולדוגמאות
 ובכפיפות ל"הנ התקנים לדרישות בכפיפות, נכון מקצועי ובאורח למפרטים

 נושא המשמשות העבודות על הפיקוח אשר, מוסמכת רשות לכ של לדרישותיה
 לדרוש ראשי המפקח. הרשמית סמכותה במסגרת הוא,  זה מכרז לעבודות
, הוראות, לדרישות העובדות התאמת על בכתב אישור לידו ימציא שהקבלן

 באם זה אישור להמציא מתחייב והקבלן, רשות אותה של ב"וכיו תקנות
 .יידרש

 דוגמאות
חלקי , יספק לפי דרישות המפקח דוגמאות של חומריםהקבלן 

צנרת למיניה , אביזרי ניקוז, כלים סניטריים, מלאכה ואביזרים
בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות ', וכו

הדוגמאות יסופקו במועד מתאים . באתר או בבית המלאכה
ת יום לפני התחל 30-מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ

 . הביצוע
 גמר לאחר עד המפקח או/ו האתר במשרד יישמרו הדוגמאות

 שיופקו ומוצרים לחומרים להשוואה וישמשו המתקן ביצוע
 אם אלא המזמין רכוש יהיו הדוגמאות כל.המבוצעת ולמלאכה

 של בדיקה הקבלן יבצע המפקח דרישת לפי. אחרת המפקח הורה
, לתקנות ודוהצי החומרים התאמת לוודא מנת על, דוגמאות
 מוסמכים במעבדה יבוצעו הבדיקות, ולתקנים לחוקים

 מערך %0.3 על יעלה שלא בסכום הקבלן על יחולו וההוצאות
 הקבלן יחויב שלילית תוצאה של מקרה בכל.הסופי חשבונו
 .ההוצאות במלוא

 
 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע 

  לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל
מנהל . בודה באתר בכל ניסיון   וידע מקצועיע

העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות 
כל . בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן

הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל 
העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו 

 .במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה
 חתימת החוזה את שמות יום מ 14תוף , הקבלן יודיע למפקח

לשם , המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר
 .קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה

 או מנהל העבודה לא יבוצע ללא / החלפת מהנדס האחראי ו
או המפקח רשאי לדרוש את /המזמין ו. אישור

או מנהל העבודה מטעם /החלפת המהנדס ו
 באם יתברר כי אין הא מתאים לרמה, הקבלן

הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד 
/ בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו

על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם . או המפקח
 .באנשים מתאימים אחרים
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 עובדים וקבלני משנה 

 או קבלני /לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו
ג העבודה משנה בעל ידע מקצועי ונסיון מלא בסו

צוות העובדים ימנה מספר . שהם מבצעים
מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות 

 .ונאות בהתאם ללוח זמנים
 בין בבית, הקבלן יודיע למקפח את שמו של כל קבלן משנה- 

יום לפני שקבלן  30לפחות , המלאכה ובין באתר
 .המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו

 פועל או ,ו של כל עובדהמפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקת
קבלן משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב 

 .למלא מיד אחר דרישה כזו
  הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני

 .המשנה שלו עלול להגיש

  פיקוח וביקורת העבודה 
 או למפקח בכל עת ביצוע /הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו

יו לבקר את העבודות העבודות בשטח ויסייע ביד
 .המבוצעות

  הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה
 .שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים

 :אספקת מים קרים וחמים 07.02

 או במילוי, שחור UV מוגן  פולירול מצינורות יהיו במגרש מים קווי 07.02.01
 תאיםמ בקוטר, חול וריפוד עטיפת עם' מ 0.6 עד בעומק בקרקע מונח

הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי  .היצרן ומפרט לתוכניות בהתאם
 .מפרט הוראות היצרן

או /הנחת קווים תבוצע אחר יישור שטח ופיתוח כולל עבודות חפירה ו 07.02.02
ממפלס סופי של ' מ 0.5-עומק צנרת יהיה לא פחות מ, חציבה ומילוי

ור מים במקום הצטלבות בין קווי המים וקווי הביוב יונח צינ, הקרקע
 .מ"ס 30-מעל צינור הביוב כך שמרחק נטו בין הקווים יהיה לא פחות מ

 חיבור .היצרן י"ע שאושרו אביזרים באמצעות מתבצע הצינורות חיבור 07.02.03
 אדמה חול י"ע הצינור של ראשוני כיסוי .תעלה מחוץ יתבצע הצנרת

 .היצרן הנחיות פי על ייעשה לחץ מבחן .חדות אבנים ללא

 פלדה מצינורות עשויים יהיה האש כיבוי למתקני םהמי אספקת חיבור 07.02.04
מגולבנת סקדיול  הפלדה צנרת, שחול פוליאתילן של חיצונית עטיפה עם
ובהתאם לתוכניות -ASTM 53לפי תקן , עם עטיפת חוץ חרושתית 40

 .ומפרט היצרן

 מנופח ביטומין בסיס על צבע שכבות שלושה י"ע תעשה הצביעה 07.02.05
 כולל ולכלוך פסולת מכל הצינור ניקוי לאחר היצרן להוראות בהתאם
 .הצינור ניקוי לאחר פלסטיק סרט י"ע יעשה הליפוף  .סיד שאריות

 .והתוכניות היצרן הוראות מפרט לפי יהיה הצינור ביצוע 07.02.06

י מופות מגולוונות מיציקת "צינורות יחוברו בריתוך או בהברגה ע 07.02.07
ה לכל הברגת הצינורות בתוך הספחים תהי. 255י "חשילה בהתאם לת
  .אורך הברגת הספח

תוך הקפדה שלא יבלוט , האיטום יעשה בפישטן ומריחת צבע מיניאום 07.02.08
 .פישטן לתוך הצינור או מחוצה לו

צנרת מים חמים בתוך רצפות, קירות וחריצים תהיה עטופה בבידוד  07.02.09
מ"מ, כל קווי המים בתוך הבניין יהיו מורכבים מצנרת  19"ענביד" 

חיבור הצנרת לכלים . ם בתוכניתפולירול ובתוואים המפורטי
חיבור   .יעשו באמצעות אביזרי פליז מתאימים( קבועות)הסניטריים 

פולירול , פקסגול לפקסגול, פלדה לפקסגול: צנרת למיניהם כגון
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י המהנדס "יעשו באמצעות אביזרים מתאימים ומאושרים עלפקסגול 
 .ומקומות החיבור יהיו ניתנים לגישה

או , )פולירול(" חוליות"תוצרת " כדורי"דגם שסתומי הסגירה יהיו  07.02.10
 .שווה ערך

חדירת הצנרת האנכית דרך הגגות תעשה באמצעות שרוולים מצינור  07.02.11
צינור השרוול . פלסטי בקוטר גדול במידה אחת מקוטר הצינור המתעל

המרווח בין צינור , יסתיים בזויות לכיוון המשך תוואי צנרת הפקסגול
קווי המים המונחים חופשי  .ם במסטיקהשרוול לצינור המתעל יסתיי

י "על הגג יהיו עשויים מצנרת פולירול העומדת בתנאי הקירנה כדרוש ע
 .מ"מ 19ועטופים בידוד ענביד עובי  UVהתקן עם הגנת 

 :מערכת למדידת מים 07.02.12

המערכת למדידת מים תותקן בהתאם לתכנית  07.02.12.01
 .המפורטת

 :  כללי מערכות מים 07.02.13

ות אספקה ירכיב ויחבר מערכ,הקבלן יספק 07.02.13.01
, מושלמות של רשת למים קרים וחמים לשימוש

פ "לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט וע
 .התכנון

מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות ותספקנה  07.02.13.02
בלחצים ובטמפרטורות , את המים בכמויות

 .הנדרשות

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים  07.02.13.03
מניעת זיהום  ,הנדרשים לשם אבטחת איכות המים

לחצי , חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה
האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיים אחר 

 .פ התכנון"הנדרש ע

מערכות המים למיניהם תכלולנה את כל הצינורות  07.02.13.04
מהחומרים הסוגים ובקטרים , לאביזרי הצנרת

המתלים , את הבידוד  התרמי הנדרש, הנדרשים
 .והחיזוקים

ת חלה על הקבלן המערכות במסגרת עבודה זא 07.02.13.05
האחריות הבלעדית לתיאום חיבור אספקת המים 

ועם , לאתר הבניה עם מחלקת המים של העירייה
הקבלן . כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים

יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הנדרשים 
פ "מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של החיבור ע

 .התכנון וכנדרש

פ "גרת פרק זה תבוצענה עכל העבודות במס 07.02.13.06
מהדורה  07ההנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק 

ת "הל, 1205' מס. י.ת", מתקני תברואה" -1990
ויתר התקנים שבעניין זה וכל ההנחיות ודרישות 

 .התוכניות וכמויות, מפרט זה

 :כללי בבניין ושופכין דולחין קווי מערכת 07.02.14

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת 07.02.14.01
למערכת השפכים החמים ( HDPE)מפוליאתילן 

 .והקרים

י ותבוצע בהתאם "הצנרת ואביזריה תהיה בעלת ת 07.02.14.02
 .לתקן ומפרט היצרן
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, הסתעפויות, כל אביזרי הצנרת כגון קשתות 07.02.14.03
יהיו מיוצר מוכן ' מחסומים למיניהם וכו, מעברים

ואין , במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי
 .לבצע אביזרים באתר

רת הביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך לצנ 07.02.14.04
 45ורק באביזרי הסתעפויות או קשתות בזוית של 

 .פ התקן"מעלות עם קטע ישר ביניהן ע

, חיבור הצנרת יהיו בהתאם להוראות היצרן 07.02.14.05
 .בריתוך או באמצעות מצמד חשמלי

בצנרת יותקנו פתחי ביקורת ליד כל שינוי כיוון  07.02.14.06
 .וסמוך לחיבור הכלים

. אטמס 1.5רת תיבדק בבדיקת לחץ של כל הצנ 07.02.14.07
 .למשך שעה וחצי ואחר שכל הפתחים יאטמו

כי הקבלן חייב להיות בעל , מודגש בזאת במפורש 07.02.14.08
ניסיון וידע מוכחים בשימוש והרכבה וחיבור של 

עליו לקבל את אישור נציג היצרן כי הינו , צנרת זו
קבלן מורשה ועבר את הקורסים וההשתלמויות 

 .הנדרשים

העבודה ולאחר הבדיקות ימסרו נציג היצרן בסוף  07.02.14.09
 10של הצנרת למזמין תעודות אחריות לתקופה של 

 .שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה

הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות  07.02.14.10
הקבלן והוא יכסה את הוצאות היצרן לעניין זה 

 .במלואו

קולטנים יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות  07.02.14.11
. 500י "מולחמים גברית לפי ת( HDPE)ה גבוה

צינורות העוברים דרך כיתות יהיו עטופים בבידוד 
  SILENTאקוסטי או גברית 

בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין  07.02.14.12
 .ביקורת

יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול , כמו כן 07.02.14.13
 .מעלות 45-מ

 .לכל פתח ניקוי והביקורת תהיה גישה נוחה 07.02.14.14

קולטן ביוב יוארך בצינור אוורור שקוטרו  כל 07.02.14.15
 .בקוטר הקולטן

קווי אוורור יותקנו מצינורות פוליאתילן עם  07.02.14.16
 . צפיפות גבוהה

 .מ מעל לגג"ס 30 -קווי אוורור יבלטו כ 07.02.14.17

 .על צינור אוורור יותקן ברדס מתאים 07.02.14.18

חיבורי קולטנים לקו ביוב בחצר מתחת לבטון יהיה  07.02.14.19
( HDPE)גבוהה מצינורות  מפוליאתילן עם צפיפות 
שיפוע קווי , 30-מולחמים עם עטיפת בטון מזוין ב

 . %2-דלוחים ושופכים יהיו לא פחות מ

צינורות שופכין אופקים יונחו מעל הרצפה ויותקנו  07.02.14.20
( HDPE)מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה 

 .500י "מולחמים גברית לפי ת
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יותקנו מצינורות  2"קווי דולחין בקוטר  07.02.14.21
למערכת השפכים החמים ( HDPE)מפוליאתילן 

 .והקרים

 .חיבור לקולטנים יהיה בהתאם להוראות היצרן 07.02.14.22

 .צינורות דלוחין יונחו במילוי הרצפה בעטיפת בטון 07.02.14.23

מחסומי ריצפה ומחסומי תופי , קופסאות ביקורת 07.02.14.24
יותקנו לפי התוכנית ובהתאם  HDPE-יהיו מ

מכסי קופסאות ביקורת עגולים . ת"לדרישות הל
ת להתאמה לריצוף עשויים ברונזה מסגרת ריבועי

" מפה"תוצרת ( יזם/פ הנחיות אדריכל"ע)או כרום 
 .ע"או ש

או קולטנים קיימים , חיבור מערכת הביוב לקווים 07.02.14.25
 .1205.4בהתאם להוראות היצרן ותקן ישראלי 

צנרת אופקית גלויה יש לתלות באמצעות פרופיל  07.02.14.26
תמיכה מגולבן מתחת לצינור עם סרטי חביקה כל 

קטרים בהתאם  15ותליות לתקרה כל  מ"ס 50
 .להוראות היצרן

לכל צינור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות  07.02.14.27
 .בהתאם להוראות היצרן

ומחברי , צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה 07.02.14.28
 .פ הנחיות היצרן"הכול ע, שיקוע קבועים לקיר

בכל צורת תליה יש לאפשר התפשטות תרמית של  07.02.14.29
יצרן ובתיאום עם פ הנחיות ה"הצנרת הגלויה ע

 .המתכנן

( יציקת ברזל)חיבורי צנרת למינהם כגון פלדה  07.02.14.30
לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה באמצעות 
אביזרים המתאימים בהתאם להוראות היצרן 

 .והתכניות 1205י "התקן הישראלי ת

פ הרוחב "צנרת תת קרקעית תותקן בחפירות ע 07.02.14.31
 -להתנהגות גמישה, י היצרן"והעומק המומלצים ע

מלוי מסביב בחול , מ"ס 20מצע חול ים בעובי עם 
או להתנהגות , מ"ס 30וכיסוי עם חול ים בעובי 

 .מ מסביב"ס 10X10קשיחה עם עטיפת בטון מזוין 

חיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול  07.02.14.32
 .פ הנחיות יצרן הצנרת"ע( AZ)מיוחד 

יותקן הצינור עם מכסה , בתאי ביקורת יבש 07.02.14.33
 (.לגלסג)ביקורת מאורך 

לצנרת אחרת יש להשתמש   HDPEבחיבורי צנרת  07.02.14.34
 .אך ורק במחברים מקוריים

 .ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים 07.02.14.35

פ "מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע 07.02.14.36
פ "וע, יותקנו עם הארכה כנדרש, הנחיות היצרן

 .הפרטים והנחיות היצרן

הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או  07.02.14.37
תאמנה במדויק לגובה הרצפות בתכניות והן תו

 .ושיפועיהן
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, הציוד כל אספקת כוללות המפורטות העבודות 07.02.14.38
 המערכות להתקנת הדרושים והכלים החומרים

 .השונות

 קידוח: כגון הדרושות העבודות על כולל כן כמו 07.02.14.39
 וכל יציקות ,סיתותים, חציבה, מזוין בטון בקירות

 השונות המערכות להתקנת הדרושות העבודות
 .הכמויות -וכתבי תוכניות, במפרטים כמפורט

 ביוב בשטח המגרש 07.02.14.40

 עבה"קשיח . סי.וי.קווי ביוב בחצרות יונחו מצינורות פי "
 .884י "לפי ת

  4%לבין  1.5%מ ושיפעו בין "מ 160קוטר הצינורות יהיה. 

 י כלים מכנים "או חציבת התעלות תבוצע ע/ חפירה ו
 .מתאימים

 מ וייעטפו בחול "ס 30ל הצינורות יונחו על מצע חול בעובי ש
 .מ"ס 30בעובי 

 חוליה תחתונה והרצפה , שוחות ביוב מתועשות מבטון
עם מחברי איטוביב מתועשים , ביחידה אחת

איטום חוליות באמצעות ". גנלצ"וטיח 
 .658י "לפי ת" איטופלקס"

 מכסי התאים יתאימו לפני הקרקע הסופיים. 
 טון. 8ללחץ  103.1.2דגם  489י "המכסים יהיו לפי ת 
 
 

 קבועות תברואיות  70.70

התקנתה באופן , קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן
אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים , מושלם כולל חיבורי מים וביוב

, עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות חציבות(, חומר שחור)להתקנה 
, תקרות בטון/כולל קירותתקרות מסוגים שונים /מעבר קירות, קידוחים

ביצוע , עבודת הקבלן כוללת לפיכך. חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות
אספקת האביזרים , עבודות הצנרת והחיבורים הדרושים להתקנת הכלים

אספקת , י הקבלן"ע' ספחים וכו, קטעי צינורות, וחומרי העזר כגון ברזים
, ה והבטחת שלמותםשמיר, אחסון באתר, והובלת הכלים ממחסנים לאתר

מודגש . התקנה במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם המושלמת
כי הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של , בזאת
 .מסיבה כלשהיא והוא לבדו ישא בעלויות נוספות שידרשו להשלמתם, אובדן

המופיעות בתכב אפיון הכלים הסניטרים יהיה לפי דרישות  07.03.01
 :כמויות/דרישות היזםה

כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי  להתקנת מתקני תברואה  07.03.02
 .1205' מס

 מערכת ניקוז מי גשם במגרש 70.70

  884י "לפי ת" עבה"קשיח . סי.וי.קווי ניקוז בחצרות יונחו מצינורות פי 07.04.01
 מ"מ. 400מ"מ וצינור ניקוז "פלדקס" לצנרת בקוטר  300בקטרים עד 

 .4%לבין  1.5%מ ושיפעו בין "מ 200160/ קוטר הצינורות יהיה 07.04.02

 .י כלים מכנים מתאימים"או חציבת התעלות תבוצע ע/ חפירה ו 07.04.03

 30מ וייעטפו בחול בעובי "ס 30הצינורות יונחו על מצע חול בעובי של  07.04.04
 .מ"ס
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קווי ניקוז יסודות במגרש יהיו מצינור שרשורי עטוף בד גאוטכני   07.04.05
ורים בין הצינורות הינם החיב .מ בהתאם לתוכניות"מ 110בקוטר 

ביצוע הקו , באמצעות אביזרים מברזל יציקה עם חיבור בנד נירוסטה
 .לפי הוראות היצרן ובהתאם לתוכניות

הפתחים יוכנו לפי הזמנה , מונוליטים -תאי הניקוז יצוקים מבטון מזוין 07.04.06
 .בהתאם לתוכניות ולדרישות היצרן

 .צמנטי יש לבצע איטום סביב חיבור הצינור על ידי בטון 07.04.07

 (אטם עוצר מים מגומי+ בטון בלתי מתקוץ ) 07.04.08

 (הביצוע בהתאם לתוכניות הוראות הרשות המקומית והמתכנן 07.04.09

 והכלים החומרים, הציוד כל אספקת כוללות המפורטות העבודות 07.04.10
 .השונות המערכות להתקנת הדרושים

, סיתותים, חציבה, חפירה: כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון 07.04.11
העבודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט יציקות וכל 

 .הכמויות -תוכניות וכתבי, במפרטים

 (:כלליות)דרישות מיוחדות  07.05

4.  

 : תליות ותמיכות צנרת 07.05.01

. את מרחקי וצורת תמיכת הצנרת יש לבצע כמפורט במפרט הטכני 07.05.02
 HYDRAאו יוניסטרט או  MVPROיעשה שימוש בתמיכות תוצרת 

אם לסוג המערכת או הצינור הנתמך סוג התליה יהיה בהת. בלבד
כגון לצנרת )במידה ויהיה צורך תהיה תמיכה . וכמפורט במפרט

 .תמיכה רצופה( פלסטית

יותקנו לפי סוג ' תליות גמישות וכד, מחברי התפשטות, נקודות קבע 07.05.03
  . המערכת והצנרת הנדונה

 :תמיכת צנרת 07.05.04

 :צנרת תיתמך באופן הבא 07.05.05

לפי המרחקים בטבלה בתמך : תהנחה אופקית שלא במילוי או בקירו 07.05.06
החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו לייסדו , חופשי לתנועה סביב צירו

 .בטון

 צנרת פלדה 07.05.07

 6" -4"         3.5" -3"         "2.5 –" 1.25"       1.25  -"3/4:       קוטר אינטש

 4.2  3.6                      3                      2.4':                  מרחק מ

 .P.V.Cצנרת  07.05.08

 D25    D32  D40  D63:               קוטר 07.05.09

 1.3  1.00  0.90  0.75     ':מרחק מ 07.05.10

 :צנרת גברית 07.05.11

 .תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן 07.05.12

בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים יתמכו הצינורות לפי מרחק  07.05.13
 .התמיכה הקצר ביותר הנדרש

. פחות לאיכות הצנרת באותה רשתאיכות הספחים וסוגם יהיו זהים ל 07.05.14
אלא אם נדרש (, בעיקר מתכות)יש להימנע לחלוטין מעירוב חומרים 
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י "יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע. הדבר במפורש
באישור , הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים. יצרן מוכר

 .מראש של נציג המזמין

ת שרוולים או פתחים מוכנים חדירת דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעו 07.05.15
 .מראש

מ מכל צד של אלמנט "ס 2 -השרוולים יבלטו כ. HDPEהשרוולים יהיו  07.05.16
פתחים מוכנים (. כולל צפוי האלמנט כגון טיח)הבניה במצבו הסופי 

הפתחים יצוידו במסגרת עץ . מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו
 (.מ"ס 2ה של כולל ההבלט)מ ובאורך זהה לשרוולים "ס 2בעובי 

ם יצוידו "או דרך קירות ממקי/חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו 07.05.17
 -LINKי אוטמים דוגמת "ע, באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות

SEAL  .התקנת איטום למידת הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה .
במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע קידוח מוכן בבטון 

 .ציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחירהמותקן בי

או סימון בתכונית תבוצע סביב /במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת ו 07.05.18
, מ"ס 15בעובי מינמלי של . תבניות30-הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

 .לרבות ברזל זיון, בעלת חתך ריבועי

, הסיווגרשתות הצנרת תכלולנה צפוייה וצביעה לפי ההגדרות ברשימות  07.05.19
כולל , ח כיום ללא תוספת מחיר"ולפי גוון התואם לזה הנהוג בביה

ציפויים חרשתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות 
 . שנפגעו בעת ההתקנה

י "על הקבלן לסמן ע. צנרת תחת לרצפות תעשה לאחר הנחת הבטקל 07.05.20
ופס קרש או אמצעי זהה דומה את תוואי הצינור ואת העומק שהוא ת

לפני הבטקל וכל זאת על מנת למנוע סיטוטים ולאפשר החלקה נאותה 
 .על הרצפה

צנרת אספקות . כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן 07.05.21
צנרת . שעות 48מלחץ העבודה למשך  1.5תעמוד בבדיקה בלחץ של פי 

מטר עמוד מים למשך שעה  3שפכים וניקוזים תעמוד בבדיקה בלחץ של 
 .אחת

% 10במידה ובדיקות הלחץ של הצנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  07.05.22
ח צילום רנטגן של כל חיבור "מהלחץ הנדרש תעשה בדיקת ריתוכים ע

 .וחיבור

 בדיקת לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה 07.06

, מערכות הצנרת לאספקת מים, עם גמר התקנת מערכות התברואה 07.06.01
דיקות אשר במסגרתן יערוך הקבלן ב, לסילוק שפכים ויתר העבודות

 .יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא תוספת תשלום

 בדיקת לחץ הצנרת  07.06.02

 וכל צנרת אחרת , החימום לשימוש, צנרת המים הקרים 07.06.03

 פעמים לחץ 2תיבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של , במתקן 07.06.04

 .אטמוספרות 10העבודה המרבי של המערכת אך לא פחות מאשר  07.06.05

בעת . ם אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקהדודים ואביזרים רגישי 07.06.06
הנקודות הקבועות , הבדיקה יש לתת תשומת לב לתקינותם של התליות

 .ואביזרי ההתפשטות

הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת  07.06.07
 .המשאבה
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 .שעות לפחות 24המערכת תושאר תחת לחץ למשך  07.06.08

השטיפה . יירי לכלוךעם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת ש 07.06.09
תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים , כדוגמת הלחץ

 .והשטיפה תימשך על כל עוד ימצא לכלוך במים, והאביזרים ייעקפו

 .פ המפרט הכללי"כל יתר הדרישות יהיו ע 07.06.10

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין 07.06.11

רת קירות תיבדק לפני סגי(, 63) 2"כל צנרת הדלוחין בקטרים עד  07.06.12
מוצאי )מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר  1וריצוף בלחץ מים של 

 (.כיורים

קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאטמו וגובה המים ישמר למשך  07.06.13
 .שעה 1

ואביזרי , בזמן הבדיקה יש לבדוק את אזורי המחברים למיניהם 07.06.14
 .התפשטות

 .נזילות יותקנו ותיערך בדיקה חוזרת 07.06.15

אך בעומד של , תבדק כמתואר לעיל' וכו HOPEיה כל צנרת הביוב העשו 07.06.16
 מטר מעל 2

 .מטר 10כאשר גובה הקו לא יעלה על , לנקודה הגבוהה ביותר של הקו 07.06.17

 .י הזרמת מים בכלים הסניטרים"הצנרת תישטף ע 07.06.18

ויש לנקות מקומות כגון מחסומים , יש לוודא שהזרימה חופשית 07.06.19
 .ומלכודות למינהם מכל פסולת בנייה

 מים ואביזרי ניטריםס כלים בדיקת 07.06.19.01

 באזורי בעיקר נזילות לבדוק ויש יפעלו הסניטרים הכלים כל
 לווסת יש .כיורים ומחסומי, הביוב לצנרת האסלות בין החיבור

 למינהם הניתוק ברזי פתיחה/ סגירה י"ע בכלים המים זרימת את
 התזה ללא סביב מים זרם לקבלת עד

 .שטיפת קווי ביוב וניקוז חיצוניים 07.06.19.02

 ניקוי מברשות עם מוטות י"וע חזקים מים בזרמי ףלשטו יש
 הביוב צנרת מערכת כל של הבניה פסולת כל את ולנקות לאסוף

, בתחתית הביקורת תאי את לנקות יש .החיצוניים והניקוז
 .ובתאים התעלות כל לאורך ואחידה חופשית שהזרימה ולוודא

, (טרומיים בתאים) התאים חוליות בין המרווחים את לאטום יש
 צמנט בטיח לתא הכניסה פתחי וסביב לתקרה החוליות בין

 את לנקות יש המסירה ולפני העבודה בגמר .ואחיד חלק ובאופן
 מסגרת את נדיבה בשכבה ולגרז, לתאים הפתחים מסגרות
 .המכסה

 .שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים ראויה לשתיה 07.06.19.03

 אשר המים אספקת מערכת לכל וחיטוי שטיפה יבצע הקבלן
 החיטוי עבודות על .סוג מכל אדם לשימוש או לשתיה שוישמ

 המקומית הרשות ודרישות ת"הל לפי יעשו הזיהום ומניעת
 .הישראלי והתקן

 תברואה למתקני ושירות אחריות 07.06.19.04

 24 של תהיה ולמתקן המערכות לכל והשירות האחריות תקופת
 אם גם) המזמין י"ע המתקן של הסופית הקבלה מיום חודש

 הקבלן, הסופית מהמסירה כחלק (.לכן קודם תהמערכ הופעלה
 AS תוכניות) ומפורטות מדויקות עדות תכניות למזמין יספק

MADE.) הראשי הקבלן עם ההסכם פ"ע) העבודה תקופת בגמר 
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, המזמין י"ע המקום איכלוס ולקראת( המזמין עם ישירות או
 חלקיהן כל על האש וכיבוי התברואה מערכת את יפעיל קבלן

 תקופת .ובטוחים נאותים ומחייה עבודה תנאי שרלאפ מ"ע
 כלולים, השונות השירות ועבודות העדות תוכניות, האחריות

 . ביצועם עבור תוספת כל תשלום ולא, המערכות במחירי

 :אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן 70.70

 אורך מדידת ללא, האביזרים בין והאורך הקוטר לפי תימדד הצנרת 07.07.01
 התליות, ההלחמות החומר את  כולל הצנרת מחיר. עצמם האביזרים
 .הנדרש יתר וכל המיוחדות

' וכו אוגנים, רוכבים מעברים, הסתעפויות, קשתות כגון הצנרת אביזרי 07.07.02
 .ומעלה כולל( 2.5)" מ"מ 75 של בקטרים רק בנפרד ימדדו

 שלושה או משניים לצנרת שלו והריתוך החומר את כולל אביזר מחיר 07.07.03
 .בלבד אחד לצד ריתוך במחירים כוללים גניםאו. כנדרש צדדים

 ההוצאות כל את האביזרים או/ו הצנרת במחיר לכלול הקבלן על 07.07.04
 ולא המושלמת להתקנתה הנדרש יתר וכל ריתוך, הקצה עיבוד, לחיתוך

 .התוספת כל תשולמנה

 כגון האביזרים את גם במחיריה כוללת מ"מ 63 עד בקטרים צנרת 07.07.05
 'וכו הסתעפויות קשתות

 לכל) מסעפים, איסוף קופסאות, למיניהם מחסומים כגון יםאביזר 07.07.06
 בקרה אביזרי, גישות מונע  מסעף, התפשטות אביזרי(,  יציאות מספר

 -תוספת וללא הצנרת במחיר כלולים זאת עם.בנפרד ישולמו'. וכו
 מונעי אביזרים, למיניהם מצמדים למיניהם פקקים, הקבע נקודות
 סביב כיסויים, ומתאימים יבורח מכלולי, שבכות, אטמים, שליפה

 הנדרש יתר וכל לתמיכה פח תעלות, ותליות תמיכות, מחסומים
 .העבודה להשלמת

 תוספת תשלום ומעלה( 2.5)" מ"מ 75 מקוטר לצנרת אביזרים עבור רק 07.07.07
 :כדלקמן, האורך לפי

 מטר 1 –מעלות  90קשת  07.07.08

 מטר 2 – וזוויות סוג מכל" צלב" או Y הסתעפות 07.07.09

 מטר 2 -ניפל עם ביקורת 07.07.10

 מטר 1-מעבר 07.07.11

 מטר 0.5 –מכלות  45קשתות  2 07.07.12

 מטר 0.5 –מעלות  45קשת  1 07.07.13

 מטר 1.5-אביזרי התפשטות  07.07.14

 מטר 1 -קו בקצה ביקורת פקק 07.07.15

 רשימת תוכניות התברואה 07.08

מערכת התוכניות והמפרטים המצורפים למפרט זה הינם למרכז בלב  07.08.01
 .ומהווים אינדיקציה  ותיאור כללי של המערכת במבנה

ניקוז , לסילוק שפכים, פי של מהלכי הצנרת לאספקת מיםהתוואי הסו 07.08.02
תאי בקרה , הציוד הראשי והמשני , כיבוי אש מיקום כלים סניטרים, 

פ אפשרויות ההתקנה ומגבלות המבנה או הפיתוח בעת "יקבעו ע' וכו
 .הביצוע 
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עקיפת , לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינוי תוואי 07.08.03
 'רים וכותוספת אביז, מכשולים

 .אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכת 07.08.04

שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים ציוד ראשי או  07.08.05
אביזרי צנרת או אביזרים אחרים לא יהיו עילה לדרישה כספית , משני

 .כלשהי 

, המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מהתכוניות באחרות 07.08.06
 .ומתן הוראות ביצוע באתר, פרטיםסקיצות ו, להוסיף תוכניות

הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תוכנית אשר אושרה במפורש  07.08.07
 .לביצוע

 והכלים החומרים, הציוד כל אספקת כוללות המפורטות העבודות 07.08.08
 .השונות המערכות להתקנת הדרושים

, סיתותים, חציבה, חפירה: כגון הדרושות העבודות כל כולל כן כמו 07.08.09
 כמפורט השונות המערכות להתקנת הדרושות ותהעבוד וכל יציקות

 בנין לעבודות הכללי המפרט, הכמויות -כתבי, תוכניות, במפרטים
 משרד, הביטחון למשרד המשותפת משרדית – הבין הועדה שבהוצאת

 .  השיכון ומשרד העבודה

 

 

 

 

 עבודות חשמל - 08  פרק
"הספר  ודוע גם בכינויהמפרט הכללי לעבודות בנייה )הישל  08פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה משרדית הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 08.00

העוסקים בבניה יש לראות את כל התקנים הישראליים  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 . עמודי תאורה-812ת"י  -

 7, 6, 1.02, 1בטיחות אש בבניינים חלקים:  – 1001ת"י  -

 מובילים ואביזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים. – 1531ת"י  -
 6סביבתי חלק תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  – 1547ת"י  -
 2,3,4ים אנרגיה בבניינים חלק – 5280ת"י  -

 
 תיאור העבודה  08.1

 זה מתייחס לביצוע מתקני חשמל והכנות למערכות מתח נמוך ותקשורת  מפרט         
 אגף חדש. –בית ספר נועם בנות ב         

 
 יםכלליותנאים הוראות   08.2

 ם:עבודה תוצא אל הפועל בהתאם למסמכים הבאיה
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עדכון אחרון והתקנים הישראליים העדכניים  1954חוק החשמל תשי"ד  .1
 המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת.

 תקנות והוראות חברת החשמל לישראל וחברת בזק. .2

 המפרט הטכני המיוחד, רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב. .3

 .08המפרט הכללי למתקני חשמל הוצאת משרד הבטחון פרק  .4
 

יש לראות את המסמכים הנ"ל כמשלימים זה  בתקנים ובמפרטים הנ"ל!על הקבלן להיות בקי 
פיעה בכולם. אין זה מן ההכרח ואת זה וכל הוראה המופיעה באחד המסמכים תחייב כאילו ה

המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר  שכל העבודות
 המסמכים. 

 , במקרה של סתירה בין המסמכים עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי סדר הופעתם לעיל
 ולהמשיך את הבצוע ע"פ הוראותיו.מתכנן על הקבלן להביא זאת לידיעת ה

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:

 לפצל את העבודה לשלבים. 08.00.01

 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 08.00.02

 להגדיל או להקטין את הכמויות שבכתב הכמויות. 08.00.03

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות 08.00.04

 מהחומרים שבכתב הכמויות.לספק חלק  08.00.05

שימוש של המזמין בזכיותיו הנ"ל, לא ישנה את מחירי היחידה           08.00.06
         המפורטים בכתב הכמויות. 

הזמנת בהכמויות המסומנות ברשימת הכמויות הן מקורבות ואין על הקבלן להסתמך 
 החומרים על הכמויות, כי אם עליו לעשות מדידות במקום.

  

כרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות אין זה מן הה 08.00.07
 ו/או בתכניות, 

על הקבלן להשלים את  כל העבודות במתקן גם אם לא פורטו באופן  08.00.08
 מלא ברשימת 

 הכמויות ו/או בתוכניות. 08.00.09

בכל מקרה בו מצוין מחיר היסוד, ישולם לקבלן לפי מחיר הקניה בפועל  08.00.10
 ובכל מקרה 

08.00.11  
                                                                                               

שמורה למזמין הזכות לרכוש בעצמו את האביזר ולנכות  
 את מחיר היסוד מהסעיף. ערך 

 הסעיף( יהיה ערך הסעיף פחות מחיר היסוד. ההרכבה )יתרת 08.00.12

מהווה אישור מצדו באשר להכרת  ך זהחתימת הקבלן על מסמ 08.00.13
 ודרישותיהם המסמכים 

 פיסית של אתר המבנה ותנאיו. הכרהו 08.00.14

-חתימת הקבלן על מסמכי ההסכם מהווה התחייבות מלאה וחד 08.00.15
הקבלן לבצע את העבודה במלואה, ברמה  של משמעית באשר ליכולתו 

 נאותה ובקצב  מקצועית

 הפרוייקט.המוסכם במסגרת  הזמנים המתאים ללוח  08.00.16

וההנחיות של כל רשות על העבודה לעמוד בכל הדרישות, ההוראות  08.00.17
 המוסמכת לכך מכח  
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 החוק או מכח צווים תקפים. 08.00.18

מכל סיבה גרם יאחראי להגנת מלאכתו ולתיקון כל נזק ש יהיה הקבלן 08.00.19
 שבונו.חעל  -שהיא 

ו/או את את המזמין  בצורה מסודרת וברורה, הקבלן מתחייב להדריך 08.00.20
 נציגו את אופן 

, ללא תוספת שהתקין תו, אחזקה וטפול במערכההפעלה, התקנה 08.00.21
 תשלום. 

למלא הצעתו בהתאם לסוג האביזרים המופיעים בכתב קבלן על ה 08.00.22
 הכמויות, ולא אביזרים "שווה ערך". ציוד מהמזרח הרחוק לא יאושר! 

 

 ביצוע המלאכה  08.3

המתקן יבוצע בהתקנה סמויה תחת הטיח ע"י צנרת בלבד בקירות,  08.00.23
 תקרות ומתחת לריצוף. 

 .מבודדיםלא יעשה שימוש במוליכים  08.00.24

העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה. הקבלן יהיה בעל רשיון  ביצוע  08.00.25
  משלתימעבודה 

 לביצוע עבודות חשמל, לרבות עובדיו האחראים במקום.מתאים  08.00.26

כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו ע"פ  08.00.27
 הכתוב במפרט 

קנים, אביזרים ובכתב הכמויות, ויהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון הת 08.00.28
 מתוצרת הארץ 

ישאו תו תקן ישראלי, אביזר בעל תקן אחר מוכר יאושר רק ע"י    08.00.29
 במידה ואין המתכנן, 

לאביזר או חומר שתוצרתו מצוינת, תו תקן, יוחלף באחרים הנושאים  08.00.30
 תו תקן לאחר 

תיאום עם המתכנן ולאחר אישור המפקח )כל זאת למרות ציון הדגם  08.00.31
 והתוצרת(.

כפי שיידרש לפני ביצוע העבודה, וט ואביזר רילאישור כל פ קבלן יגישה 08.00.32
 תכנן ע"י המ

לבדיקה ואישור טיב ו/או מקור החומרים. כמו כן, יספק ו/או  המפקח,  08.00.33
 הקבלן כל 

כל אביזר או חומר  אישור נדרש להוכחת מקור ותקינות המוצר.  08.00.34
 שיימצא פסול  יוחלף 

  מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 08.00.35

רן כלולים בהצעתו של הקבלן והוא אינו זכאי לתשלום הדוגמאות ומחי  08.00.36
 .עבור הדוגמאות שהוכנו

 אין לבצע כל חלק של העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח. 08.00.37

 .חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המפקח קבלן לא יכסה שוםה 08.00.38

בכל מקרה של סתירה בין תכניות המערכות הכלולות בפרק זה ו/או  08.00.39
כלות ו/או האינסטלציה המכנית, על הקונסטרוקציה ו/או האדרי

 הקבלן להסב את תשומת ליבו של 
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המפקח באתר או המתכנן ולקבל את החלטתו לפי איזו תכנית לפעול.  08.00.40
 , בכל מקרהאולם 

האדריכליות האחרונות על יתר התכניות. ובכל פעולה  עדיפות התכניות 08.00.41
 של הקבלן 

לות, יחולו כל האדריכ לאיזו שהיא מהתכניות ובניגוד לתכניות ופרטי 08.00.42
 הוצאות התיקון 

 והנזק על חשבון הקבלן 08.00.43

אסור לבצע ריתוכים אל קונסטרוקציות ו/או לפגוע בשכבות ובפרופילי  08.00.44
 האיטום בגג.  

 ההתקנות תבוצענה לפי הפרטים בתכניות.כל  08.00.45

 על הקבלן לפנות כל פסולת שתיווצר במהלך עבודתו מידית.  08.00.46

 תיאום ביצוע והתקדמות העבודה  08.4
קבלן יתאם את עבודתו עם כל בעלי המקצוע האחרים בבניין. א. ה 08.00.47

 במידה והקבלן לא תיאם 

עצמו עם התקדמות העבודה בבניין, וכתוצאה מכך עליו לפרק קטעי   08.00.48
 מבנה שהותקנו או 

-לחצוב בקירות וכן עבודות הרס ופירוק שונות אחרות שיש לבצע על 08.00.49
 מנת להתקין את 

ההוצאה בגין העבודות הנ"ל על  הצנרת וההתקנות הדרושות, תחול כל 08.00.50
 הקבלן ולא תינתן 

 כספית עבורו. כל תוספת 08.00.51

ב.  הקבלן לא יוכל לבקש תשלום נוסף הנובע מחוסר תיאום ו/או אי  08.00.52
 ידיעת מועדי ביצוע 

 עבודות של קבלנים אחרים. 08.00.53

ידי המפקח באתר המבנה -הסדר ורציפות בביצוע העבודה יקבע עלג.  08.00.54
 בהתאם להתקדמות 

על הקבלן להתאים את ביצוע העבודה לתכנית  בת הציוד.בבניה והרכ 08.00.55
 הביצוע הכללית 

 של כל יתר העבודה במבנה. 08.00.56

 איתור חלקי המתקן  08.5

על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצוע העבודה אישור על המקומות המדויקים 
)מידות וגבהים( של האביזרים, כגון: חיבורי קיר, נקודות מאור וכו', וכן לגבי 

חשמל. נוסף לכך, על הקבלן לקבל אישור על צורת התקנתם של לוחות 
מדידות בתכנית  אין להסתמך על אביזרים כנ"ל הסמוכים וצמודים זה לזה.

 )לפי קנה מידה מתאים( ללא אישור המפקח.

 בדיקות   08.6
הקבלן יבצע את כל הבדיקות הדרושות להבטחת ההתאמה של חומריו 

קות אלה תכלולנה בדיקת חומרים במכון ועבודותיו לדרישות המפרט. בדי
מוסמכים )לפי דרישת המפקח( ובדיקות  התקנים או בכל מכון ו/או מעבדה 

תוצאות הבדיקה והאישורים המתאימים ימסרו למפקח. אין  הנדרשות כחוק.
הבדיקות הנ"ל, מכל סוג שהוא, משחררות את הקבלן מאחריותו לתקינות 

 נוספת כפי שיידרש ע"י נציג המזמין. קבלן יבצע כל בדיקה ה  המתקנים.

  תכניות  08.7 
הקבלן יחזיק, כאמור, במשרדו באתר המבנה מערכת שלמה של תכניות א. 

ומסודרים. התכניות תהיינה תמיד מהמהדורה  שלמים החשמל ומפרט 
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זה יסמן הקבלן פירוט נוסף ו/או מדויק יותר   העדכנית ביותר. במערך תכניות 
שהן מבוצעות למעשה, שינויים חדשים ו/או הוראות שעדיין של המערכות כפי 

   של המפקח ו/או המתכנן. לא עודכנו בתכניות המקוריות וכן הנחיות והערות 
 תכניות אלה תכלולנה גם סימון )בצבע(, של חלקי מערכות שבוצעו במדויק.

  חלק מהתכניות ופרטים שיתווספו להסכם במשך העבודה, יש לראות כאילו ב.
ופיעו בעת הגשת ההצעה והם כלולים במחירי היחידה שעליהם התחייב ה

הקבלן. לפיכך, לא תוכר כל תביעה לתוספות כספיות כלשהן מצד הקבלן, בגין 
 בפרטים כשהם יופיעו בתכניות המשלימות. הפרטים או שינויים 

 תכניות עדות 08.8

של כל  (as made) הקבלן יכין, לאחר סיום העבודה, מערכת תכניות עדות 
, משורטטות בשלושה העתקים ,המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה

. כל הסימונים והשילוט יופיעו בתוכנת אוטוקד )תכניות מודפסות וקבצים(
לא תשולם כל , המתקנים והמערכות בתכניות אלה בנוסף למצב הריאלי של 

תנאי לקבלה , וקבלת תוכניות אלו הינה תוספת מחיר עבור הכנת תכניות עדות
 .סופית של המתקן

 חברת החשמל ובזק 08.9

העבודה תבוצע בתיאום מלא ובהתאם להוראות  08.00.56.01
 שעל הקבלן לקבל מחברת החשמל. 

הקבלן לדאוג לכך שהחברה תבצע את עבודותיו  על 08.00.56.02
 במועדים המתאימים. המערכות 

 והמתקן חייבים בבדיקה ובאישור חברת החשמל. 08.00.56.03
 עם השלמת העבודה יזמין הקבלן 

בדיקת חברת חשמל למתקן, ויתקן מיד ועל חשבונו  08.00.56.04
 כל ליקוי שהתגלה בבדיקה )בדיקה 

חוזרת של חברת החשמל על חשבון הקבלן(, עד  08.00.56.05
 קבלתו הסופית של המתקן ע"י בודק 

 חברת חשמל.  08.00.56.06

תאם על הקבלן לויידרש חיבור חשמל זמני ה במיד 08.00.56.07
   עם חברת חשמל את החיבור ומיקומו 

בלן ובין אם החיבור ע"י ן אם החיבור ע"ח הקבי 08.00.56.08
 המזמין. 

עבודה תבוצע בתיאום מלא ובהתאם להוראות ה 08.00.56.09
 שעל הקבלן לקבל מבזק. המתקן חייב 

 ובאישור חברת בזק. בבדיקה  08.00.56.10

תמורה לתיאום, בלא ישולם לקבלן כל תשלום  08.00.56.11
 ובזק. לאישור ולבדיקות של חברת החשמל

בהכנות  עליו לקחת בחשבון במחיריו כי עליו לטפלו 08.00.56.12
 ות לביצוע החיבורים לחברת הדרוש

בקבלת אישור מהרשויות הנ"ל לגבי ו חשמל ובזק  08.00.56.13
 כל מערכותיו וכי כל שינוי ותיקון 

 אשר יידרש על ידו יהיה על חשבונו. 08.00.56.14

בדיקת חברת חשמל ובזק אינן באות במקום  08.00.56.15
 בדיקה ע"י המפקח או מי מטעמו, ואינן 

פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו  08.00.56.16
 על ידם.
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הנ"ל כתנאי לסיום  יםיש לראות את האישור 08.00.56.17
 עבודתו וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל ופרק מוקדמות למפרט זה וביתר מסמכי  08.00.56.18
 החוזה.

 

 כריזה, אש, אזעקה וכו' -מערכות מתח נמוך מאוד  08.10

העבודה תבוצע בתיאום מלא ובהתאם להוראות וההנחיות של 
רכות מתח נמוך עם ספקי יש לתאם התקנת מע יועץ הבטיחות.

 המערכת לפני ביצוע העבודה.

  מערכות מזוג אויר, אינסטלציה, מעלית    08.11

העבודה תבוצע בתיאום מלא עם יועצי וספקי המערכות הנ"ל 
יבוצעו לאחר התקנתם ולאחר קבלת  ההזנות למערכות הנ"ל

החשמל   ההספקים בפועל, אין להסתמך על תוכניות מתכנן
 בלבד.

 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון  08.12

המפקח רשאי, בכל עת וללא השפעה על מחירי "הנקודות" 
למתקנים השונים, לשנות את מקומן וגובהן של הנקודות בבניין, 
להאריך קווים ולהקטינם, להגדיל ולהקטין את מספר הנקודות 
של אותו מעגל, בין אם זה קו חשמל או תקשורת, וזאת גם אם 

התקנת צנרת במילוי שמתחת לרצפה במקום  הדבר מחייב
ביציקה, וביצוע בתקרה כפולה במקום ביציקה וכו'. הזכות 

   הנקודה הסופי.ביצוע לשינויים תהיה עד לזמן 

 (08)השלמות למפרט הכללי פרק מובילים   08.13

 :אין להשתמש במבנה זה בצינורות מהסוגים הבאים 
 .)צינורות פלסטיים גמישים )שרשורי 
 3/4מ"מ או " 20-ורות במידה תקנית קטנה מצינ." 
  ."אין להשתמש בקופסאות מעבר "שוודיות 

  צנרת חשופה בחלל תקרה מונמכת ו/או בריהוט ו/או
 בקירות גבס, תהיה מסוג 

  יו, הצינורות יחוזקו לאלמנטים מסביים בלבד, מאלכבה
 במרחקים תקניים.

  עם  חסינות אשקופסאות חיבורים בתקרות בניים תהיינה
 מכסה נסגר בלחץ ללא 

 .ברגים ומאובטח לקופסא                      
 .השחלת כבלים ומוליכים בצנרת לאחר הטיח בלבד 
  יעשה שימוש בצינורות המיועדים להכיל מוליכים או

 כבלים, בצבעים שונים לכל 
  08שירות, בהתאם למפרט הכללי פרק . 
 2.20-ת מקופסאות הסתעפות יותקנו בגובה אחיד, לא פחו 

 מ' מפני ריצוף, 
  הן ישנם תקרות גבס מונמכות, יותקנו בבמקומות

 הקופסאות מתחת לתקרת 
 או מפח עגולות  ותקופסא יהגבס. ובכל מקרה מכס

 עם התקן הברגה.  מפלסטיק
  יש לסמן בקופסאות 
  ,)החיבורים הן בפנים והן על המכסה )במידה והוא סמוי

 את מספר המעגל בעט בלתי מחיק.
 קופסת הסתעפות יש לקשור את מכסה הקופסא אל  בכל

 הקופסא עצמה, באמצעות       
       .אזיקון, וזאת על מנת למנוע נפילת המכסה 
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  יש להקפיד שכל אמצעי החיזוק של המובילים החשופים
 )ברגים, אומים, טבעות, 

    ,פרופילים וכד'(, יהיו מצופים מתכת בלתי מחלידה )אבץ
 וכו'(, גם  קדמיום, כרום, ניקל

   .אם יידרש שאלה יצבעו בגוון עליון כלשהו 
  גמר כל הצינורות לרבות נקודות תאורה יהיו בתיבות

 סטנדרטיות או תיבות מעבר 
  ולן נכללות במחיר הצינורות או הנקודות. כאשר

  הקופסאות עבור התקנת חיבורי 
 בברגים  תהיינה מבוטנות בקיר והציוד מחובר אליהן הקיר

 ת מתאימות אל הברגו
 ממבנה הקופסה. שהן חלק 
  כל הצנרת שתותקן תהיה מיחידה רצופה ולא מקטעי

  צינורות. במידה ויידרש חיבור 
  בין צינורות פלסטיים, יעשה הדבר אך ורק בהדבקה

 באמצעות מצמד מחומר פלסטי 
  תחת ריצוף, ביציקות ובחלל תקרות  -)למרות האמור

 מונמכות, יהיה הצינור רציף 
 ל חיבורים(. ללא כ 
  .הקבלן ינקוט בכל האמצעים להגן על הצינורות שהונחו

 צנרת המונחת על הרצפה 
 אורכה בשכבת בטון. לכל תכוסה 
  אין לבצע קופסאות חיבורים ו/ או קופסאות מעבר בתקרת

 בטון.   

 
 (08)השלמות למפרט הכללי פרק  תעלות וסולמות כבלים   08.14

ח בלתי דליק וכוללים מכסה, תעלות פלסטיות יהיו מחומר קשי 08.00.57
מחיצות, זויות, סופיות, התקנים להתקנת אביזרים, חיזוקי כבלים 

 וכו'. התעלות יהיו תוצרת 

 לפני התקנתם. תכנן כמוגדר בכתב כמויות וטעונים אישור המ 08.00.58

סולמות הכבלים ואביזריהם יהיו מפרופילי פלדה מגולוונת ותישמר   08.00.59
 רציפות גלוונית 

ממ"ר לאורך הסולם  או  16הנחת מוליך הארקה לאורך הסולם ע"י  08.00.60
 התעלה, וחיבורו 

מטר, באמצעות בורג ואום או מהדק, בשום מקרה לא יתקבל  5-6 לכ 08.00.61
 חיבור 

 באמצעות בורג קודח.  08.00.62

 בתעלות מכל סוג יונחו כבלים בלבד ולא חוטים. 08.00.63

ס"מ  5יותקנו במרחק של צמוד לקירות התעלות והמגשים המותקנים ב 08.00.64
 כדי  מהקיר,

מעבר צנרת גלויה בינם לבין הקיר. כל המתלים, החיזוקים  אפשרל 08.00.65
 וחומרי העזר יהיו 

במקומות שמסומנים פרטי ההתקנה,  מגולוונים ובלתי מחלידים. 08.00.66
 העבודה תבוצע לפי הפרטים.

 מעלות 45פינות של תוואי תעלות יהיו בזויות של  08.00.67

י מסגר, ן או ע"ללא יאושרו קונזולות ומתלים לתעלות שייצרו ע"י הקב 08.00.68
            יש להשתמש 
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 .באביזרים חרושתיים בלבד המיוצרים במפעל יעודי 08.00.69

 אין להשתמש במוטות הברגה להתקנת תעלות.  08.00.70

 
 (08)השלמות למפרט הכללי פרק  כבלים ומוליכים  08.15

. הכבלים יהיו שלמים לכל ארכם מקצה N2XYכל הכבלים יהיו מסוג  08.00.71
 לקצה ללא 

 ניים. יחיבור ב 08.00.72

מפוחי שחרור עשן  ,ופר חיוניים כמו משאבת ספרינקלריםמעגלים ס 08.00.73
 יוזנו בכבל חסין וכו' 

 NHXHXFE180E90אש  08.00.74

אביזרי העיגון והחיבור של הכבלים יהיו מתאימים לסוג הכבל והחתך,  08.00.75
 שרוולי לחיצה 

כבל יהיהו בעלי חתך מתאים, וילחצו באמצעות כלים מתאימים  נעליו 08.00.76
 לסוג הכבל והחתך.

לים לאורך התוואי באמצעות סימון ברור ובר קיימא יש לסמן את הכב 08.00.77
 עם מספר 

מעגל/הלוח המזין. הסימון יותקן בכל קצה, בכל חיבור, בכל דלת פיר  08.00.78
 מ'  10וכל 

 )לא מדבקה!( טחרו "וויץדסנ"התוואי. הסימון יהיה עם שלט  לאורך 08.00.79

כבלים אשר יונחו בתעלות יש להניחם בצורה מסודרת ולהימנע  08.00.80
 מהצטלבויות, 

לחזקם ע"י חבקים לאורך כל תוואי התקנתם. יש להקפיד על מרווחי ו 08.00.81
 איוורור בין הכבלים.

ובסולמות גם אם אין  בתעלותבהתקנה גלויה יותקנו כבלים כל ה 08.00.82
  התעלות מופיעות בתכנית.

 אין להשתמש בכבלים סקטורייאלים 08.00.83

 (08הארקות )השלמות למפרט הכללי פרק   08.16

רזל פלדה עגול )לא תבוצע ע"י ב -טבעת הגישור  08.00.83.01
 או פס פלדה  מ"מ לפחות 10מצולע( בקוטר 

רציפה לכל אורכה ע"י מ"מ לפחות ותהיה  40*4  08.00.83.02
 מטרים לפחות לברזל  5ריתוך. ותתחבר כל 

-היסודות של המבנה, אורך הריתוכים לא יקטן מ  08.00.83.03
 ס"מ. 5

 20יבוצעו בפינות המבנה, בגובה  -יציאות חוץ   08.00.83.04
           פס ברזל שטוח מפני הקרקע, ע"י  לפחות ס"מ

מ"מ עם שני חורים לחיבור  40*4מגלוון במידות   08.00.83.05
 ממ"ר, שקצהו האחד מרותך  35נעל כבל של עד 

לטבעת הגישור והקצה השני יוצא מחוץ לבניין   08.00.83.06
 בתוך קופסא משוריינת.

יבוצע ע"י פס נחושת  –פס השוואת פוטנציאלים  08.00.83.07
 מ"מ, המחובר  60*6במידות 
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"י פס ברזל שטוח מגולוון. אל טבעת הגישור ע  08.00.83.08
 אורך הפס יספיק לחיבור כל 

 קומות שמורים.ממוליכי הארקה שבבנין ועוד   08.00.83.09

אין לחשוף לאוויר כל חלק בילתי מגולוון של טבעת  08.00.83.10
 הגישור.

הקבלן יאריק את כל המערכות המתכתיות במבנה  08.00.83.11
 וכיוצ"ב כגון: צנרת מים, תעלות מתכת

ס הארקה ממ"ר מפ 16יש להכין גיד ארקה בחתך   08.00.83.12
 , YESראשי לכל ארון תקשורת, בזק, טל"כ, 

 מחשבים וכו'.   08.00.83.13

 
 סתימת חריצים  08.17 

על כל סוגיהן  עבודות הסיתות והחציבהעל הקבלן לכלול במחיריו את כל 
בביצוע עבודתו. כמו כן, יכללו העבודות את סתימתם של כל  שיצטרך להן 

ולפי הוראות המפקח.  ו/או במלט צמנט בהרכב החורים והחריצים בבטון 
קופסאות מתאימות,  -. כשכל האביזרים עבודה בקיר גבסהמלאכה תכלול גם 

             ! נכללים במחירי היחידה -הקירות  קשירת וחיזוקי צינורות בקונסטרוקציות 
חציבת אלמנט קונסטרוקטיבי כלשהו לרבות קדיחת מעברי צינורות מותרת 

 הקונסטרוקטור בכתב של המפקח או רק באישור 

 (     08)השלמות למפרט הכללי פרק   חשמללוחות   08.18

הלוח ייווצר אך ורק על ידי יצרן מאושר מכון התקנים בעל תעודה  08.00.84
 בתוקף לייצור 

 על כל חלקיו.  61439לוחות בסיסטם מאושר לפי תקן ישראלי  08.00.85

האביזרים יותקנו בהתקנה אנכית בלבד, הפעלת מפסקים מעלה ומטה  08.00.86
 אופן לא  )בשום

 אופקי ימינה/שמאלה(.   08.00.87

לוחות החשמל יבנו במתכונת ארונות עשויים מפח כמוגדר במפרט  08.00.88
  08הכללי  פרק 

וסגורים מכל עבר, עם גישה מהחזית בלבד, פרט למתוכנן או לנדרש   08.00.89
 אחרת. ויכלול 

סרגלי מהדקים לאפס והארקה, עם בורג נפרד לכל מוליך. ומהדקים   08.00.90
 לפאזות לכל מעגל.

עת הלוחות תבוצע עם צבע חלק בגוון שיקבע המפקח ו/או המתכנן. צבי 08.00.91
 בהעדר 

(. הצביעה כלולה במחיר 7032RALהנחיה, הצביעה תהיה בגוון בז' ) 08.00.92
 הלוחות.

  ABB ,MOELER-KLOCKNER ,Nהציוד המורכב יהיה תוצרת:  08.00.93

.MERLIN GERI 

הציוד המורכב יהיה נתון לבחירת הקבלן מתוך הרשימה לעיל )פרט  08.00.94
 בתוכניות ובכתב הכמויות( וטעונים אישור המהנדס.  רש אחרתלנד

 בכל הלוחות יותקנו מנעולים. כל המנעולים יתאימו למפתח אחד בלבד. 08.00.95

לוחות מחומר אחר כגון פוליקרבונט, פוליאסטר משוריין, יבנו  08.00.96
וברשימת הכמויות. מבנה הלוחות  בתכניות  במקומות שנדרש במפורש

  . 08כמוגדר במפרט הכללי  פרק 
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 ויכלול בנוסף למספר המעגל גם את 08שילוט הלוח כמוגדר בפרק  08.00.97
וסוג המעגל. אספקת השילוט נכללת במחיר  אזורהם מספר החדר, ש

 הלוח.

אחרי השלמת ביצוע הלוח, על הקבלן להזמין את המתכנן ואת המפקח  08.00.98
בדיקה זו היא ראשונית בלבד ואינה מחייבת את  לבדיקת הלוח,

 הבודקים.

ירת ואישור דגמי הציוד, על הקבלן להשתמש באותו ציוד בכל לאחר בח 08.00.99
 הלוחות 

 המיועדים לאותו פרוייקט. 08.00.100

 על הקבלן לדאוג לחלוקת פאזות שווה בין המעגלים השונים. 08.00.101

את כל הצינורות שמאחורי הלוחות יש לסיים לגמור בשורה אחת  08.00.102
 ובגובה אחיד

ילוט" או יש לשלט את כל הקווים הנכנסים ללוח באמצעות "חרוזי ש 08.00.103
מיוחדים. לא יתקבל שילוט על גבי הכבל באמצעות עט בלתי  אזיקונים 

 מחיק.

 לוחות ציבוריים, לוחות חירום יהיו עשויים פח. 08.00.104

 .898IECלפי תקן  KA10מא"זים יעמדו בכושר ניתוק  08.00.105

 לתוספת ציוד. 30%יש לשמור מקום שמור בלוח  08.00.106

08.00.107  

 
 (08 )השלמות למפרט הכללי פרקאביזרים והתקנתם   08.19

  אביזרי הקצה, מפסקי זרם, בתי תקע,לחצנים וכו'  יהיו
 דוגמת ארקה וימרמסוג  

  צבע לבן מטיפוס תחה"ט, פרט לאלה שלגביהם צויין צבע
 או מצויינת תוצרת אחרת.  אחר

 להשתמש  איןיותקנו בקופסאות מרובעות בלבד. ביזרים א
 .55בקופסאות 

   יון מספר קיימא תקני עם צ-שילוט בריכלול כל אביזר
 ע"י שלט "סנוויץ" פלסטי   המעגל

 .שכבות 3בעל  
  לכל אביזר מוגן מים יותקנו כניסות כבל מתאימות

 הכלולות במחיר ההתקנה.

 
 (08)השלמות למפרט הכללי פרק  גופי תאורה  08.20

 גוף מושלם וצבוע כולל נורות,  - התאורה אספקת גוף
וכל האביזרים ,אמצעי חיזוק ותלייה

תקן ובמפרט הכללי כגון: קבלים הנדרשים ב
 לשיפור כופל הספק. 

  להתקנה שקועה או צמודה )לתקרה או לקיר( גופים- 
 מתואמים מראש עם קבלני 

  וציפוי הקיר! כנ"ל לפתוח גן וחצר  תקרות אקוסטיות
 באדמה, וקירות מבנה או מעקות!

   ההתקנה וחיבור כולל התקנה  מחיר  -התקנת גוף התאורה
 רה, בתקרה בקיר או בתק

  קונסטרוקטיבית או קלה, צמודה, תלויה או שקועה. כולל
 הציוד והנורות וכל חומרי 
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  ,העזר הדרושים להשלמת העבודה לרבות כל החיזוקים
 הכנת פתחים המתלים,

   ,ברגי חיזוק קופסאות, כניסות כבל וכיוצ"ב, כיוון  בתקרה
 גוף התאורה )במידת 

 .)ת גוף תאורה כל ההכנות הדרושות להתאמ הצורך
 לתקרה, אכסון, שמירה ואחריות  

  .לגופי התאורה ולנורות 
  לא תשולם תוספת בגין תביעה נוספת מעבר לסעיפים

 .הכלולים במרכיבים מפורטים מעלה
 .גופי תאורה העשויים פח יהיו עשויים מפח מגולוון בלבד 
 לכל הגופים לפני  ומהאדריכל יש לקבל אישור מהמפקח

 .אספקתם לאתר

 דגם  מחברות ידועות בלבד נקים יהיו אלקטרוניים,המש
 תכנן.מאושר ע"י מכון התקנים וע"י המ

  גופי תאורה השקועים בתקרות תותב, יחוברו אל אלמנטים
ליות ת 2 -המבנה ב  קונסטרוקטיביים של 

 לפחות. 
  .לכל הגופים יהיה מחבר מהיר בין הגוף לציוד 

 לא יאושרוי גופי תאורה ללא תו תקן ישראלי או אירופא ,
 טופס "בדיקת מכון התקנים" אינו מספק.   

  גופי תאורה מתח נמוך מאוד יכללו שנאי מתח נמוך מאוד
 לכל גוף.

 תאורת החירום תעמוד בדרישות הבאות:  

  גופי תאורת חרום חד תכליתיים יהיו עם נורת לד ועדשות
 120 -מתאימות לגובה ההתקנה וממיר ל

 דקות.

  לוקס למ"ר ואין להסתמך על  10תאורת חרום תבטיח
 תכניות תאורה של המתכנן.

  תו תקן ישראלי )תעודת בדיקה לא מספקת( או תו תקן
 ארופאי.

   לומן אלא אם נדרש אחרת  240עצמת תאורה: מינימום
 בכתב הכמויות או בתכניות.

  מעלות. 40בדיקה בטמפרטורת סביבה של 

 .החלפת הסוללה תהיה בשטח ולא אצל היצרן 

 3.6ות מטיפוס ניקל מיטל בלבד, הסוללv .מקסימום 

 .התקנה ותחזוקה ע"י שקע תקע 

 .לדים תוצרת אוסרם, קרי 

 .זוויות פיזור של התאורה יהיו בהתאם לגובה התקנה 

  :אופציות תקשורתBlue Tooth  אופציה לתקשורת גם(
 .DALIאחרי רכש והתקנת הגופים( או 

  אורת חרום.שנים בתחום ייצור ת 10לספק נסיון מוכח של 

  חודשים מיום מסירת המתקן. 24אחריות מלאה של 

  ספק גופי התאורה מתחייב לספק את גופי התאורה
שנים לפחות מיום קבלת  5לתקופה של 

 המתקן.

  שנים לפחות, הן  5 –אחריות מלאה לגופי התאורה תהיה ל
 אחריות יצרן מקור, והן אחריות הספק.

  62471הגופים יהיו בעלי תקןIEC 0צת סיכון קבו. 

  80שעות  50,000אורך חיי נורת לדLM. 

  רמת הבהובficker  1789על פי  8%לא תעלה עלIEE. 
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 איטום מעברי אש  08.21

דקות ובר  120מעברי כבלים דרך קירות, תקרות ושאר פתחים יאטמו בחומר חסין אש  
 פירוק.

 מחירים ואופני מדידה  08.22

 :תכולת המחירים. 1

ור, תימדד כל עבודה נטו כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת כאמ 08.00.108
 במקומה, ללא תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא.

סעיפים ימדדו כפריטים או כנקודות בהתאם לסעיף כתב הכמויות. ה 08.00.109
המחירים כוללים את ערך כל החומרים לעבודות הנזכרות בתיאור 

דות אשר לא פורטו כן את עבודות העזר ועבוו ,הטכני והתכניות
במפורש בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים והנחוצים להשלמתו 

 ולהפעלתו התקינה של המתקן.

תקנים יותקנו בצורה מושלמת, מחוברים ומוכנים לשימוש. מחירי המ 08.00.110
היחידות שבכתב הכמויות כוללים את כל החומרים והעבודות 

מכל הסוגים  הדרושים. קשתות, זוויות, ניפלים, תרמילים, מחזיקים
כולל ידיות, מהדקים, מבודדים, שרוולים, חוטי משיכה, קופסאות 

 כניסות כבלים, הסתעפויות משוריינות ופלסטיות, סגירות אנטיגרון,
חציבה וסיתות, תיקוני בטון, חפירת אדמה, כיסוי הצינורות בטיט 

 ומלט וכו'.

ות קבלן יספק את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה, כולל מכונה 08.00.111
ריתוך, סולמות, פיגומים וכו', מבלי לדרוש תשלום עבור השימוש בהם, 

 הכל בהתאם למתואר ובתנאים הכלליים במסמכי החוזה.

חירי האביזרים כוללים את מחיר האביזר וכל חומרי העזר והעבודה מ 08.00.112
 הדרושה לשם הובלתו והתקנתו במקום המיועד לו.

עיל ובכתב הכמויות, מדידות והמחירים יהיו בהתאם לסעיפים לכל ה 08.00.113
 -בהתאמה לוחות חשמל, תאורה, כוח, פיקוד וכו'  ייתןושהרכבם יחד 

מוכנים ומושלמים לפעולה, לרבות  כל חומרי העזר. הדרושים להשלמת 
 הכמויות . העבודה שתוארה באופן כללי ברשימת

חירי הנקודות הינם  בהתקנה גלויה או סמויה בקיר, ברצפה, בתקרה, מ 08.00.114
ך או מחוץ למבנה. וכוללים צנרת ,קופסאות, מהדקים וכל בריהוט, בתו

חומרי העזר הדרושים  להשלמת העבודה. מהלוח המזין ועד הנקודה. 
קע, מפסק,פעמון תלרבות האביזר הסופי כגון: בית  כולל הנחה בתעלות

 וכיוצ"ב.

מחיר הנקודות כולל חציבות וכיסוי הצנרת בבטון )אם נדרש( ולא  08.00.115
   ורם. לא תשולם תוספת עבור נקודה ישירה ללוח.תשולם כל תוספת עב

 עבודות נוספות 08.00.116

עבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיעים בסעיפי החוזה ואשר  08.00.117
הקבלן מבקש לבצען או לספק בתוספת מחיר, עליו להגיש נספח מצורף 
לחשבון עבודות חשמל עם ניתוח מחירים עבורם. מחיר תוספת יתבסס 

 (  על מחירי חוזה )פרורטה

לתשומת לב הקבלן מחירים בכתב הכמויות כוללים את כל הציוד  08.00.118
 ועבודת העזר 

המפורטות והלא מוזכרות במפורש ולפיכך יש לנמק עבודות נוספות  08.00.119
 חתימת החוזה.     לפני

מידה ותידרש עבודה שאינה מוצאת את ביטויה בכתב הכמויות, היא ב 08.00.120
ך בכל מקרה על תתומחר בשיטת הפרורטה על בסיס סעיפים קיימים, א

 ביצוע העבודה.לפני הקבלן להגיש הצעת מחיר למזמין 
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מחירי העבודה כוללים גם את הוצאות הקבלן עבור כל התיאומים  08.00.121
השונים הנחוצים לשם ביצוע המתקן, ולא תשולם כל תוספת כספית 
בגין פעולות תיאום אלה, ללא הבדל באם התיאום הוא עם חברת 

 רים ו/או גורם מתכנן כלשהו. החשמל, חברת בזק, קבלנים אח

 מהלוח. נקודהה מחירי הנקודות הינן ללא תלות במרחק 08.00.122

 אין תוספת עבור שקעים בצבעים שונים קרם, אדום, כחול. 08.00.123

 . הגדרת נקודות:2
 5*1.5ממ"ר )לתאורת חירום כבל  3*2.5ממ"ר, או  3*1.5כבל  -נקודת מאור 

חיד, כפול, מחליף וכו'(, מ"מ לרבות מפסק מאור )י 20ממ"ר(, בצינור בקוטר 
(  תחת הטיח. סיום ע"י כבל פנדל ובית נורה 55בקופסא מרובעת )לא בקופסא 

במרפסות, תאורת חוץ וכל מקום  ק"ג. 10בלדחינה, כולל וו תליה למשקל של 
המצריך מוגן מים, סיום בארמטורה, כולל מכסה כדורי מפלסטיק בילתי 

, מצלב, מוגן מים, לחצן תאורה שביר.אין תוספת מחיר עבור מפסק מחליף
 מואר וכו'.  

מ"מ לרבות מפסק דו קטבי  20ממ"ר, בצינור בקוטר  3*1.5כבל  -נקודת ונטה 
 מואר תחת הטיח ומהמפסק לנקודה, סיום בשקע חד פאזי תחת הטיח. 

מ"מ לרבות  20ממ"ר, בצינור בקוטר  3*2.5כבל  - נקודת בית תקע חד פאזי
 תחת הטיח. A16בית תקע 

מ"מ  20ממ"ר, בצינור בקוטר  3*2.5כבל  - נקודת בית תקע חד פאזי כפולה
 כפול תחת הטיח. A16לרבות בית תקע 

מ"מ  20ממ"ר, בצינור בקוטר  3*2.5כבל  - נקודת בית תקע חד פאזי משולשת
 משולש תחת הטיח. A16לרבות בית תקע  

מ"מ  20קוטר ממ"ר, בצינור ב 3*2.5כבל  -נקודת בית תקע חד פאזי למזגן 
מהלוח המזין ועד הנקודה סיום בשקע בריטי תחת הטיח יש לתאם התקנה עם 

 ספק המערכת. מיקום סופי ע"י יועץ מיזוג אויר. 

מ"מ  25ממ"ר בצינור בקוטר  5*2.5כבל  -A16*5נקודת בית תקע תלת פאזית 
בקופסת פוליקרבונט מוגנת מים או בשקע תלת פאזי  A20*4סיום במפסק 

A16*5 CEE . 

בתי תקע חד פאזיים )קו  4נקודה הכוללת:  - נקודת הרכבים )עמדת עבודה(
 ,  3*2.5נפרד( בכבל 

נקודת  1+מודול שמור עם מכסה,   cat7נקודת מחשב כולל כבל  1
 מחשב+מודול שמור עם מכסה. כולל אביזר קצה דוגמת סימה בוקש 

 לכל השקעים יהיה תריס הגנה. 

מ"מ, מלוח  20ממ"ר בצינור בקוטר  n2xy 2.5*3כבל  - נקודת דוד מים חשמלי
 A16*2החשמל ועד למפסק, ומהמפסק לדוד, לרבות מפסק דו קוטבי מואר 

תחת הטיח, ומהמפסק לדוד בגג/חדר שירות, לרבות מפסק דו קוטבי מואר 
 מוגן מים בסמוך לדוד כולל צינור משוריין לחלקי כבל חשופים בגג .

מ"מ למפסק  20ממ"ר, בצינור בקוטר  3*1.5כבל  -נקודת תריס חשמלי/מנוע 
הורד עם מצב מנותק תחת הטיח, ומהמפסק כבל -קוטבי הרם-לרבות מפסק דו

, עד התריס, סיום בקופסת חיבורים עגולה, יש לתאם התקנה עם ספק 4*1.5
 המערכת.

בצינור  90E 180FE NHXHX 1.5*3חסין אש  כבל -קודת לחצן חירום חשמל נ
מ מלוח החשמל הראשי ועד הנקודה, סיום בלחצן חירום עם מ" 20בקוטר 

 מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ.

מ"מ מהנקודה ועד הלוח  20ממ"ר,  בצינור בקוטר  3*1.5כבל  - נקודת פוטוצל
 המזין.
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מ"מ מארון תקשורת  25בצינור בקוטר  8(0.5*2)*זוג  8כבל  -נקודת טלפון 
 ן תקני מאושר ע"י בזק תחת הטיח.מזין ועד הנקודה, לרבות בית תקע טלפו

מ"מ מארון תקשורת מזין ועד  25בצינור בקוטר  cat7כבל  –נקודת מחשב 
 מודול תחת הטיח . 4/3הנקודה, סיום בקופסה  מרובעת 

מ"מ עם חוט משיכה מארון תקשורת  25צינור בקוטר   - נקודת אינטרקום
תחת  55בקופסא מזין ועד הנקודה בפנים המתקן או בשער חיצוני, סיום 

 הטיח. יש לתאם התקנה עם ספק המערכת.

מ"מ מארון  20תקני אוניברסלי בצינור בקוטר  TVכבל  - נקודת טלוויזיה
 תקשורת מזין ועד הנקודה, לרבות שקע טלוויזיה תחת הטיח.

מ"מ מארון תקשורת מזין ועד  20חוט משיכה בצינור בקוטר  -נקודת תקשורת
מודול תחת הטיח. יש לתאם התקנה עם  3עת הנקודה סיום בקופסא מרוב

 ספק המערכת. 

צינור בקוטר  -נקודת גילוי אש )גלאים, צופרים, לחצנים, טלפון כבאים וכו'( 
מ"מ עם חווט תקני מארון תקשורת או תיבת ריכוז ועד הנקודה. יש לתאם  20

 התקנה עם ספק המערכת.

חוט משיכה מקופסת  מ"מ עם 25צינור אדום בקוטר  – נקודת רמקול כריזה
 ריכוז רמקולים ועד הנקודה, לכל אורך התוואי.  

ממ"ר או  3*2.5ממ"ר או כבל  3*2.5מוליכים מבודדים  -נקודת תנור אמבטיה 
מ"מ, מלוח החשמל ועד המפסק, לרבות מפסק דו  20כבל בצינור בקוטר 

, תחת הטיח, ומהמפסק לנקודה, סיום בשקע חד פאזי A16*2קוטבי מואר 
 גן מים תחת הטיח.  מו

מ"מ עם חוט משיכה מקופסת ריכוז  25צינור בקוטר  - נקודת מיקרופון
 רמקולים ועד הנקודה.

מ"מ  20צינור בקוטר  -, גלאי וילון, גלאי נפח, צופר וכו'( K.Bנקודת אזעקה ) 
עם חוט משיכה מארון תקשורת מזין או תיבת ריכוז ועד הנקודה. יש לתאם 

 כת.התקנה עם ספק המער

מ"מ מיחידת המזגן ועד הנקודה,  20צינור בקוטר  - נקודת טרמוסטט למזגן
 יש לתאם התקנה עם ספק המערכת.

מ"מ עם חוט משיכה מלוח החשמל ועד  20צינור בקוטר  –נקודת פנל חכם 
 הנקודה, יש לתאם התקנה עם ספק המערכת.

 

 

 

 מדידת תעלות .  3

לול במחיר התעלה גם כל , יש לכ08פרק  בנוסף לנאמר במפרט הכללי
העיבודים הדרושים לחיבור כבלי הזנה, להתקנת קופסאות השקעים, הכבלים, 

ס"מ. המדידה לפי מטר רץ של  50לכבלים כל  החיתוכים במכסה והחיזוקים 
מיוחדים, זוויות, פינות,  התעלה המותקנת ללא כל תוספות עבור עיבודים 

 הדבקות סופיות וכו'.

 ורהמדידת גופי תא.  4

גופי תאורה ימדדו כיחידות. במחיר היחידה ייכלל, בנוסף לאמור במפרט 
התקנת הגוף למקומות לפי התכניות )תקרה, תקרה אקוסטית, פס  הכללי, 

החומרים ועבודות העזר הדרושים לכך וכולל אספקה  תליה וכו'(, כולל כל 
נורות וכל מחירי גופי התאורה כוללים אספקת הגוף והתקנתו,  והתקנת נורות.

ציוד עזר נדרש לפעולה תקינה של הנורות. גופי התאורה לנורות פריקה יכללו 
 . קבל לשיפור כופל ההספק

 מדידת לוחות חשמל.  5



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  110עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

מחירי היחידה למכשירים המורכבים בלוחות כוללים את מחיר האביזר, כגון: 
 מפסיק,  מאמ"ת, ברייקר, טיימר וכו'. הרכבתו בלוח, חיבור החוטים וכוח

 לצורך השלמת החיווט.  -ופיקוד הקשורים אליו כולל מהדקים וכו' 

מחיר המבנה יימדד לפי שטח מצטבר של הלוחות. המחיר יכלול כל  המפורט 
 ת.במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכן כל הדרוש להשלמת הלוחו

התקנת הלוחות באתר וחיבורים כלולה במחירים הנ"ל, לרבות העמסה, 
 הובלה ופריקה.

 מדידת מוליכים ומובילים  .6

ימדדו לפי המפרט הכללי, ורק אלה שאינם כלולים במחיר הנקודות ו/או 
עבודות אחרות. המחיר כולל התקנה תקנית בכל האופנים הדרושים במתקן 

ו/או הנחה בתעלות ו/או הנחה בחפירה, וכולל גם    שחלה בצנרת , כגון: הזה
בקופסאות, כולל מהדקים  וטים את חיבורי הקצוות לאביזרים, חיבורי הח

מחיר צנרת שלא בשימוש כולל חוטי הצורך.  ב. ונעלי כבל במקרי , בקופסאות
 משיכה ע"פ המפורט במפרט.

 תיבות מעבר והסתעפות.   7

דרושות ומתאימות לקווי צנרת ונקודות, ה ועה"ט תיבות סטנדרטיות תה"ט
נו במפורש בתכניות, יכללו במחירי הצנרת והנקודות. תיבות מיוחדות שסומ

 ימדדו בנפרד לפי כתב כמויות.

 ח ש ב ו נ ו ת    08.23

על הקבלן להגיש לאישור המפקח חשבונות ביניים וחשבון סופי, עם צירוף של 
דפי מדידה מפורטים של הכמויות. על הקבלן להגיש כל עזרה הדרושה למפקח 

 לבדיקת הכמויות.

 בדיקת המתקן    08.24

ידי הקבלן ותהיה על -ידי בודק חברת החשמל, תוזמן על-בדיקת המתקן על
ישולם עבורה בנפרד. כל התיקונים שידרשו כתוצאה מהבדיקות  חשבונו ולא 

 דיקה חוזרת, באם תידרש, יהיו על חשבון הקבלן.ב הנ"ל, וכן הזמנה וביצוע 

הזמנת בדיקות של חברת בזק וביצוע התיקונים הדרושים יהיו על חשבון 
 בזק אינה גובה דמי בדיקה(.   רת הקבלן )חב

 אחריות    08.25

חודשים מיום קבלת המתקן  24תקופת האחריות הינה א. 
 בשלמות, ע"י הרשויות, המתכנן, והמפקח.

הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן, לרבות כל הציוד, ב. 
 האביזרים, והכבלים שסיפק.

אותו מיד הקבלן במידה ונתגלה חלק לקוי בתקופה זו, יחליף ג. 
בחדש, על חשבונו. על חלקים אלו תחל אחריות מחדש לתקופה 

 חודשים. 24של 
הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו במתקן עקב ד. 

 ליקויים בעבודתו. 

 
 

 הצהרת הקבלן
 
 הריני לאשר כי קראתי את המפרט לעיל, הבנתי את כל סעיפיו, והנני מתאים לבצע עבודה זו..  1
 הנני בעל רשיון ממשלתי מתאים לבצע את העבודה המתוארת במפרט זה. . 2
 
 

 תאריך:_____________
 

 שם חתימה וחותמת הקבלן :
 

____________________________________________________________________ 
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 עבודות טיח - 09  פרק
"הספר  וגם בכינוי המפרט הכללי לעבודות בנייה )הידועשל  09פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 09.01

סקים בבניה יש לראות את כל התקנים הישראליים העו ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 תערובת לציפוי חיצון מצמנט מותז. – 50ת"י  -

 3, 2, 1מערכות בידוד תרמי בבניינים חלקים  – 1414ת"י  -

 2, 1 חלקים-טיח – 1920ת"י  -

 מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים. –5075ת"י  -

 1חלק -כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה –5279ת"י  -

 

 כללי 09.02

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות  09.02.01
עבודות טיח )במהדורתו  – 09במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 

 המעודכנת(. 

בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בתקנים הישראליים החלים,  09.02.02
 ם הישראלי.במפרטי מכון התקני

ביצוע כל טיח יהיה אך ורק לאחר אישור דוגמת יישום של הטיח בשטח  09.02.03
ים בדיוק כמו מעומ"ר לפחות, באותם תהליכים ומאותם חומר 4.0של 

 ביישום הסדרתי המתוכנן.

מדרגות  פיריבקירות ובתקרות חללים מוגנים )מרחבים מוגנים,  09.02.04
רש במפורש גמר , שלגביהם לא נד(מוגנים, וחללים מוגנים ייעודיים

 בציפוי גבס, יש ליישם טיח דק מסוג בגר.

 הכנת שטחים  09.03

הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים  09.03.01
ואביזרים מיותרים, חיתוך חוטי קשירה, סתימות ויישור, איטום 
חורים וחריצים, חספוס שטחים חלקים מדי, וניקוי פני הקירות מאבק 

 ושטיפתם.

ת כל הפוגות בקיר, ולחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה יש לסתום א 09.03.02
מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור  10לעומק 

 האיטום.

בכל אזורי מפגש בין בטון לבניה, ככל שתהיה, יש לשלב תחבושת רשת  09.03.03
ס"מ  20)"בנדאז'"( עשויה מרשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי, ברוחב 

 תוך שכבת ההרבצה.לפחות.  הרשת תוטבע ב

אין להתחיל בעבודות טיח, אלא לאחר השלמת כל עבודות ההכנה  09.03.04
 לרבות המפורטות דלהלן וקבלת אישור המפקח לכך בכתב:

גמר הרכבת מלבני עזר של דלתות וחלונות  09.03.04.01
 אלומיניום.
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 גמר הרכבת אדנים, כרכובים וסיפים. 09.03.04.02

גמר הרכבת כל האביזרים והמערכות הקבועים  09.03.04.03
 בקירות.

 המלאכות הגמורות, לפני ביצוע הטיח. הגנה על 09.03.04.04

יש להגן היטב על פתחים, אדנים, סיפים, כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך  09.03.05
 בטיח.

 בחללים יבשים –טיח פנים  09.04

שכבתי הכולל: שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, -טיח הפנים יהיה תלת 09.04.01
במפרט הכללי  0904ושכבת גמר לטיח, ויבוצע עפ"י המפורט בסעיף 

ה לרבות עובי של שכבה. הטיח ייושר בסרגל בשני לעבודות הבני
 כיוונים, בעיבוד לבד.

כל הפינות בין קיר לתקרה, ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ  09.04.02
מ"מ )חיתוך באמצעות  2-3מ"מ וברוחב  5-10ניתוק עדין וישר בעומק 

 סרגל ומשור טייחים(.

שרים לחלוטין כל הקנטים והגליפים ללא יוצא מהכלל יהיו חדים וי 09.04.03
ומישוריותם תיבדק בסרגל מכל צד של הפינה יחסית למישור הקיר. כל 

, לכל הגובה או האורך, X.P.Mהקנטים והגליפים יכללו פינות חיזוק 
 בכל היקף הפתח.

 בחללים רטובים  –טיח פנים  09.05

בחללים רטובים )קירות ותקרות( תבוצע בפנים שכבת הרבצה של מלט  09.05.01
פרט הכללי לעבודות הבניה,  אך ללא סיד במ 09צמנט כאמור בפרק 

" 417אלא בתוספת ערב סינטטי לשיפור האיטום כדוגמת "שחל לטקס 
מכמות  15%מכמות הצמנט(, או "סיקה לטקס" )במינון  15%)במינון 

 הצמנט(, או ש"ע.

מ"מ, ותבוצע ממפלס רצפת הבטון ועד  5-8שכבת ההרבצה תהיה בעובי של 
 לתקרה.

ריותו לא עמדה לדעת המפקח בדרישות, אך שהמפקח אישר על גבי קיר שמישו
טיוחו בתנאי שהשטח יכוסה בהרבצת מלט, תבוצע ההרבצה במספר שכבות 

מ"מ ולא עבות מכך(, עד לקבלת משטח מישורי.   8מ"מ ועד  5)שעוביין בין 
 שכבות ההרבצה גם במקרה זה יהיו ללא סיד ויכילו תוספת ערב כנ"ל.

 יועץ האיטום .כמו כן ראה הנחיות 

שכבה מיישרת: תהיה גם היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי  09.05.02
 כמפורט לעיל.  

שכבת גמר:  תהיה גם היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט  09.05.03
 לעיל.

 כיסוי צנרת תברואה פנימית 09.06

סביב כל צנרת התברואה הגלויה יש לעבד, בכל מקרה, "עמודון" או "ספסל" בהתאם 
 לעניין.

ס"מ מותאם  2מודון יבצע באמצעות כיסוי בפלטות מתועשות מפוליסטירן בעובי ע
 להדבקת אריחי קרמיקה בהתאם לפרט האדריכל.

 דמה מבטון.-ספסל יבוצע ע"י יציקת קורת

חיפוי באריחי קרמיקה, ו/או טיח פנים מוחלק וצבוע, בהתאם לגובה האזור  –גמר 
 המכוסה.
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 אפי מים 09.07

קצה חופשי של כל תקרה ומפגש בין מישור מטויח אופקי ואנכי בגליף של כל פתח, וכן ב
 " מאלומיניום המוטבע בטיח.Uיבוצע אף מים, באמצעות סרגל "

 פינות וחריצי הפרדה 09.08

כל הקנטים  יהיו חדות.הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה  09.08.01
 לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים. חדים וישריםוהגליפים יהיו 

מ"מ,  5-10מ"מ וברוחב  10ירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק בין ק 09.08.02
 לפי קביעת המפקח.

בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בין שטחים מטוייחים מאלמנטים  09.08.03
 3-5שונים )כמו תקרות רביץ או תקרות בטון(, יש לבצע חריץ בעובי 

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק 

 יקוניםת 09.08.04

הגמר אחרי בעלי המקצוע כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות   09.08.05
השונים )כגון: נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג 

ללא תשלום נוסף.  -(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח אוויר
כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור, התנפחויות 

 וכד', כך שלא יובחן מקום התיקון.

ים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח תיקוני טיח מעל פנל  09.08.06
 ללא העגלות.

 טיח פנים רגיל 09.09

 15, במפרט הכללי בעובי 090232טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף 
 גמר לבד. -מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ה השניה. את הטיח ימים רק אח"כ ליישם את השכב 2יש לאשפר את השכבה התחתונה 
ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית  3הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי הטיח יכללו 
 עבודות בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח, וכן עיבוד בקוים מעוגלים.

 טיח חוץ רגיל 09.10

לרבות שכבת במפרט הכללי,  090244יל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף טיח חוץ רג
הרבצה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כגון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של 

מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל . כרמית או שווה ערך באשור המפקח
 מקום לפי דרישת המפקח.

 ני הכוונים.בשהטיח יבוצע עם סרגל 

 פינות מתכת 09.11

מגולוונת בפינות קירות ומפגש  XPMיש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת  09.11.01
 חיצוני בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה.

הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש  09.11.02
 לצבוע את פינות הפח בצבע מגן, שתי שכבות צבע בגוון הנדרש.

קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו. חדות. כל הקנטים  הפינות בין 09.11.03
 והגילופים יהיו חדים וישרים  לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים.

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים 09.12
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במפגשים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות או בכל מקום שיידרש, יש 
 מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. 12/12לקבוע פרופיל מאלומיניום במידות 

 טיח חוץ ופנים )טיח צמנט(  09.13

במפרט הכללי לרבות שכבת שליכטה צמנטית  090235טיח צמנט יבוצע כמפורט בסעיף 
 עליונה כהכנה לצפוי, הכל מושלם.

 טיח בממ"ד ובחללים מוגנים  09.14

ולל מ"מ, כ 10 - 20טיח קל על בסיס אגרגט קל דוגמת "תרמוקיר" או שו"ע בעובי 
 הרבצה, טיח קל, רשת,  בגר משופר ושפכטל.

 המחירים ותכולת מיוחדים מדידה אופני 09.15

את  כוללים הטיח עבודות בהמשך ובהשלמה למפרט הכללי לעבודות בניה מחירי
 המלאכות הבאות:

 
 .שיידרש רוחב בכל פתחים חשפי על טיח 09.15.01

 ובכל קטנים בשטחים ,טיח ברצועות לרבות צרים במשטחים טיוח 09.15.02

 .מדורג ובעיבוד מעוגל בתוואי ,שיידרשמקום 

 על ראשונה שכבה צביעת לאחר תיקונים כולל טיח והשלמות תיקונים 09.15.03

 .השטחים המטויחים

 .דבקים ומוספים 09.15.04

 .שיידרש גובה לכל פיגומים  09.15.05
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  עבודות ריצוף וחיפוי  - 10  פרק

פר "הס והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  10פרק תבוצענה לפי כל העבודות 
 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב
 .הקובע

 שראלייםתקנים י 10.01

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 ונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כרלו

  אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף. –314ת"י  -

 . pvcמוצרי ריצוף כפיפים מ –540ת"י  -

  לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית. –1353ת"י  -

 .2, 1חלקים -לוחות לחיפוי מדרגות –1554ת"י  -

 .2, 1חלקים  -ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבנייניםמערכת פסיפס  –1555ת"י  -

 1-5חלקים –חומרי מילוי למישקים רגילים בי אריחים  –1661ת"י  -

 .התנגדות להחלקה של משטחי הליכה –2279ת"י  -

 1חלק -כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה –5279ת"י  -

 2, 1חלקים -מערכת רצפה מאבן טבעית –5566ת"י  -

 כללי 10.02

לן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות לה 10.02.01
עבודות ריצוף וחיפוי  – 10במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 

 )במהדורתו המעודכנת(.

בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקים, בתקנות, בתקנים  10.02.02
 הישראליים החלים, במפרטי מכון התקנים הישראלי, ועפ"י כל דין.

ייה אחרת, יבוצעו כל השטחים המרוצפים והמחופים באופן בהעדר הנח 10.02.03
ישר ומפולס, לפי סרגל ופלס, בכל הכיוונים.  יש לשמור על המשכיות 

 בין מישקי רצפה וקירות, אלא אם אושר אחרת.

בגגות מרוצפים, בחללי שירותים תברואיים ובחדרים ייעודיים כפי  10.02.04
רים המנוקזים אל שמפורט, יבוצעו הריצופים במישורים משופעים יש

 תעלות ניקוז ו/או אל מחסומי רצפה, כמפורט בתכניות.

לאורך קו מפגש של סוגי ריצופים שונים יש לבצע, בהעדר הגדרה  10.02.05
אחרת, הפרדה באמצעות פרופיל פליז/אלומיניום, על פי פרט באישור 

 האדריכל והמפקח.

בכל סוג ריצוף ו/או חיפוי, על הקבלן להכין באתר דיגום של  10.02.06
מ"ר, לאישור המפקח והאדריכל,  5צוף/חיפוי, בשטח של לפחות הרי

 קודם לביצוע עבודת הריצוף/חיפוי עצמה.

בכל מקרה של רכיב חיפוי/ריצוף המשולב בפתח )כגון: אדן, סף(, או  10.02.07
המהווה רכיב סיום, על הקבלן למדוד את המקום באתר ולהתאים את 

 הייצור לנתונים הנמדדים.

יר הגנה פלסטי על גבי הריצופים )הנייר משווק העבודה כוללת פריסת ני 10.02.08
ע"י "כדורי" או ש"ע(, וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני 

 ע"י סרטי הדבקה, עד למסירתם הסופית.
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 כללי -חומרים  10.03

כל החומרים טעונים אישור מראש של המפקח והאדריכל, לרבות  10.03.01
ליטה וההדבקה, הסוג, המימדים, הגוון, המרקם, הקליבר, חומרי המ

חומרי מילוי, סיפים וכד'.  את כל הדוגמאות יש להציג במסגרת 
 תערוכת המוצרים, כמפורט.

אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים, לוחות חיפוי, יריעות וכל חומר  10.03.02
 אחר המשמש לריצוף קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.

ן החומר, החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצר 10.03.03
כאשר על האריזה מצויינים שם היצרן, שם הפרויקט, כינוי המבנה, 

 ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים.

הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה  10.03.04
סידרת ייצור )זהות מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון 

ים באותה סידרת וכיוצ"ב(, שתספיק לביצוע כל חלקי המבנה הרלבנטי
 ייצור )לרבות פחת(.

בנוסף, יהיה על הקבלן לאחסן במחסניו, במועד מסירת המבנה הגמור,  10.03.05
מרצפות/אריחים נוספים לאלה שרוצפו, מאותן סדרות ייצור, בשיעור 

 מספיק.

מרצפות/אריחים אלה ישמשו לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק, ככל  10.03.06
 שיידרש.

היטב בכל תנאי השימוש וההטרחות  על חומרי הריצוף והחיפוי לעמוד 10.03.07
 בחללים, ולרבות:

בנגיפות, בכוחות רוח ובפגיעות סבירות מכוונות  10.03.07.01
 )"ונדליזם"(.

 התפשטות/בהתכווצות תרמית. 10.03.07.02

 באי ספיגת נוזלים. 10.03.07.03

 בגרפיטי. 10.03.07.04

 בפני חומצות, בסיסים, מלחי ים ושומנים. 10.03.07.05

 בשריטות ובשחיקות. 10.03.07.06

 במניעת החלקה. 10.03.07.07

 רה(, לאורך זמן.ביציבות גוון )לרבות בקרינה ישי 10.03.07.08

באפשרויות ניקוי ותחזוקה, לרבות במכונות ניקוי,  10.03.07.09
 לאורך זמן.

 כללי -שיטות עבודה  10.04

בכל מקום שבו יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או בחלקי  10.04.01
אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, יש לבצע החיתוך 

 במשור מכני מסתובב מתאים, וללטש את הקצוות החתוכים.

מעלות יחתך מראש ב"גרונג". יבוצע ע"י סרגל  90 -ין אריחים במפגש ב 10.04.02
 פינה.

 חיתוך יריעות יהיה אך ורק בקו ישר בסכין, לאורך סרגל פלדה. 10.04.03

 מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים. 10.04.04
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יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי  10.04.05
ח שיימצא מונח על גבי כיס אוויר, האריחים, ובמיוחד בפינות. ארי

 יפורק וירוצף מחדש כיאות, על חשבון הקבלן.

במשך כל שלבי העבודה יש לנקות במטלית לחה את פני השטח של  10.04.06
אריחים משאריות חומר הדבקה/מליטה, וכן לנקות היטב את 

 המישקים, על מנת לאפשר החדרת הרובה.

, יש לבצע הריצוף באולמות המחולקים לחדרים באמצעות מחיצות גבס 10.04.07
 של כל השטחים לפני הקמת מחיצות הגבס.

בחדר כימיקלים לבריכה יש לבצע בהיקף החדר רולקת הגנה מבטון  10.04.08
 לפני ביצוע הריצוף.

 תיחום "חלל רטוב" 10.05

בהיקף שטח חלל המוגדר כ"חלל רטוב" )שירותים תברואיים, חללי סינון אב"כ, גגות, 
ים, יש לצקת יחד עם פלטת הרצפה, חגורות מטבחונים, וכד'( ובמפגש עם שטחים יבש

ס"מ. הבטון בחגורות יהיה מקושר עם זיון מתאים  20)הגבהות( בעובי הקירות ובגובה 
 לפלטת הרצפה.  חגורות אלו יש לבצע גם סביב חדירות ברצפה.

 מצע תחת ריצוף 10.06

ב"חלל רטוב" באופן אינטנסיבי, כגון: מטבחון, גגות, שירותים  10.06.01
רוצפים, וכד' יבוצע הריצוף בהדבקה על גבי מצע תברואיים, גגות מ

 בטון שיפועים ו/או מדה, ולא על מצע חול.

חול מיוצב.)לא יותר ביתר סוגי החללים יונח הריצוף על גבי מילוי  10.06.02
גובה חלל הריצוף בכללותו, כולל אריחי הריצוף,  להשתמש בשומשום(.

 ס"מ. 15הטיט ומילוי החול, יהיה 

ס"מ.  המדה תהיה שלמה,  4 –שלא יקטן מ  תשתית מדה תהיה בעובי 10.06.03
ללא סדקים או בקעים, ונקייה מכל שכבות שומניות, אבק או לכלוך 

 אחר.

המדה תהיה מיושרת ומפולסת/משופעת לפי תכניות הריצוף,  10.06.04
 ומאושפרת היטב באישור המפקח.

מילוי חול מיוצב יורכב מחול טבעי )חול ים או זיפזיף נקי( מעורב  10.06.05
ק"ג למ"ק מילוי.  אין להשתמש בחול מחצבה  150ל בצמנט בשיעור ש

כחול לריצוף.  יש לפזר המילוי על גבי שטחים קטנים יחסית בהתאם 
 להתקדמות הנחת הריצוף.

התערבת תוכן באמצעות מערבל מכני )טפלה(.  כמות המים שתתווסף  10.06.06
 למילוי זה הינה קטנה, כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(.

המילוי והידוקו יש להניח עליו את המרצפות מיד לאחר פיזור  10.06.07
 באמצעות טיט.

 בטון ליצירת שיפועים מתחת לריצוף באזורים רטובים 10.07

 לפחות. 30-השיפועים באזורים רטובים יבוצעו באמצעות בטון ב 10.07.01

הבטון יהיה בשיפועים ובגבהים סופיים, בהתאם לגובה תעלות, אביזרי  10.07.02
 ניקוז ופתחים.

 ס"מ. 3-4ל הבטון יהיה בעובי מזערי ש 10.07.03

שיפועי הרצפה יהיו לפי שיפועי הריצוף כפי שמפורטות בתכניות  10.07.04
המאושרות לביצוע.  נקודות המוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו 
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סימנים בקירות ומכסים שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים.  
 בסמוך לקולטנים יש להגדיל את השיפוע מקומית בלבד.

 תאם לשיפועים ולגבהים הסופיים.בטון השיפועים יוחלק בה 10.07.05

המפלס הסופי של פני בטון השפועים יהיה נמוך בעובי הנדרש עפ"י סוג  10.07.06
 הריצוף.

 ס"מ. 1גודל האגרגט בבטון לא יעלה על  10.07.07

 4בבטון תוכנס רשת זיון מגולוונת ממוטות פלדה מגולוונים בקוטר  10.07.08
 ס"מ. 10/10מ"מ ובמשבצות של 

עים עפ"י המפרט הכללי יש להקפיד על אשפרה של בטון השיפו 10.07.09
 לעבודות הבניה.

 אין לבצע שיפועים ביותר משני כיוונים באותו חלל. 10.07.10

פני הבטון השיפועים יוחלקו ויהיו ללא בליטות ושקעים.  הסטייה  10.07.11
 מ"מ.   ±  5מ' תהיה  3המותרת מהמישור לאורך קו באורך 

במידה והופיעו סדקים נימיים בפני בטון השיפועים, יש למלאם  10.07.12
ת מי צמנט עם ערב סינטטי למניעת התכווצות ושיפור באמצעו

 האיטום, בתאום עם המפקח.

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.08

האריחים יהיו בממדים ומסוגים כמפורט בתכניות וברשימות הגמר.  10.08.01
מ"מ לפחות.  14אריח לשימוש מאומץ )"הווי דיוטי"( יהיה בעובי של 

 בודי. -כל האריחים יהיו מסוג פול

יושם על גבי תשתית חול מיוצב, או בהדבקה, או כפי שנידרש הריצוף י 10.08.02
 לגבי חללים מיוחדים.

שיפולים יבוצעו בהיעדר הגדרה אחרת מפרופילי אלומיניום ייעודיים  10.08.03
 BFמ"מ, כדוגמת דגם  100/13משוכים, במידות חתך של לפחות 

  ,המסופק ע"י איל ציפויים, כולל חריץ ניתוק עליון במגע עם הגבס 
מ"מ.  2 -ם לפרטים עקרוניים מצורפים. עובי דופן לא יפחת מובהתא

הגימור יהיה מוברש. החיבורים לקיר יהיו סמויים. השיפולים ייחתכו 
במידות שלמות לפי אורך פאת החדר. חיבורים לאורך בחללים ארוכים 

מ' טעונים אישור מראש של האדריכל. מפגשי פינות )חיצוניות  3.0 -מ
 בגרונג. הפרופיל שקוע בקיר הגבס.ופנימיות( יבוצעו 

 3ריצוף ושיפולים )מסוג גרניט פורצלן( יבוצעו עם מישקים ברוחב  10.08.04
 מ"מ, או ברוחב אחר המוגדר בתקן או בהנחיות התכנון.

סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה  10.08.05
" )נגב קרמיקה(, MAPPEIאקרילית כדוגמת תוצרת " חרושתית מוכנה

)כימאדיר(, בגוון המותאם לאריחים, או ש"ע באישור  130בקון או ד
 המפקח.

מישקים בחללי המטבח ובחדרים ייעודיים רטובים אחרים המפורטות  10.08.06
 מ"מ. 10יהיו ברוחב 

הרובה לחיפוי שטחים חיצוניים תהיה רובה עמידה כנגד סדיקה  10.08.07
 )כימאדיר(, או ש"ע, באישור המפקח. 130כדוגמת דבקון 

ט פורצלן יונחו כך שמישקיהם יהיו בקו ישר עם מישקי שיפולי גרני 10.08.08
מ"מ מפני הטיח כאשר הקיר מטוייח.  שיפולים  5המרצפות ויבלטו 

יבוצעו ע"י חיתוך המרצפות כאשר הצד החתוך פונה אך ורק כלפי מטה 
ס"מ יחליפו מיקום  10 –ונושק לרצפה.  שיפולי קצה באורך הקצה מ 

 בסדר ההנחה עם שיפול שלם.
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וף על גבי שכבת איטום יבוצע בהדבקה באמצעות דבק המיועד לכך ריצ 10.08.09
 והמתאים לסוג שכבת האיטום ולעובי שכבת הדבק.

הדבקת אריחים תהיה באמצעות טיט הדבקה עם דבק מהיר התקשרות  10.08.10
" )משווק ע"י "נגב MAPEI" מתוצרת "GRANIRAPIDכדוגמת "

פי הנחיות קרמיקה"( או שווה ערך מאושר.  הכנת התערובת תבוצע ל
 יצרן הדבק.

יש למרוח שכבה דקה של תערובת הדבק על גבי הרצפה באמצעות   10.08.11
הצד החלק של "מלג' שיניים", לאחר מכן להשתמש בצד המשונן של 
הכלי על מנת להעלות את הכמות הדרושה של הדבק.  יש לוודא 

 שהאריח יוטבע במלואו בשטח המכוסה בתערובת הדבק.

ס"מ מעל פני הריצוף החיצוני.  2פלס רום מרחבים מוגנים ירוצפו במ 10.08.12
במקום הקפיצי ישולב סף מתכת המהווה חלק ממלבן דלת המרחב 

 המוגן.

מ"מ מסביבתו, ויופרד ע"י סף פליז, במידות  20 -אזור מקלחת יונמך ב 10.08.13
 10X10מ"מ.  אריחים בעמדת מקלחת יהיו חתוכים למידות  4X40חתך 

ך עיבוד שיפוע לניקוז לכיוון ס"מ.  האריחים באזור המקלחת יונחו תו
מחסום הרצפה.  האריחים יונחו על גבי טיט המעורב בדבק אקרילי 

 המיושם על גבי שכבת מדה )ללא מצע חול(.

סביב מחסום הרצפה יש להקפיד על חיתוך מדוייק של האריחים ועל  10.08.14
 עיבוד נאה של אזור המפגש, ועל איטום מוחלט של כל הפוגות.

ראת סוף הביצוע, לקראת בדיקת מפקח סופית.  ישום הרובה ייעשה לק 10.08.15
לאחר ישום הרובה יש להקפיד לנקות את האריחים משיירי החומר עוד 

 באותו יום.

בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך, יש להקפיד על הגנת  10.08.16
 האריחים באמצעות הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף.

 ניט פורצלןחיפוי קירות באריחי קרמיקה או גר 10.09

 גוון ומירקם לבחירת האדריכל.  ,דגם ,גמרבהאריחים יהיו בממדים  10.09.01

שבמפרט  10.060חיפוי הקירות יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  10.09.02
 הכללי.

מתחת לאריחים תבוצע הרבצה של טיח צמנט. ייתכן והאיטום מבוצע ע"י 
 בטון מוגמש.

מ"מ, ולא עבות מכך(,  8 מ"מ לבין 5ההרבצה תבוצע במספר שכבות )עוביין בין 
 כנדרש עד לקבלת משטח מישורי )בשני כיוונים(.

ההדבקה תיעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים המיועדים לכך, באישור  10.09.03
 המפקח.

חומר ההדבקה ימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת )גודל 
 השיניים בהתאם להוראות היצרן(.

כך ששכבת חומר ההדבקה  את האריחים יש להדק אל חומר ההדבקה
 מ"מ. 5-6המהודק תהיה בעובי של 

מ"מ במילוי רובה אקרילית בגוון  3פוגות ברוחב  –בין האריחים  10.09.04
 המותאם לגוון האריחים.

מקצועות אנכיים חיצוניים של אריחים יעובדו בשילוב פרופיל סיום  10.09.05
של "אייל ציפויים" או  SRישר לפינה מאלומיניום צבוע, כדוגמת דגם 

בקווים  –בפינות אנכיות, ובגמר חיפוי  –ע, לכל גובה החיפוי ש"
פרופיל פינה ישר כדוגמת  -אופקיים. בין פאות אנכיות בפינה חיצונית
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ס"מ  300של "איל ציפויים", או ש"ע. סרגל גמר באורך של עד  TRדגם 
 יהיה מחתיכה אחת.

 (TOLERANCESסיבולות ) 10.10

 כדלהלן: 314תאם לטבלה ולת"י סיבולות לעבודות ריצוף וחיפוי יהיו בה

 תאור העבודה

סטייה 
)במ"מ( 

במישוריות 
 לאורך )במ'(

סטייה 
)במ"מ( 
במפלס 
 המתוכנן

הפרש 
גובה 

)במ"מ(     
בין 

 אריחים

סטייה 
מהניצב 

ומהצירים 
בקירות 

 3.0לאורך 
 מ'

 2± 0.5 3± 3 ריצוף באריחי גרניט פורצלן

חיפוי באריחי קרמיקה/גרניט 
 פורצלן

2 -- 0.5± 2± 

 תכולת העבודה 10.11

העבודה תכלול בין השאר סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד  10.11.01
סביב מחסומי הרצפה וכד', מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור 
המרצפות למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן 

 קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב. 

 רדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז.תפרי הפ 10.11.02

הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים, לרבות ניקוי ודינוג, מריחת  10.11.03
 "סילר", בכל מקום שיידרש. 

 חיפוי. או דוגמאות עבור ריצוף,  10.11.04

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע  10.11.05
י תוכניות המכרז אופייני ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצויין שאף כ

לא מכילות את כל שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך 
התקדמות הפרוייקט כהוראות ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים 

 את ביצוע הדוגמאות, כולל פרוקם, אשר לא ישולמו בנפרד.

 העבודה כוללת אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם. 10.11.06

 חול מיוצב, וביצוע "רובה" אקרילית.מרצפות על תשתית של  10.11.07

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאטילן, או לוחות  10.11.08
גבס/דיקטים/יוטה עם גבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת אפוקסי, 

 יריעות גומי וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית.

ופי, רזרבה של בסיום העבודה יספק הקבלן, וכתנאי לאישור חשבון ס 10.11.09
 מהאריחים השונים, כמפורט במסמכי הפניה/ הסכם זה. 5%

 4/60העבודה כוללת בין היתר מפתני דלתות, מזויתנים מפליז במידות  10.11.10
מ"מ בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים, פרופילי אלומיניום להגנת 

 .פינות קרמיקה

פינות העבודה כוללת פרופיל אלומיניום רבע עיגול, או אחר להגנת  10.11.11
 .מחופות קרמיקה מסוג ובגוון לבחירת האדריכל

 רחבות או צרות ברצועות גדולים או קטנים בשטחים העבודות ביצוע 10.11.12

 .השטח ובצורת בגודל ,במיקום הבדל כל וללא פועיםשי ,מעוגל ובתוואי
 .השונות שבפריסות לפרוט בהתאם בזוויות וחיפוי ריצוף ביצוע כן כמו
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 .והריצוף החיפוי ודותבעב ומפגשים פינות עיבוד 10.11.13

 חיתוך לרבות ,שונות בזויות שונות בצורות ,ריצוף/חיפוי אריחי חיתוך 10.11.14

ם, החיתוכי ליטוש לרבות ,גדול תעשייתי מסור ידי על בקשתות עיגולים
 .הגוונים בשילובי וללכ

 י"ע אחר פתח וכל שרוולים ,מעקות ,צינורות של פתחים סביב עיבוד 10.11.15
 הפתח וסתימת , המפקח אישור לפי הכל ,האריח של מדויק חיתוך

 .השונים האלמנטים הרכבת לאחר החיפוי מסוג בחומר

 שבריצוף הראשיות המידות עם בשילוב שונות במידות בלוחות שימוש 10.11.16

 הריצוף סעיפי במחיר וכלול נימדד /כנדרש חיתוכים לרבות,ובחיפוי

 .השונים והחיפוי

 .הנקזים לכיוון לרבות, בשיפועים ריצוף 10.11.17

 .הריצוף לתוכניות בהתאם פסים כולל אריחים של שונים וניםגו שילוב 10.11.18

 פלדה ,חלק בטון משטחי ג"ע ולרבות הדבקה טיט עם ,בהדבקה ריצוף 10.11.19

 .'וכד

 .ושינוע אחסון ,אספקה ,הובלה 10.11.20

 .סי.וי.פי מגיני של והחיצוניות הפנימיות הפינות בכל בגרונג חיבורים 10.11.21

 שלמים מאריחים קר (פורצלן גרניטאו ,אבן) קשיחים פנלים/שיפולים 10.11.22

 .חתוכים

 למיניהם וספים קיר מגיני לביצוע הדרושים השונים האביזרים כל 10.11.23

 החומר מתוצרת'( וכד פינה ,סיום אביזרי ,חיבורים ,זויות :כדוגמת(

 .הספק הנחיית לפי או ,העיקרי

 האופני מדיד 10.12

 :הבאות העבודות את גם כוללים,וחיפוי ריצוף עבודות

10.12.01 ם, בציון סוג, עובי, חומר ומידות האריחים. ריצוףריצוף יימדד במטרים רבועי 
 שטחי ריצוף קטנים או צרים ייכללו בשטח הכללי של הריצוף.

מישקים מבניים יימדדו במטר. המחיר כולל את כל הדרוש להכנת  10.12.02
 המישק.

 השיפולים יימדדו במטרים, בציון חומר השיפולים וגובהם. 10.12.03

ן חומר החיפוי ומידותיו. חיפוי קירות יימדד נטו במטרים רבועים בציו 10.12.04
חיפוי פנים וחיפוי חוץ יימדדו בנפרד. שטחי חיפוי קטנים או צרים, כגון 

 .חשפי חלונות או גומחות, ייכללו בשטח הכללי של החיפוי

חיפוי קירות עקומים )שהשלכתם על מישור אופקי עקומה( יימדדו  10.12.05
י פנים בציון חומר החיפוי ומידותיו והפרדה בין חיפו במטרים רבועים

 .לחיפוי חוץ

אבזרים על או בקירות מחופים כגון סבוניות, מחזיקי נייר, מאחזי יד,  10.12.06
 –מתקנים לייבוש ידיים, מתקנים לסבון נוזלי, ווים, מראות וכו' 

 .יימדדו לפי יחידות. אין מנכים את שטחם משטח החיפוי

 .מדה" תימדד במ"ר בציון הסוג והפרטים בתוכניות" 10.12.07

ומרים כפיפים במפרט המיוחד, הוא יימדד בנפרד, אם נדרש מצע רך לח 10.12.08
 .הסוג והעובי במ"ר, בציון
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(, או בציון מידות החתך והאורך)מדרגות בודדות יימדדו ביחידות  10.12.09
ובציון הפרט שבתוכנית. יובחן בין מדרגות רתומות בקיר לבין  במ"א

 ;מדרגות מונחות חופשית
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 עבודות צביעה  - 11  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  11פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 11.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 .2, 1חלקים  -עבודות צבע בבניינים – 1922ת"י  -

 1חלק -כללי התקשרות לביצוע עבודות בניה –5279ת"י  -

 כללי 11.01

כללות להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנ 11.01.01
עבודות צביעה )במהדורתו  – 11במפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 

 המעודכנת(. 

 – 691החומרים יתאימו לתקנים הישראלים הרלבנטיים ולרבות: ת"י   11.01.02
, במידה ואין 359תקן ישראלי לצביעת יסוד למוצרי מתכת, ות"י 

או  DIN 55900התאמה לת"י החומרים יעמדו בדרישת התקן הגרמני  
 חר אירופאי מוכר המתאים למטרות אלה.תקן א

יש לעשות שימוש אך ורק בצבעים מעולים, המיוצרים עפ"י תקנים  11.01.03
 מאושרים במפעל של יצרן המחזיק בתו תקן ישראלי.

בכל מקום שיידרש ע"י יועץ הבטיחות, יש ליישם צבע מעכב אש לפי  11.01.04
 כל צבע יוגש לאישור בצרוף גיליון הבטיחות שלו. התקן.

ובים יש ליישם אך ורק צבעים עמידים בתנאי בחללים רט 11.01.05
רטיבות/לחות, והמונעים התפתחות עובש ופטריות, כגון: אקרינול, או 

 ש"ע.

בחללים שבהם קיימים תנאים קורוזיביים או השפעות אחרות של  11.01.06
כימיקלים/דטרגנטים, יש לעשות שימוש בצבעים עמידים עפ"י התקן, 

וקסי או פוליאוריתן לעמידה לרבות בצבעים על בסיס גומי מוכלר, אפ
 בתנאים חיצוניים.

במרחבים מוגנים, ובחללים אחרים לפי הנחיות יועץ הבטיחות, יש  11.01.07
להשתמש גם בצבעים מחזירי אור המאושרים בתקן הישראלי. צביעת 

 המרחבים המוגנים תהיה על פי הנחיות פקע"ר.

יחות אחסון החומרים, דילול הצבעים וכיוצ"ב יבוצעו עפ"י תקנות הבט 11.01.08
 בעבודה, באחריות הקבלן.

אין לערבב בשום אופן, צבעים מתוצרת יצרנים שונים. שינוי גווני  11.01.09
הצבעים, אם יידרש, וכן  דילולם ייעשו אך ורק בכפיפות להמלצות 
היצרנים, ובמשחות צבע ובחומרים מתוצרת יצרן הצבע.  הדילול יעשה 

רת יצרנים במקום האחסון כנאמר לעיל.  אין להשתמש בצבעים מתוצ
 שונים, בשכבה מעל שכבה. 

עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים  11.01.10
ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות 
והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב 

 מהמפקח לביצוע צביעה ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
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ה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע, כולל כל כל הצביע 11.01.11
ההכנות, עבודות העזר שכבות היסוד, הביניים והסופיות בתיאום עם 

 יצרן הצבע.

הוראות יצרן הצבע המלאות מתוך קטלוג היצרן, בנוסף להוראות  11.01.12
והנחיות שעל גבי אריזות הצבע הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד 

ל הקבלן להציג למפקח את הוראות היצרן ומחייבות במידה שווה. ע
המפורטות לפני תחילת העבודה ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום 
ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. במקרה של סתירה בין הוראת היצרן 
לבין המפרט המיוחד, תקפה לביצוע ההוראה המחמירה מבין השתיים, 

 ן.ותקפה לתשלום הוראת המפרט המיוחד ולא הוראת היצר

 כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.  11.01.13

אין לשנות סוג צבע של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהי. הקבלן  11.01.14
 רשאי להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך )ולא שכבה בודדת(.

כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל  11.01.15
הכנות וחומרי העזר הדרושים לפי מערכת כזו בשלמותה כולל כל ה

 הוראות יצרן הצבע.

הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים, אם תידרש, כלולה במחיר  11.01.16
הצביעה. היות וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי, על הקבלן 

 לקחת בחשבון )זמן ומחיר( הזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי.

שטח לפני יישום שכבת הצבע יש לקבל את אישור המפקח להכנת ה 11.01.17
 הראשונה.

מספר שכבות הצבע המצוין במפרט, בהוראות היצרן או בכתב הכמויות  11.01.18
הינו מספר מינימאלי נדרש. בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות 

 עד לקבלת כיסוי מלא בגוון אחיד על כל פני השטח.

ות יש להכין, לאישור המפקח, דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגר 11.01.19
 לפי הנחיות המפקח.

גמר המשטח הצבוע יהיה חלק ואחיד לחלוטין ללא סימני משיכה של  11.01.20
מברשת טפטופים וכיו"ב. במקרה של פנים פגומים, יידרש הקבלן 

 להסיר הצבע ולבצע צביעה מחדש.

בעבודות צביעת קירות, תקרות ורצפות: הקבלן יכין מספר דוגמאות  11.01.21
וני. הדוגמאות תהיינה בגודל גבי קטע ניסי-מכל סוג צבע במבנה על

100X100  ס"מ לפחות. הדוגמא שתאושר ע"י המפקח תישמר עד גמר
 עבודות הצבע.

כל שטחי הפלדה ייצבעו כולל תחתית פחי הרצפה, וכולל שטחים  11.01.22
שיוסתרו ע"י: בנייה צמודה, פנלים של סיכוך, קירות גבס, תקרות 

עם יציקת  אקוסטיות וכו'. לא ייצבעו שטחי הפלדה הבאים במגע
 הבטון של הרצפה.

בצביעת צנרת ליד קירות ותקרות: יש לצבוע את הקיר או התקרה  11.01.23
בשכבות התחתונות, לאחר מכן לצבוע את הצנרת שכבות התחתונות, 
לתקן קירות שנפגעו מצביעת הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על 

 הקירות, לנקות את הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת.

 נורות אוורור של המרחבים המוגנים ייצבעו גם בצידם הפנימי.צי 11.01.24

גומיות האטימה לדלתות, לרבות דלתות מרחב מוגן, יורכבו לאחר גמר  11.01.25
 צביעת המשקופים.

אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שיישארו  11.01.26
נקיים לחלוטין. על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה שלא ייפגעו שטחי 

חשוף כתוצאה מפעולות הצביעה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי  בטון
ההגנה הדרושים, לרבות כיסוי רצפות בחול דק, או ביריעות הגנה, 
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הכול באישור מראש מאת  -וכיסוי קירות ביריעות הגנה או כיו"ב 
המפקח. אם למרות נקיטת האמצעים הנ"ל בכל זאת ייגרם נזק, יהיה 

י הצבע על חשבונו ולפי הנחיות הקבלן חייב לתקן ולנקות את כתמ
 המפקח ולשאת בכל התוצאות הנובעות מכך על חשבונו.

כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד,  11.01.27
, Pהגוונים לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס 

 .כולל שכבה נוספת לאחר ביצוע הקבלנים מטעם המזמין

לש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, כל הצביעה בש 11.01.28
. Pהגוונים לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס 

 כולל שכבה נוספת לאחר ביצוע קבלני המזמין.

 כללי  -איכות החומרים  11.02

רכיביים, -רכיביים או דו-כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש, חד 11.02.01
ארוזים באריזותיהם המקוריות, ויסופקו לאתר העבודה כשהם 

מקופסאות סגורות  ומסומנות בתווית היצרן לרבות מס' הדגם. יש 
 להקפיד שהצבעים יהיו ברי תוקף, ולא מעבר לשנה מתאריך ייצורם.

משטחים גלויים יש לצבוע בצבעים מתאימים לצביעת חוץ ועמידים  11.02.02
בפני קרני השמש, רוחות, גשמים, הפרשי טמפרטורה קיצוניים 
)יום/לילה, קיץ/חורף(, שחיקת רוח עם אבק, וכיו"ב. הצבעים 
המיועדים למשטחים כאלה יהיו עמידים בפני השפעות אקלימיות. כמו 
כן יש להשתמש בצבעים מתאימים למטרות מיוחדות, כגון צבעים 
העומדים בפני חום למטרת צביעת גופי חימום, צבעים עמידים בפני 

 בכפוף לתקן הרלבנטי. –והכול שחיקה לצביעת רצפות וכיו"ב, 

סוגי צבע למטרות מיוחדות, כגון להגנה בפני חום, אש פטריות, טחב,  11.02.03
כימיקלים וכיו"ב טעונים הצגת מפרט מיוחד לאישור האדריכל 

 והמפקח.

יש לאשר מראש אצל המפקח והאדריכל כל סוג וגוון של צבע, לפני  11.02.04
 רכישה והבאת הצבע לאתר, ויישום.

יות ניתנים לאחזקה בקלות, ולחידוש מפעם לפעם.  על כל הצבעים לה 11.02.05
 על הצבעים לאפשר הסרת כתמים במטלית לחה.

 הנחיות כלליות לגבי ההכנות ליישום 11.03

 11031עפ"י המפרט הכללי סעיף  –הכנת שטחים  – ראשוןבשלב  11.03.01
 וכמפורט להלן.

שטיפת כל פני השטח באמצעות מים בלחץ תוך הסרה  – שניבשלב  11.03.02
ם רופפים, מלחים וזיהומים מעל פני השטח.  יש קפדנית של  גורמי

 להמתין עד לייבוש מלא של פני השטח.  

על פני השטח המיועד לצביעה להיות יבש, נקי, חופשי מאבקת צמנט,  11.03.03
 חופשי משומנים, וחופשי מחלקים רופפים ומאבק.

בטון חשוף בצד הפונה לפנים שנדרש לצבעו ייושר ויוחלק באמצעות  11.03.04
טמבור לפני הצביעה, כחלק ממערכת הצביעה, או פרו של -מרק אלט

באמצעות שליכט אקרילי באגר, עד להגעה לפני שטח חלקים וישרים 
 לגמרי.

 הנחיות כלליות לגבי היישום 11.04

סוג וכמות השכבות, אופן יישומן, עובי כל שיכבה ביבש, וזמן הייבוש  11.04.01
ת בין שכבה לשכבה יהיו על פי הנחיות היצרן. כל מערכת צבע תכלול א

 כל מרכיבי המערכת על פי הנחיות היצרן.
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יש לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות, ביצוע דגשים וכד',  11.04.02
לרבות באותם חללים והכול לפי תכנית לביצוע של האדריכל 

 לכשתאושר, ו/או הוראות המפקח באתר.

במפגש גוונים שונים, או בקצה משטח צבוע, יש להגן על גבול השטח  11.04.03
הגובל בצביעה באמצעות הדבקת סרט דביק בהתוויה ישרה ומדויקת 
כנדרש, לכל אורך הגבול, ובתום הצביעה יש להסירו בעדינות ללא 

 פגיעה במשטחים הצבועים, ובמשטחים המקוריים.

באמצעות מרק ייעודי על פי בטון חשוף בצד הפונה לפנים ייושר ויוחלק  11.04.04
 התקן לפני הצביעה, כחלק ממערכת הצביעה.

יישום מערכות צבע חיצוניות, ומערכות צבע על גבי פלדה מגולוונת,  11.04.05
יהיה גם בהנחיה ובפיקוח של גורם מקצועי מטעם יצרן הצבע, 

 לאבטחת היישום בהתאם להמלצות היצרן.

 פקח.תדירות הפיקוח המקצועי ועומקו יהיו באישור המ

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח.  11.04.06
שטחים שגוון הצבע שלהם בלתי אחיד, ייצבעו ע"י הקבלן בשכבות 

 נוספות עד לקבלת גוון אחיד, וללא כל תמורה נוספת.

במקרה של צביעה לקויה/חסרה בקיר מסוים, יצבע הקבלן מחדש את  11.04.07
 , וללא כל תמורה נוספת.הקיר בשלמותו,  עד לקבלת גוון אחיד

 דיגום צביעה 11.05

 יש להציג למפקח ולאדריכל חלופות יישום, מראש. 11.05.01

יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה ושל כל סוג גוון ומירקם  11.05.02
מ"ר,  2.0 –הנכללים בעבודה בגוון הנבחר, בשטח כיסוי של לפחות כ 

 .בתנאי יישום ותאורה אמיתיים ככל הניתן, לאישור המפקח והאדריכל

בסמכות המפקח לדרוש דוגמאות חוזרות/שונות ככל הנדרש, עד להשגת 
 התוצאה המקצועית הרצויה, כתנאי לאישור לביצוע. 

 צבעי יסוד 11.06

שמן יסוד למוצרי עץ ומשטחי טיח יהיה מורכב משמן ללא תוספת  11.06.01
חומרים אחרים פרט למייבשים, למדלל )טרפנטין( ששיעורו לא יעלה 

. השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל. 5% עד –ולאבקת אוקר  30%על 
יותר שימוש בתחליף לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים 

 חרושתיים במפעל מוכר ומאושר.

 צבע יסוד סינתטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים חרושתיים,  11.06.02
מסוג צבע מיניום עם שרף סינתטי אם כרומט אבץ עם שרף העומד  

 .691בדרישות ת"י 

בע יסוד לגופי חימום, צנרת הסקה ואלמנטים דומים המופעלים בחום, צ
, או תקן אחר המיועד למטרה זו. DIN 55900יעמוד בדרישת התקן הגרמני 

למערכת צבעים מיוחדים, כגון צבעי אפוקסי, פוליאוריתן  וגומי  מוכלר  
 ישתמשו בצבע היסוד המתאים לפי הוראות היצרן.

 צבעים ולכות 11.07

ת סינתטיים יכילו שרפים סינתטיים עם או בלי שמנים מתייבשים וחומרי צבעים ולכו
ייבוש לפי הצורך. צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים  פולימריים מתאימים לייעודם, כגון 
אלה היציבים בטמפרטורות גבוהות, או עמידים בפני כימיקלים, ויתאימו לתקנים או 

 יהיו יציבים ובני קיימא.למפרטים החלים עליהם. הפיגמנטים שבצבעים 

לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח מדולל בטרפנטין מינראלי, בהתאם 
 .488לדרישות ת"י 
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 מדללים 11.08

למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינראלי העומד בדרישות התקן, ואילו הצבעים 
די היצרנים הסינתטיים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל המומלץ על  י

 של הצבעים המתאימים.

 צביעה בצבע אקרילי 11.09

שכבות עד הגעה לפני שטח  1-2החלקת הקיר עם שליכט אקרילי באגר  11.09.01
 ישרים וחלקים.

 טרפנטין מינרלי. 10%צביעת שכבת פריימר לבן מדולל  11.09.02

שכבות צבע אקרילי משי אקווניר, כל שכבה בכיסוי מלא  2צביעת  11.09.03
 גוון לבחירת האדריכל.שעות בין שכבות ב 24ובהפרש של 

 שליכט מינרלי 11.10

" או ש"ע, מרקם N-10שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקוליין אינקה  11.10.01
ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית על טיח שחור, לרבות  4חולי, כמות של 

 . ביצוע מושלם לפי הנחיות יצרן.מריחת סילר בשטחי חוץ

 צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת בפוליאור 11.11

 רכיבי.-משי על בסיס שרפי פוליאוריתן חד צביעה בצבע מט 11.11.01

 יישום בעיקר על מוצרי מתכת בלתי צבועה, ובלתי מגולוונת. 11.11.02

הכנת המשטח ע"י הסרת חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר  11.11.03
באמצעות מברשת פלדה ונייר לטש ושטיפתו בטרפנטין מינרלי טמבור.  

 .ST-3השיוף המכני לדרגה 

 60אדום, בעובי יבש  HB-13עמיד סופר  –שכבה ראשונה צבע יסוד  11.11.04
 מיקרון.

 מיקרון. 60צבע יסוד סופר עמיד אפור, בעובי  –שכבה שנייה  11.11.05

 מיקרון. 40פוליאור, בעובי יבש  –שכבות צבע גמר עליון  2 11.11.06

 שעות. 24 –משך ייבוש בין שכבה לשכבה  11.11.07

 בהתזה. –יישום בהברשה או במשטחים גדולים  11.11.08

 גוון לבחירת האדריכל. 11.11.09

 ב מתכת מגולוונתצבע מקשר עג" 11.12

 הכנת הפלדה המגולוונת לפני הצביעה: 11.12.01

השטח ינוקה בקפדנות משאריות צבע, גריז, שומנים, אבק, זפת, בטון, סוגי 
 15ריתוך )שלקה( וכל גוף זר אחר ויהיה יבש לחלוטין.  חיספוס בעומק 

 .100מיקרון, באמצעות נייר לטש    מס' 

למניעת השארת שאריות שיפגמו  ניקוי בסבונים ובדטרגנטים ייעשה בזהירות
 בהדבקות הצבע.

ניקוי מכני יהיה באמצעות מברשות פלדה ידניות לסילוק בוץ, התזות בטון 
וכד' או מברשות ניילון בשילוב מים נקיים מתוקים לסילוק כתמים של מלחי 

 אבץ שונים )"קורוזיה לבנה"(.

 ניקוי כימי )צריבה באמצעות חומצה( אינו מאושר.  
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יש להשתמש בצבע  –עם צבע על בסיס פוליאוריתן כגון טמגלס  לקישור 11.12.02
 מיקרון. 40-50יסוד אפוגל, בעובי 

לקישור מעל תיקוני גילוון מקומיים באזורי ריתוך ו/או באזורים  11.12.03
 93%רכיבי גלווצינק אלומיניום, )-שנפגעו יש להשתמש בצבע יסוד חד

 מיקרון כל שיכבה.  40שכבות, בעובי  2 –אבץ(, ב 

 עה קירות/תקרות חללים רטובים באקרינולצבי 11.13

 .207במדלל  20%אקרינול מדולל   - צבע יסוד 11.13.01

 .207במדלל  10%אקרינול מדולל   - צבע ביניים 11.13.02

 .207במדלל  10%אקרינול מדולל   - צבע עליון 11.13.03

 יישום בהתזה )איירלס(, או בגלילה. 11.13.04

  צביעת מוצרי פלדה מגולוונת במערכת צבע מעכב אש 11.14

 ה מכאנית כנ"ל.: הכנ הכנת שטח 11.14.01

 מיקרון. 50-40צבע יסוד אפוקסי אפוגל בעובי של  שכבת צבע יסוד: 11.14.02

 בעובי הנדרש. SPXצבע פירוטק  שכבת צבע מעכב אש: 11.14.03

 50-40צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של עליון: שכבת צבע  11.14.04
 מיקרון לשכבה.

 יישום בהברשה. 11.14.05

 אש צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת במערכת צבע מעכב 11.15

 .לפי תקן שוודי  SAS.5ניקוי חול לדרגה  :  הכנת שטח 11.15.01

 100-80צבע יסוד אפוקסי מולטיפוקסי בעובי של  שכבת צבע יסוד: 11.15.02
 מיקרון.

 בעובי הנדרש. SPXצבע פירוטק  שכבת צבע מעכב אש: 11.15.03

 45-40צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של  שכבת צבע עליון: 11.15.04
 מיקרון לשכבה.

 יישום בהברשה. 11.15.05

 דיקות הצביעה ושלבי הבצוע ב 11.16

בכל שלב ושלב של עבודות הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן 
 לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה. 

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר ע"י המפקח, אשר ישמש 
 לבדיקת עובי השכבות. 

חת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויות, בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה א
 לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה. 

 יישום  11.17

נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה  הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה.
 שתתבטא: 

 בהכנת הרקע.  11.17.01
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בה במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכ 11.17.02
 ושכבה. 

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת, או כל  11.17.03
אביזרים אחרים שיוכנסו בבנין ע"י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה 
אחת בבנין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל 

 פריט על מנת למנוע התלכלכות והווצרות כתמים. 

 הן גמורות ובמצב נקיון למופת. העבודות תמסרנה כש 11.17.04

הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות נקוי מושלם, לשביעות רצונו של  11.17.05
 המפקח. 

 אופני מדידה מיוחדיםתכולת העבודה ו 11.18

הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות יעשו על ידי  11.18.01
תשלום נוסף ומחיר של הנ"ל כלול במחירי היחידה  הקבלן ללא כל

 המתאימים.

 .קטע נסיוני אם נדרש במפרט המיוחדהכנת  11.18.02

לא תשולם כל תוספת מעבר לסעיפים שבכתב הכמויות עבור צביעה  11.18.03
גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפי הוראות  במספר

 המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש  11.18.04
ולא תשולם עבור הנ"ל  גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן לקבלת

 שום תוספת.

הכנת המשטח כמפורט לגבי כל סוגי הרקע והצביעה, לרבות פלדה  11.18.05
 מגולוונת;

ידי כיסוי ביריעות פלסטיק, -הגנה של שטחים צבועים ובלתי צבועים על 11.18.06
 .אמצעי מתאים אחר או בכל

 .פירוק חלקי הפרזול, אחסנתם והרכבתם מחדש 11.18.07

ות המפקח, או להנחיות יצרן צביעה בתנאי אקלים מתאימים להורא 11.18.08
 .הצבע

 .ניקוי תוך כדי עבודות הצביעה ובסיומן 11.18.09

 תיקוני צביעה בתקופת הבדק. 11.18.10

בנייה נקייה, בטון חשוף וכד'. השטחים הבלתי צבועים ששטחם מעל  11.18.11
מ"ר, כגון: פתחים, חיפויים, שיפולים, צביעת קירות או משטחים  0.25

יובחן  הפתחים. ניכוי כלתימדד נטו, במטרים רבועים של שטח צבוע וב
 בין צביעה בחוץ לבין צביעת שטחי פנים.
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 עבודות אלומיניום - 12  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  12פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה ין המפרט הכללי מקרה של סתירה בב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 12.01

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 

 דלתות סובבות לכניסה ראשית.דלתות אלומיניום בבנייני מגורים, –263ת"י  -

 .7, חלק 1-3חלקים -לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים –938ת"י  -

 1,2חלקים -חלונות  –1068ת"י  -

 קירות מסך, תכן ותפקוד. –1568ת"י  -

דלתות אלומיניום שאינן דלתות כניסה   1חלק -דלתות אלומיניום –4001ת"י  -
 ראשית.       

 1חלק -ת ותריסים מותקנים באתרחלונו –4068ת"י  -

 2, 1.02פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים חלקים :  –4402ת"י  -

 כללי  12.02

 מהות העבודה 12.02.01

 עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעות מחיר / חוזה מתייחסות
 לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני, תוכניות

מנחים, רשימות אלומיניום, המפרט הטכני וכתב הכמויות,  פרטי אדריכל
 קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר.

 תכולת העבודה 12.02.02

ייצור ואספקת מערכות אלומיניום של חלונות,  12.02.02.01
דלתות, ויטרינות, מעקות, דלתות וחלונות פנים, 
ומערכות מוגנות אש בהתאם  לתוכניות ורשימות 

המפרט הטכני וכתב הכמויות ותכוניות  האדריכל
האלומיניום שמצורפים למסמכי המכרז ולחוזה  

 מול המזמין. 

כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות  12.02.02.02
האלומיניום ובינם לבין פתחי וחלקי הבניין, חומרי 
החיפוי, הגימור והפלשונג והקופינג בכל קומה ובכל 

 . האדריכל פתח בנייה מכל סוג שהוא על פי אישור

 כמפורט בתכניות האדריכלעבודות הזיגוג,  12.02.02.03
 האדריכל.

דלתות לפתיחה בפנים ובחוץ, שכוללות את כל  12.02.02.04
הפרזול, האביזרים והמנגנונים על פי דרישות 

מחלקת האחזקה של האדריכל, יועץ הבטיחות, 
 ונציגי המזמין. המתחם

 ,כל העיגונים הדרושים לחיזוק מערכות אלומיניום 12.02.02.05
 ת וויטרינות, וזכוכיות למבנה. חלונות, דלתו
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בניה של דגמים על פי המפרט באתר בגודל מלא.  12.02.02.06
 פירוק ותיקון דוגמאות על פי הצורך.

חישובים הנדסיים וחישובים סטטיים של מהנדס  12.02.02.07
מורשה מטעם הקבלן תוכניות ייצור ותוכניות 
הרכבה מפורטות של כל פריט, לתיאום מול 

 תוכניות האדריכל ויועץ הביטחון.

טמים, חומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית א 12.02.02.08
 וכל אלמנט נוסף של פריטי הזיגוג והאלומיניום.

בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים. על פי  12.02.02.09
 דרישות המפרט והתקן הישראלי.

שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל, על פי  12.02.02.10
 דרישות המפרט.

 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר 12.02.03

שנים אחורה בהם  7ימת פרויקטים קודמים רש 12.02.03.01
הקים הקבלן מערכות דומות. כולל שמות ממליצים 

 וחברות איתם עבד.

 שם המצבעה העומדת בדרישות המפרט. 12.02.03.02

 תקנות ומפרטים 12.02.04

עבודות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות  12.02.04.01
המחמירה הנדרשת במפרט, בתקן הישראלי 
ובדרישות הנהוגות בתעשייה. במקרה של סתירה 
בין הדרישות, יעמדו העבודות ברמת הדרישות 

 המחמירה ביותר.

החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום  12.02.04.02
יערכו לפי התקן הישראלי העדכני. מערכות תוצרת 
חוץ יתבססו על תקן אירופאי או אמריקאי בהיעדר 

 תקן ישראלי תואם של מערכות שוות ערך.

 לבד.השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית ב 12.02.04.03

החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי  12.02.04.04
 .414התקן המעודכן 

של המפרט  12כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  12.02.04.05
( של 2008הכללי הבין משרדי לעבודות אלומיניום )

 משרד הביטחון ) הספר הכחול (.

העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם  12.02.04.06
 לנושא המפורט 

הוזכר ברשימה זו. יש לראות את הדרישות בתכנון, גם אם לא 
השונות כמצטברות ולא כסותרות. היה ותיווצר סתירה בין 
הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע מוקדם ככל האפשר ולקבל 

 את הנחיית היועץ ומנהל התכנון לפתרון הנדרש. 

במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על מילוי כל  12.02.04.07
מתאימים, הישראלים ה הדרישות של כל התקנים

לדלתות, לחלונות, לקירות המסך, פחי אלומיניום, 
תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד תרמי, 
מעקות, בטיחות, עמידות לאש, אטימות לרוח 

 ולחדירת מים, כוחות רוח ורעידות אדמה.

הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות  12.02.04.08
 האלומיניום והפרטים בפרויקט.
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יות שקולה לדרישות הטכניות במפרט כל הצעה חייבת לה
ודרישות  האדריכל והיועץ. ההצעות החלופיות חייבות להיות 
מגובות בכל המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור יועץ 

 האלומיניום, האדריכל, מנהל הפרויקט, והמזמין.

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי  12.02.05
משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות  התאמה ו/או דו

במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט וליועץ 
האלומיניום. החלטת המנהל בנידון היא סופית ומכרעת. לא תתקבל כל 
תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר 

 מילוי הצעתו. 

 הבנייה התאמה לחוק התכנון ו 12.02.06

היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק 
והתקנות התקפות ליום מתן הצעתו לכל  -1965התכנון והבניה התשכ"ה 

התקנים הישראליים הרשמיים המעודכנים והמחייבים לרבות בנושאים של 
עמידות  זיגוג, בידוד תרמי ואקוסטי, הגנות על הפתחים מפני פריצה, ירי,

 לאש, חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה.

כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים 
 והתקנות המחייבים. 

 סטנדרטים ושינויים  –תכנון מפורט  12.02.07

התכנון המפורט של חלקי מסגרות אלומיניום, פחים, לרבות כל הפרטים 
ומיניום מטעם קבלן מערכות והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי מהנדס אל

האלומיניום, על יסוד התוכניות, המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה. 
רפפות ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס מוסמך מטעמו של הקבלן, יחתום ויאשר 
על פי הערותיו על כל תוכנית קונסטרוקציה שמתוספת לפריט האלומיניום.כל 

יום והאדריכל. החישובים הסטטיים התוכניות יובאו לאישור יועץ האלומינ
 יוגשו לאישור יועץ האלומיניום ומהנדס הבניין. 

 בעלי מקצוע אחרים בבניין 12.02.08

העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין/מנהלהפרויקט יעביר לקבלן 
המבצע, בתיאום מלא עבודה של בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם 

דות ביטחון ומנ"מ, קבלני עבודות בטון, קבלנים אחרים, כגון; קבלני עבו
עבודות ריצוף, חשמל מזוג אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל 
זאת יבוצע תוך תיאום מראש עם הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט באתר. אין 
בכך לפגוע באיכות ההרכבה והביצוע של כל עבודות האלומיניום ו/או לפגום 

 יבת העבודה המיידית של הקבלן.בעבודות שמתנהלות בסב

 לאחר אישור התחלת עבודה –תכנון מפורט  12.02.09

התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים  12.02.09.01
לצורך הצגת כוונות האדריכל. המערכת המבוקשת 
ומרכיביה העיקריים. הקבלן בהצעתו  יתכנן ויגדיר 
את כל הנדרש בהתאם. במידה והקבלן יציעבשלב 

שיטה, פירוט, פתרון חלופי, טרום  אישור תוכניות 
עליו לעמוד באותן דרישות כשווה ערך למה 
שמוגדר במפרט. תוכניות הביצוע המאושרות של 
הקבלן ייקראו להלן התכנון המפורט, המאושר 

 לביצוע. 

על הקבלן להגיש לאישור לפני ביצוע עפ"י לוח  12.02.09.02
 SHOPהזמנים תכניות עבודה מפורטות 

DRAWINGS  של כל אחד  1:1, 1:2, 1:5בקנ"מ
ממוצרי האלומיניום, הזכוכית, הפרזול ושיטת 
ההרכבה של הפרט בקיר וכל המפגשים השונים 
במעטפת. תמורת התכניות כלולה בהצעת 

 הקבלןולא תשולם תוספת מחיר עבורן.
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על הקבלן לקבל אישור לביצוע בכתב מהאדריכל  12.02.09.03
, 1:2ויועץ האלומיניום לגבי הפרטים בקנ"מ: 

נות למקומות בעייתיים שכוללים פתרו1:1
ומיוחדים. הפרטים יתארו חיבור לקירות, ספים 
ודלתות, פרטי איטום, ופרטי מפגשים עם חלקי 

 בניין ותאום פרטי חיבור ואיטום. 

חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות  12.02.09.04
כל האלמנטים הינם באחריותו של הקבלן. אישורי 

אישורים האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה הינם 
עקרוניים בלבד והם לא משחררים את הקבלן 
מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה כמתואר 

לעיל. על הקבלן להגיש חישובים  12.0.11.5בסעיף
 סטטיים על ידי מהנדס מורשה מטעמו. 

השמטה של פריטים, אטמים, פתרונות וחלקי  12.02.09.05
פרזול שנדרשים בתכניות, לא גורעת מאחריות 

פועל. אישור יועץ האלומיניום הקבלן להתקינם ב
והאדריכל לתכניות ולדגמים אינו משחרר את 
הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר, 
לכשלים, לטעויות, לאי התאמות וליקויים 

 שעשויים להתגלות במועד מאוחר יותר.

על הקבלן לפרט את פרטי הרכבת כל פריט בכל  12.02.09.06
סוגם, היקפם, שיטות החיבור, מיקום המחברים ו

עובי וגימור החומרים, שיטות העיגון והאטימה, 
סוגי האטמים וחומרי האטימה, ופירוט המפגשים 

 המגוונים. 

התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת  12.02.09.07
ייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב מיועץ 
האלומיניום והאדריכל. לאחר קבלת האישור 
הקבלן אינו רשאי לשנות מאומה, ללא אישור 

 מיועץ האלומיניום והאדריכל.  בכתב

את כל התכניות, חתכים, פרטים,  לבצע בעבריתיש  12.02.09.08
אישורי בדיקות, דו"חות וכל התכתבות שתבוצע 
בין הקבלן למפקח, ליועץ ולאדריכל. כל המסמכים 

 . באנגלית בלבדהזרים חייבים להיות 

שם, מספר טלפון וקטלוג  בכתבעל הקבלן למסור  12.02.09.09
ת כל אחת מהמערכות יצרן לכל פריט שמרכיב א

שמותקנות בבניין כמו: חומרי איטום, גומיות, 
פרזול, זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור 
מיוחדים, במידה ואושר לו לעשות שימוש במוצר 

 שווה ערך. 

 כמופיע במוקדמות. -הגדרת שווה ערך:  12.02.10

 דגמים ודוגמאות פרזול  12.02.11

בכל מוצר המונה למעלה מחמישה פריטים הקבלן  12.02.11.01
ר פריט לדוגמא לאישור המזמין, לפני שיאושר ייצ

 ביצוע סדרתי שוטף.

כל האלמנטים לדוגמא יהיו חלק מתכולת העבודה  12.02.11.02
של הקבלן. הדגמים יהיו כלולים בתמורה ולא 

 תשולם שום תוספת עבורם 

של כל  1:1על המבצע להכין באתר דגם בקנה מידה  12.02.11.03
 אחד מהדגמים הנדרשים.
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ניום ולאדריכל על המבצע להציג ליועץ האלומי 12.02.11.04
דוגמא מכל פריט, כולל אופן חיבורו ואיטומו 
לחלקי מעטפת אחרים בבניין, כולל תכניות, פרזול, 
מחברים, ברגים, אטמים, אביזרים, זכוכית, גימור, 
משקופים עיוורים, ופחי חיפוי.הדוגמאות ייבדקו 

 להתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שוטף.

פרזול של כל דרישות על הקבלן המבצע להכין לוח  12.02.11.05
הפרזול במערכות האלומיניום לאישור סופי לפני 

פריט הפרזול  1:1ביצוע. הלוח חייב לכלול דוגמא ב 
 הנדרש + קטלוג יצרן לכל פריט. 

 התאמה למידות הפתחים  12.02.12

הקבלן ימדוד את כל מידות הפתחים בבניין  12.02.12.01
והתאמתם לתוכניות לפני ייצור המסגרות, 

וצרים לפתחי הבנייה באחריותו להתאים את המ
 שבוצעו ע"י אחרים.

הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה  12.02.12.02
באופן מיידי ליועץ האלומיניום ולאדריכל. הסטיות 
יסומנו ויבדקו כנגד תוכניות המבנה וכוונות 
האדריכל. יועץ האלומיניום והאדריכל ינחו את 

 הקבלן לגבי המשך הביצוע. 

 צור סדרתי: תנאים לפני אישור תחילת יי 12.02.13

הקבלן קיבל את אישור יועץ האלומיניום ואדריכל  12.02.13.01
 על גבי תוכניות  הביצוע. 

הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות  12.02.13.02
השונות, השיטות השונות ובינם לבין כל חלקי 

 הבניין במעטפת על פי כתב הכמויות. 

הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי  12.02.13.03
 דו.ערך שהוצעו על י

כל התכניות והפרטים הוגשו לאישור לפי לוח  12.02.13.04
הזמנים בצירוף כתב אחריות של הקבלן המבצע 
לאיכות המוצר, עמידה בלוחות זמנים וטיב 

 העבודה בפרויקט.

הקבלן קיבל אישור לכל הפרמטרים שנבחנו  12.02.13.05
בדגמים השונים להזמנת חומר וביצוע הפריטים 

 הראשונים באתר. 

 תקןדרישות  12.03

 כללי 12.03.01

יצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום תכנון, י 12.03.01.01
יבוצעו כך שכל מערכת במעטפת הבניין תעמוד 
בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור 

מעודכן וכל פרטי  414הקיר, בהתאם לדרישות תקן 
 התקן הישראלי. 

עפ"י תקן  Eכל המערכות יעמדו בדרישות רמה  12.03.01.02
רישות . כולל בדיקת חדירת מים, שתעמוד בד1068

ובפרק  12.1.2.4, ראה החמרה בס' Eרמה 
 הבדיקות.
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במידה וידרשו בדיקות מעבדה, כל העלויות יהיו על  12.03.01.03
  חשבון הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת לשאת  12.03.01.04
במשקלה העצמי, משקל הזכוכית, עומסים 
סיסמיים, עומסים המופעלים ע"י תפעול הכנפיים, 

 מכל סוג שהוא. 

לית המותרת, בעקבות העומס השקיעה המכסימ 12.03.01.05
 המתוכנן היא כדלהלן:

למפתח אנכי  1/300 -האלומיניום בניצב למישור מערכות 
ולמפתח האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא 

מ"מ. השקיעה בכל שאר הפתחים והמערכות תהיה  15יותר מ 
בהתאם לת"י. מבלי לסתור אתהאמור לעיל הכנפיים לפתיחה 

תות לא ישפיעו על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק והדל
לא תאושר שקיעה  ALL GLASSבאיטום.במערכת קיר עכבישים 

 כלל. 

 1.5 -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 12.03.01.06
פעמים העומס המתוכנן )שלילי או חיובי( בכל 

 המערכות מכל סוג שהוא. 

ברים, העוגנים של כל מערכות המעטפת, כולל המח 12.03.01.07
מהמאמץ המותר  50%לא יקבלו מאמץ מעבר ל 

 עפ"י העומס המתוכנן. 

יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה  12.03.01.08
עקב עומסים ארוכי טווח )זחילות( ו/או עומס נייד 

 כגון שינויים תרמיים, בכל המערכות. 

ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו  12.03.01.09
בורים מכאניים ברגים, מסמרות, עוגנים או חי

 אחרים חשופים על פני המישור החיצוני והפנימי.

כל הברגים, מסמרות ומחברים מכאניים חשופים  12.03.01.10
שאינם אלומיניום יהיו מפלדה בלתי מחלידה 

 עם ראשי בורג ראש עגול. 4A - 316נירוסטה 

בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן  12.03.01.11
מערכת  .10681+2 כמוגדר בת"י

תאושר עפ"י דרישות המפרט, הנחיות האלומיניום
המתכננת, התקן המקומי על פיו תוכננה  החברה

 המערכת והתקן הישראלי. 

תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות  12.03.01.12
בפני מעבר אוויר לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על 

 מנת להקטין רעשי רוח והפסדים תרמיים. 

 על הקבלן להגיש דו"ח בדיקה שכל מערכות 12.03.01.13
המעטפת עומדות בדרישות חדירת אוויר חריגה 

 0.6עפ"י הנאמר להלן: חדירת האוויר לא תעלה על 
מק' / לשעה / במר' של שטח קיר / כנף בלחץ רוח 

פסקל בהתאם למפורט ברשימת הבדיקות.  300של 
 ראה רשימת בדיקות בפרקחמישי.  -

 אלמנטי האלומיניוםהחסימה כנגד אש ועשן בין  12.03.01.14
ל קומה לאורך היקף הבנייןתבוצע וקו הבטון בכ

ע"י קבלן האלומיניום על פי הנחיות המפרט. 
הקבלן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי 
הבידוד חסימה כנגד אש ועשן ללא תשלום נוסף. 

 הפרט חייב להיות מאושר על ידי יועץהבטיחות.
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יש לתכנן קליטת תזוזה תרמית של כל מערכת  12.03.01.15
 בתחוםהטמפרטורות:

 +מעלות צלזיוס. 70עד- 10 -מ  חיצונית:
 +מעלות צלזיוס. 50+עד 0-מ  פנימי:

יש להבטיח הפחתה אקוסטית בהתאם להנחיות  12.03.01.16
 יועץ האקוסטיקה. 

על הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה  12.03.01.17
(,(CROSS BAR המופיע אלמנטי האלומיניוםב ,

מ' ובגובה מעל לראש פתח האור יהיה  1.05בגובה 
ו הזקיף. המישור הפנימי של באותו עומק כמ

הזקיפים והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי 
 האור, כנפיים לפתיחה ודלתות.

הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במידת עומק  12.03.01.18
 שווה לזקיפי האלומיניום.

וסביב מסגרות האלומיניוםסביב פתחי האור ב 12.03.01.19
החלונות וחלונות הרצף יותקנו משקופי אלומיניום 

עד למישור הגבס הפנימי.לוחות  מפרופיל משוך
חיפוי הגבס יושחלו למשקופי האלומיניום ויחוברו 

 בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.

דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של  12.03.01.20
 מעלות, אלא אם נדרש אחרת במפורש. 170

שווה  0.4%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  12.03.01.21
 .5ערך למקדם בטיחות 

יניום ורפפות אינם מהווים מישור חיפוי פח האלומ 12.03.01.22
 איטום.

 

 עמידות בתנאי הסביבה 12.03.02

מעטפת האלומיניום והזכוכית תבטיח איטום בפני  12.03.02.01
 חדירת מים ורוח.

כל קווי המפגש האנכיים והאופקיים בין  12.03.02.02
לבין משטחי הבטון, חיפויי האבן, האלומיניום

באופן  EPDMוהקירות תשתית יאטמו ביריעות 
ים בפח יאטמו באופן רציף. כל האזורים שמחופ

 רציף ונסתר.

האיטום יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל והיועץ  12.03.02.03
עפ"י פרטי ביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר 

 מים וחדירת אוויר לפנים הבניין. 

תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים  12.03.02.04
שחדרו לחלקים השונים של המעטפת וניקוז מי 

 כלפי חוץ. התעבות שעשויים להיווצר במערכת

יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס  12.03.02.05
בקיר הויטרינות, חלונות  (עיקרון "מסך גשם"

 הרצף הכנפיים לפתיחה ודלתות הבניין.

 האלומיניוםהארקת  12.03.03

על קבלן האלומיניום לבצע בתיאום עם קבלן החשמל חיבורי הארקה  נסתרים 
ים יהיו כלולים במחיר בבנין על פי תוכניות יועץ החשמל. החיבורהאלומיניוםל

 העבודה ולא תשולם תוספת עבורם. 
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 דרישות עיצוב  12.04

 תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן:

 דלתות ציר צד ודלתות ציר צד למילוט 12.04.01

פרזול ופירוט האביזרים של כל דלת יבוצע על פי  12.04.01.01
 טבלת הפרזול בפרק חומרים.

הדלתות יהיו מתואמות לעמידה במישור הקיר על  12.04.01.02
 פי רשימות האדריכל. 

 אביזרים וצירים לדלתות 12.04.01.03

כל האביזרים כגון: מנעולים חבויים, צירים ובריחים יבוצעו 
ויהיו מצופים בחלקיהם הגלויים עפ"י 4A 316בחומרים פלב"מ 

 גימור האלומיניום.
 ממ' לפחות למגרעת. 20לאחר הנעילה תחדור הלשון 

ני הפרופילים הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפ
 פרט ללשון.

אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפיציים, בולמים וכדומה( יחוברו 
בעזרת ללוחית גיבוי מודבקת, או כל אמצעי גיבוי מתאים 
לפרזול. מנגנוני הבהלה וממחזירי השמן יהיו גלויים על פרופיל 
הדלת. ידיות בהלה עם מנגנון שחרור חשמלי . מתקן נטרק ננעל 

בלוי מולטי לוק לכל דלתות הכניסה ודלתות פנים של אסא א
 בהפעלה חשמלי על פי הנחיות יועץ מנ"מ ודרישות המזמין. 

הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם  12.04.01.04
מסגרת נפרדת שכוללת ראש, סף ומשקופים. סף 
הדלת יבוצע כך שמסגרת הדלת תיצמד כנגדו. הסף 

ראלי יבוצע ע"י קבלן האלומיניום כחלק אינטג
 ממסגרת הדלת.

 הזנות למנ"מ ונעילה חשמלית 12.04.02

קבלן האלומיניום יאפשר שילוב של אביזרי פרזול  12.04.02.01
וביטחון ומתח נמוך  בתוך מערכות האלומיניום 

 באופן נסתר.

כל ההזנות לאלקטרו מגנט ונעילה חשמלית יבוצעו  12.04.02.02
עם הכנות מראש על  פי הנחיות יועץ מנ"מ וקבלן 

וך  הפרופילים של מתח נמוך במעברים נסתרים בת
פריטי האלומיניום. על קבלן האלומיניוםלבצע 
ישיבת  תיאום עם יועץ וקבלן מתח נמוך לפני 

 תחילת ייצור.

כל ההכנות כלולות במחיר היחידה ולא תשולם  12.04.02.03
 תוספת עבורם. 

ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים.  12.04.02.04
הכנות להולכה נסתרת של הזנות מתח נמוך בתוך 

יא באחריות קבלן האלומיניום עד  המערכת ה
 לנקודת העיגון של כל התקן. 

 חומרים מוצרים וגימורים 12.05

 כללי 12.05.01

יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן  12.05.01.01
 לכל מוצר נפרד. 
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כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה  12.05.01.02
או  4A - 316ממתכת יהיו ממתכות אל חלד 

 אלומיניום. נחושת או פליז לא יאושרו .

לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה לאלומיניום יש  12.05.01.03
 בכדי למנוע שיתוך.

יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי  12.05.01.04
 האלומיניום וחלקי הפלדה.

יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי  12.05.01.05
 אלומיניום ליד חלקי הבניין. 

 האלומיניום 12.05.02

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו  12.05.02.01
עים משלבי הייצור, חדשים ללא פגמים שנוב
 הצביעה, ההובלה וההרכבה.

כל הפרופילים, הסרגלים, הפחים, עובי האילגון,  12.05.02.02
עובי צביעה, רמת ליטוש וכדומה יהיו לפחות לפי 

 , במפרט הכללי. 2כינוי מספר 

ממ'. גודל  2עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות  12.05.02.03
ועובי פרופילים ייקבע סופית על פי החישובים 

צעו על ידי הקבלן והיצרן ובאישור הסטטיים שיבו
יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל המשמש 

 ממ' ועל פי התקן הישראלי. 1.2לסרגלי זיגוג יהיה 

פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל  12.05.02.04
התקנים הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות של 

מ'  1.05הבניין. גובה מעקה/סף חלון לא יפחת מ 
 המדרך בתוך המבנה.  מינימום מפני

 גובה נטו של דלת יהיה על פי הרשום בחזיתות. 12.05.02.05

חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם  12.05.02.06
את דרישות בת"י. אין  להשתמש באלומיניום 

 200ממוחזר. חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה 
 ניוטון לממ"ר לפחות.

פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים  12.05.02.07
ישור האיטום של המערכת. כל שחדרו עד למ

 מערכת חייבת להיות אטומה במצב נעול. 

 ברזל ופלדת אל חלד 12.05.03

שווה ערך  A 4פלדת אל חלד: תהיה לפחות מסוג  12.05.03.01
 .316סגסוגת 

כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי  12.05.03.02
קורוזיבית, כמפורט להלן; טבילה חמה באבץ 

גר'/למר' בהתאם לתקן ישראלי  270בשיעור של 
918. 

חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים. לא  12.05.03.03
 תבוצע כל פעולת ריתוך לאחר הגיוולון. 

עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת  12.05.03.04
ממ' ו/אועפ"י דרישות החישובים הסטטיים  2יהיה 

 שיוגשו או הגבוה מביניהם.

 זיגוג   12.05.04
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הזיגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט, כתב  12.05.04.01
 ראלי. הכמויות והתקן היש

בעלת  PPGשל  60כל הזכוכיות החיצוניות בבניין יהיו סולארבן 
 בגוון ירוק בהיר או שווה ערך על פי המקדמים הבאים: 

 19%העברת קרינה אולטרה סגולית = 
 70%העברת אור ניראה = 

 33%העברת אנרגיתשמש = 
 % 11 -רפלקטיביותאור ניראה 

 אירופאי.  U  =1.55מקדם 
 0.44מקדם הצללה = 

 0.38מקדם מעבר חום = 
באגפים אטומים הקבלן יבצע קופסת צל שמורכבת מזכוכית 
מונוליטית או רבודה מחוסמת אנטיסאן ירוק בגוון תואם 
לזכוכית שתיבחר. ביחידות מוגנות אש על הקבלן יהיה לבצע 
זכוכית עם פילם בגוון תואם. בקיר עכבישים יהיה על הקבלן 

ואם. הקבלן יהיה חייב להציג לבצע זכוכית רבודה בגוון ת
לאדריכל את כל פתרונות הזיגוג מראש על פי דוגמאות בגודל של 

סמ' מינימום על מנת לשאוף למינימום הפרשי  100סמש על  100
גוון בין הפתרונות השונים בכל פריטי האלומיניום בבניין. זוהי 

 דרישה עיקרית שאין עליה שום עוררין.

ף כנגד דרישות תקן על הקבלן לבצע חישובי כפ 12.05.04.02
 לגבי הזיגוג בכל פריט בנפרד.  1099זיגוג 

יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף  12.05.04.03
 ושווה וללא פגיעות.

על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי ייצור  12.05.04.04
זכוכיות בידודית רבודה, מונוליטית ומוגנת אש או 

 כל סוג אחר שיידרש בפרויקט. 

בכתב מהמפעל לגבי חיסום על הקבלן לצרף אישור  12.05.04.05
 הזכוכית.

הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם  12.05.04.06
 ממ'.  0.7מינ' גליות עד 

יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות  12.05.04.07
( SHOP DRAWINGSהעבודה של הקבלן )

 בהתאמה לתוכניות האדריכל והנחיות היועץ.

 גווני פרזול 12.05.05

יניום יהיה בגוון האלומיניום. על פי טבלת כל הפרזול הגלוי בכל מערכות אלומ
RAL  מיקרון, לבחירת האדריכל.  60בעובי מינימאלי של 

 פרזול 12.05.06

כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של  12.05.06.01
כל מערכת אלומיניום או מערכת דלתות פלדה 
מזוגגות. דגם מכל פריט יובא לאישור יועץ 

 האלומיניום והאדריכל. 

אפשרו ביצוע כל פעולה נדרשת אביזרי הפרזול י 12.05.06.02
כגון; פתיחה ונעילה, דחיפה או משיכה של כנף 

 ק"ג. 4ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 

אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה, תיקון  12.05.06.03
 וטיפול מתוך הבניין.



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  140עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף  12.05.06.04
לתנאי הסביבה יהיו מפלדת אל חלד עמידה לתנאי 

 גבוהים וזיהום אוויר. לחות

ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור  12.05.06.05
אחרים יהיו עשויים פלדת אל חלד בלתי מגנטית 

, אלומיניום ו/או חומרים בלתי 4A-316מסדרה 
מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים 
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר 

מכני המתאים  תא חשמלי ויהיו בעלי חוזק
 לייעודם. 

 טבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה 12.05.06.06

 בדיקות  12.06

 בדיקות לפני תחילת ייצור 12.06.01

כל הבדיקות, ההכנות לבדיקות והדגמים יהיו  12.06.01.01
 כלולים בהצעת הקבלן. 

המוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום לעיכוב  12.06.01.02
הלו"ז המתוכנן לבנין בכללותו. הקבלן מתחייב 

 של כל פריט.למסור תוצאות בדיקה 

כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על ידי  12.06.01.03
 הקבלן מראש.

הקבלן יזמין את יועץ האלומיניום להיות נוכח  12.06.01.04
 .בכתבבזמן הבדיקה בהתראה סבירה 

 הבדיקות יבוצעו במעבדה עצמאית. 12.06.01.05

על הקבלן לתכנן ולבדוק כל מערכת עפ"י הדרישות  12.06.01.06
 התקן הישראלי. 

יקה המוכיחות כי על הקבלן להגיש את תוצאות בד 12.06.01.07
וחלון הבניין הטיפוסי כולל תריס  האלומיניום

 הצללה עומדים בדרישות התכנון.

 דרישות תפקוד: 12.06.01.08

 . 414כל המוצרים במעטפת הבניין יעמדו בדרישות תקן רוח 
כל המוצרים במעטפת הבניין יהיו בעלי כושר למנוע לחלוטין 

ובעלי . בשעה שכל הפתחים נעולים Eחדירת אוויר ומים ברמה 
 כושר עמידה בהעמסה סטטית ודינמית כנדרש במפרט.

 Pa 300 (80 -( ב EZ ASTM 83מניעת חדירת אוויר בלחץ סטטי )
 קמ"ש(. 

 מ"ק לשעה למ"ר. 0.6חדירה מותרת של 
 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 250התזת מים בלחץ סטטי: 

 . Pa 100 - Pa 500 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ 
  אין להרשות חדירת מים בלתי מבוקרת.

 כל הבדיקות יבוצעו עפ"י התקן הישראלי. בהיעדר 12.06.01.09
תקן ישראלי יש לפנות לתקנים מקבילים 

 או תקנים אירופאים.  AAMA ,ASTMדוגמת

 יש לבדוק מקדם בטיחות בכל בדיקה בנפרד.  12.06.01.10

על הקבלן לבצע בדיקות מים באתר לאחר סיום חלק משמעותי מהיקף   12.06.02
אלמנטי דה. על הקבלן לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע העבו

עם כנף לפתיחה. על הקבלן לבצע בדיקת מים על חלון  האלומיניום
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טיפוסי. הקבלן נדרש לבצע בדיקת עם צינור באתר לבקרת איכות 
עצמית. בדיקות ההתזה יבוצעו על ידי מעבדה עצמאית או מכון 

שות התקן הישראלי התקנים על חשבונו של הקבלן. בהתאם לדרי
 AAMA 501.ותקן

 להגיש את תוצאות בדיקה לעובי שכבת צבע האלומיניום. על הקבלן 12.06.03

 דוגמת הפרופיל לבדיקה תסומן ותועבר מהאתר למכון התקנים. 

 ממ'.  2על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה לפרופיל אלומיניום ולפח 

טום על הקבלן להגיש תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האי 12.06.04
שהוא מציע לעשות בהם שימוש מעבר לרשום המפרט  הטכני כנגד 

 משטחי האטימה הקיימים בבניין.

 בידוד רעש 12.06.05

התכנון הפרטני להפחתת רעשים יבוצע דרישות  12.06.05.01
 .יהדו"ח האקוסט

בהתאם לתוצאות המדידות החלונות המתוכננים על ידי יועץ 
ל רעש אלומיניום יבטיחו עמידה בקריטריונים לרעש סביבתי, כול

 מסוקים ומל"טים, בחללי המבנים בפרויקט שיקמה.

הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ  12.06.05.02
אקוסטיקה לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור 

 לעיל. 

במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות,  12.06.05.03
יישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה 
ובבדיקה חוזרות, שידרשו לדעת יועץ האקוסטיקה 

ן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את וכ
בידוד היחידות לרמת הפחתת הרעש כנדרש 

 במפרט האקוסטי.

 ייצור 12.07

 ייצור  12.07.01

למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור  12.07.01.01
וביצוע היחידות וכל חלק מהן לפני קבלת אישור 

 יועץ האלומיניום והאדריכל.

יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים  12.07.01.02
ל הפרזולים(. על כל הפרזולים הנראים לעין )כול

 להיות מאושרים ע"י יועץ האלומיניום והאדריכל.

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת  12.07.01.03
להבטיח את התאמתם המלאה לתוכניות 
המאושרות. יש להתאים את מידות הייצור 

 למדידות. 

הקבלן חייב לדווח יועץ האלומיניום ולאדריכל אם  12.07.01.04
מהמידות שמצוינות במסמכי המכרז.  גילה סטיות

 הקבלן יקבל הנחיות להמשך עבודה בהתאם.

 אלומיניום 12.07.02

הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים  12.07.02.01
 הנלווים להצעת הקבלן.

עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט  12.07.02.02
האינרציה ומודולוס החתך( יהיו כנדרש על פי 
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על  מיניוםאלמנטי האלוהנחיות מתכנן מערכת 
 מנת לעמוד בדרישות התכנון.

להיות בעלי  אלמנטי האלומיניוםעל כל חלקי  12.07.02.03
 הפרדה תרמית רצופה.

יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים.  12.07.02.04
בנוסף, יש להתאים את כל הרכיבים בדייקנות כדי 
ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב. עם 

דים בתנאי זאת יש להבטיח כי כל החיבורים עמי
מזג האוויר. הקבלן יביא לאישור היועץ את מיקום 

 כל החיבורים והמפגשים. 

יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו.  12.07.02.05
תפסים גלויים לא יאושרו. אין להשתמש בניטים 

 לחיבור חלקי מערכות אלומיניום במעטפת.

יש ליצור חורים בצורה, בגודל ובכמות מספקת על  12.07.02.06
לחצים מחד וניקוז מים  מנת לאפשר התאמת

במערכת מאידך. חורי גישה חשופים לברגים 
 ומחברים יאטמו.

יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים  12.07.02.07
וסגירות לפרופילים כמפורט בקטלוג היצרן. יש 
להרכיב את הפינות בצורה ישרה ולהשתמש 
במחברים חבויים. יש לספק משטחי חיבור 

 שים., במפג0אחוריים בכל תפר 

 חיבורי פינות 12.07.03

חיבור הפינות בכנפיים ייעשה באמצעים מכאניים  12.07.03.01
בכבישה והדבקה עם מחברי זווית בחלל פרופיל 

 מסגרת הכנף. 

חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת  12.07.03.02
מחברי פינה מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת 

 מעלות  )פרט לסרגלי הזיגוג(. 45ובחיתוך 

ה מחוברת חיבור אטום בכל מקרה תהיה הפינ 12.07.03.03
ומהודק לאורך מישור ההשקה שלה ושיטת 
החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו 
באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים 

 ושימוש בכנף לפתיחה.

כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג  12.07.03.04
אפוקסי פוליאוריטני. החיבור ייעשה באופן שלא 

 חשופים.יישארו עקבות דבק 

חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדיקות הדבקה  12.07.03.05
לאלומיניום לפי דרישות התקן הישראלי והתקנים 

 המתאימים למערכת הנבחרת.

בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף  12.07.03.06
סיליקון, טיאוקול או חומר אנארובי בנוסף לחומר 

 האיטום.

מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד.  12.07.03.07
יהיו בעלי זרוע נסתרת. כל העוגנים יהיו  המחברים

 מאלומיניום, פלדה מגולוונת או פלב"מ.

דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים  12.07.03.08
לאחר החיתוך, שיהיה ישר, אחיד ללא שבבים 

 ויראה כיחידה מושלמת אחת.



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  143עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

 חיבורי אביזרי פרזול  12.07.04

כל חיבורי אביזרי פרזול יהיו ניתנים לפתיחה  12.07.04.01
יין ויאפשרו החלפת האביזר, או ויסותו מבפנים הבנ

 בכל מקרה של תקלה.

אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים, מחברי  12.07.04.02
פינות, מנגנונים קפיצייםבולמים לדלתות וכד', לא 
ירותקו למסגרות בברגים המתברגים בניצב לדופן 
הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה הדופן, 

לוחיות הגיבוי  הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי
 מ"מ לפחות. 5יהיו  -בדלתות 

יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י  12.07.04.03
 הפרדה באמצעות שומרי מרווח גמישים. 

   זיגוג בסיליקון סטראקטוראלי 12.07.05

( יבוצע  G..Sכל הזיגוג הסטרוקטורלי )  12.07.05.01
בטמפרטורה ובתנאי לחות וניקיון מבוקרים במפעל 

יש לעבוד בדייקנות,  עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון.
בהתאם להנחיות היצרן בכל הקשור לסיליקון 

 הסטרוקטורלי כולל חישוב הנדסי של רוחב התפר.

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן  12.07.05.02
וכל חומר זר אחר העלול להפריע להדבקת הזיגוג ) 

G..S .במפעל ) 

(,  G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ) 12.07.05.03
 הנחיות יצרן.בהתאם ל

יש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של  12.07.05.04
( לחומרים  G..Sהסיליקון הסטרוקטורלי  ) 

 השכנים, למשטחים וסוגי הגימור השונים.

 בדיקות במפעל בשלב הייצור  12.07.06

הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן יאפשר ליועץ 
רופילים,  האביזרים, האטמים, האלומיניום ולאדריכל בכל עת, לבדוק את הפ

אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. יועץ 
האלומיניום והאדריכל יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו 
לאתר, אם יימצא המוצר בלתי מתאים לדרישות, ישונה תהליך הייצור עד 

ן ללא דרישה לתוספת לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על חשבון הקבל
 תשלום. 

בקרת האיכות של הקבלן בשלב הייצור וההרכבה כל התהליכים  12.07.07
לבקרת איכות יצור והרכבה של מערכות האלומיניום, יעמדו בכל 
דרישות התקן הישראלי בנוסף לעמידתם בדרישות של קטלוג היצרן 

 ודרישות המפרט המיוחד.

 הרכבה 12.08

 תאום הרכבה 12.08.01

והפרטים לפני תחילת ההרכבה מבחינת על הקבלן לתאם את המידות 
התאמתם להכנות ולתכנון המבנה, כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן 

 הביצוע, כיווני פתיחה, מיקום הלבשות ואיטומים.

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים שלו לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה 
דים ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במוע

 הנדרשים על פי הלו"ז של מזמין העבודה.

 על הקבלן לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט.
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ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בקטלוג המוצר של היצרן  12.08.02
ותוכניות הביצוע המאושרות. מודגש כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי 

באיכות הבצוע  המפרט והחוזה. הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת
 של עבודות האלומיניום.

לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים  12.08.03
. במקרים של אי התאמה ואי דיוקים אלמנטי האלומיניוםהקשורים ל

אלמנטי העלולים להשפיע בצורה שלילית על תכנון או ביצוע 
ן וליועץ , יש להודיע מיידית למנהל האתר, למנהל התכנוהאלומיניום

 האלומיניום.

ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י מנהל פרויקט ממונה בעל  12.08.04
ניסיון רב מטעם הקבלן. על הקבלן להעסיק צוות עובדים טכניים 

 מקצועיים בעלי ניסיון מוצלח בהתקנת המערכות הנדרשות.

ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין  12.08.05
ה.הקבלן יכלול במחיר את כל העלויות המדידה לטובת ולנקודות הגוב

 וחלקיו.  אלמנטי האלומיניוםהרכבת 

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת  12.08.06
לאפשר יישור נכון ומדויק. לאחר היישור, יש לחזק בצורה קבועה את 

רחבות אביזרי העיגון על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת הת
 והתכווצות. 

הקבלן אחראי על התאמת מידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין,  12.08.07
 כפי שיימדד על ידו באתר. המדידה תתבצע במכשור מתקדם.

המחיר יכלול את העלויות הנובעות מכל נזק שיגרם לבעלי המקצוע  12.08.08
ו/או עבודות אחרות במהלך הרכבת הפריטים, כתוצאה מעבודה של 

 יו.הקבלן או אנש

 אלמנטי האלומיניוםעל הקבלן לספק אטמים למים ומעבר אוויר בין  12.08.09
 וחלקי המבנה הסמוכים לו.

על הקבלן להתקין את חומרי האטימהעפ"י הנחיות יצרן החומרים  12.08.10
 והנחיות יועץ האלומיניום ויועץ האיטום. 

על הקבלן להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים  12.08.11
 כנדרש להתאמה מדויקת. בשרטוטים ולחתוך אותו 

דלתות לפתיחה בויטרינה על הקבלן להבטיח עמידה של הדלתות  12.08.12
 והכנפיים לפתיחה בתנאי מזג אוויר כאשר הכנפיים נעולות. 

 זיגוג 12.08.13

על הקבלן לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא  12.08.13.01
כי כולם נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין 

 זכוכית עם קצוות פגומים.

תאים במדויק את גודל הזכוכית על הקבלן לה 12.08.13.02
לפתחים, עם מרווחים  נכונים לפי הדרישות לזיגוג 

 הנהוגות בתעשייה ועפ"י התקן. 

על הקבלן להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים  12.08.13.03
להתאמה והפרדה בגודל המומלץ ע"י יצרן 
הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את הזכוכית 

ד במקומה. יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלב
 תחת כל זכוכית בנקודות הרבע.

על הקבלן להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף  12.08.13.04
בפינות כך שלא ימתחו. יש לאטום, החיבורים 
בפינות כדי למנוע חדירת מים ואוויר. שימוש 

 בגומיות פינה נדרש בכל חלונות הדרי קיפ.
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על הקבלן להבטיח עמידה בתנאי מזג אוויר ומניעת  12.08.13.05
רה של הזכוכית באמצעות רעידה, סדק או שבי

 גומיות הזיגוג. 

על הקבלן על הקבלן לוודא כי הזכוכית מותקנת  12.08.13.06
נכון, כשהקצוות והמשטחים מתאימים באופן 
אחיד וחופשיים מפיתולים או הפרעות שעשויות 

 לגרום למאמצים בזכוכית.

לא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר למעט תיקון  12.08.13.07
 ום. והחלפת זכוכית באישור יועץ האלומיני

 איטום הזיגוג 12.08.14

איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים  12.08.14.01
איטום מושלם, קיים ממושך בשינויי טמפרטורה 

וגמישות סבירה ההולמת את  UVוקרינתהשמש 
התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית לבין חלקי 

 האלומיניום. 

רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או  12.08.14.02
וכית עקב שינויים תרמיים היסדקות לוחות הזכ

 וקרינת שמש ישירה.

חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת  12.08.14.03
המסגרות, בגין הפרשת שמן או חומרים גורמי 

 קורוזיה.

במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה  12.08.14.04
הם יהיו החומרים יבשים, או מן הסוגים המעלים 

 קרום ושאינם קולטים זיהום ואבק.

 כללי -ום איט 12.08.15

על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל של כל  12.08.15.01
האיטומים הדרושים בהתאם לעומסי הרוח 
המתוכננים בבניין והמפגשים עם שאר חלקי 

 הבניין.

כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד  12.08.15.02
אלסטומרי ו/או שווה ערך. לא יתקבלו איטומים 

 .P.V.Cמחומרים אקריליים או 

רציף בהיקף הפתחים. מריחות  יש לבצע איטום 12.08.15.03
 סיליקון לא יאושרו. 

כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים  12.08.15.04
ויאושרו מראש ע"י יועץ האלומיניום, בנוסף 

 לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.

אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן  12.08.15.05
מהתחייבותו לאטימות מוחלטת בכל מערכות 

 האלומיניום.

 ע במסגרותאיטום חיבורי קב 12.08.16

החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחוברים חיבורי קבע באמצעים 
מכאניים, כגון; החיבור המכאני בין המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י 

 הנחיות המפרט. 

 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים 12.08.17
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יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות 
ניידים של מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים  ההשקה שבין חלקים

שאינם פוגעים באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג אוויר ושינויי 
 טמפרטורה.

 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 12.08.18

לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניום לבין חלקי  12.08.18.01
פלדה ומתכות אחרות בבניין פרט לפלדלת אלחלד. 

יבודד על ידי חציצה  כל שטח מגע במקרה כזה
בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה אחרת 

 שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.

עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות  12.08.18.02
בהם יותר השימוש בפלדה, יהיו מגולוונים, או 

 צבועים באבץ קר.

חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט  12.08.18.03
ני, לשמירה על וכדומה יהיו מרוחים בצבע בטומ

 עמידות המתכת בפני קורוזיה.

 הגנה על העבודות 12.08.19

על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד מסירתן 
 הסופית לחברה. חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.

 חיבורים למבנה 12.08.20

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו באמצעות 
גני פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב. כל הברגים יהיו שקועים עם עו

ראש שטוח במישור האלומיניום ובאותו גימור. לא יאושרו מסמורים )ניטים( 
 בכל פריטי האלומיניום.

 פיגומים 12.08.21

הכנפיים בבניין יתוכננו, כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא שימוש 
ימיים או פיגומי גישה אחרים,  הדרושים בפיגומים חיצוניים. פיגומים פנ

לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך שלא יפריעו לביצוע 
 עבודות על ידי קבלנים וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו בתום העבודה.

 הגנה כנגד פגיעות מכאניות באספקה ובניה 12.08.22

אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו  12.08.22.01
ם מוקדם עם מתאם הפרויקט בהתחשב בתאו

בהתקדמות ביצוע הפרויקט ואפשרויות האחסון 
באתר. הקבלן יתאם אכסון של חומרים בשטח 

 הפרויקט על חשבונו ואחריותו.

כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי יוחלף או  12.08.22.02
יותקן ע"י הקבלן בדרך שלא תגלה את ביצוע 

 המוצר. ההחלפה או התיקון ולא תשנה את חזות

פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם,  12.08.22.03
יסופקו לאתר בחלקים, אולם הקבלן מתחייב 
מראש להכין מתקנים מתאימים להרכבת 

 הפריטים.

כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים  12.08.22.04
ועטופים בעטיפה פלסטית ואמצעים מתאימים 

 לשיטת ההובלה, של הקבלן.

של המעטפת, הקבלן ינקה לפני המסירה 12.6.24.5 12.08.22.05
את כל מערכת אלומיניום וחלקיה במטלית נקייה 
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ובמים פושרים ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה 
 באיטום.

הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים  12.08.22.06
כימיים שתוקפים אלומיניום כגון: חומרים 
אלקליים ולא באמצעים מכאניים השוחקים את 

או כלי פלדה, בשעת פני השטח, כגון צמר פלדה, 
המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו 
בהם סימני פגיעה כלשהי, מכאנית כגון; קמטים, 
שריטות ושברים ולא כימית כגון; איכול, חספוס 

(, או  PITTINGשנגרם ע"י מלט או סיד, גימום ) 
 אלמנטי האלומיניוםכתימה. כמו כן, יוסרו מ
 תאימים.שרידי חומר מגן באמצעים מ

יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן  12.08.22.07
, אלמנטי האלומיניוםאחר שעשויה לפגום בשלמות 

 מרכיביו ותפרי האיטום.

יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך,  12.08.22.08
הלחמה או חיתוך בקרבת זכוכית, האלומיניום 
ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת. במקרים כאלו, 

וצריו מפני פגיעה ובאחריותו על הקבלן להגן על מ
 להגן עד למסירת הפרויקט למזמין.

 אחזקה 12.09

 מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף תיק מסירת מתקן:  12.09.01

בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של כל 
 מערכות האלומיניום והזכוכית כולל מערכות מוגנות את החומר הבא:

 3המאושרות של כל הפריטים ב תוכניות הביצוע  12.09.01.01
 עותקים. 

 -( ב AS MADEתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  12.09.01.02
 עותקים. 3

על הקבלן לצרף גם כל החומר צרוב על מדיה  12.09.01.03
 מגנטית. 

אחזקה מונעת ושיטת החלפת זיגוג יחידות  12.09.01.04
ומוצרים כגון חלקי פרזול, כנפיים ומערכות 

 הצללה.

מיוחד, חלון  קטלוג יצרן של כל פרט פרזול, זיגוג 12.09.01.05
ממוגן ירי, וחומרי איטום מנועים ואלמנטי הצללה 

 מרוכזים בתיק מסודר.

 התאמות 12.09.02

עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן  12.09.02.01
נדרש, תיבדק ההתקנה של כל פריט. כל פגם או 

 חומר שניזוק יתוקן או יוחלף.

בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ  12.09.02.02
ולאדריכל. כל תיקון יעשה  למנהל הפרויקט

 באישור היועץ לאחר בחינת המצב באתר.

 ניקוי ראשוני 12.09.03

בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות  12.09.03.01
 האלומיניום יהיו נקיים. 
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יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות  12.09.03.02
ממיסיםהמאושרים ע"י היצרן, ללא פגיעה בגימור 

 .אלמנטי האלומיניוםוהצבע של חלקי 

העבודה יש לסלק השאריות, הציוד  עם השלמת 12.09.03.03
 והחומרים העודפים מהאתר.

יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים  12.09.03.04
 והפגומים הקשורים בעבודה.

יש לסלק כתמי התזת חומרי צמנטים על מנת  12.09.03.05
 למנוע פגיעה בציפוי המתכת והזכוכית.

הקבלן ישכור על חשבונו קבלן מקצועי מומחה  12.09.03.06
ום העבודה באתר. בניקוי מערכות אלומיניום בסי

שנים  5על קבלן הניקוי להיות בעל ניסיון של 
בניקוי מערכות שוות ערך באתרי בנייה מחומרים 

 קשים, חומרים צמנטים וחומרי אטימה ודבקים. 

 כל עלויות הניקוי יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.  12.09.03.07

כל פריט שיינזק יוחלף על ידו מיד לאחר פסילת  12.09.03.08
פי, לפני מסירת המתקן הפריט בשלב המסירה הסו

 למזמין העבודה. 

 ניקוי תחזוקתי שוטף 12.09.04

תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע  12.09.04.01
 מבחוץ. 

תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם  12.09.04.02
 להוראות היצרן והנחיות החברה המרכיבה.

 אופני מדידה ותשלום 12.10

 דגשים לתכולת עבודה הכלולה במחיר  12.10.01

מפורט ואישורים, אספקה, הרכבה וצביעה של  מחיר כל פריט כולל תכנון
הקונסטרוקציה להקשחת ותמיכת הפריטים במקומם, המשקופים העיוורים, 
הפרופילים הנראים לעין והסמויים, האילגון, הגוון, הליטוש, הצביעה, 
האטמים, הבידוד, הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, הצילינדרים, 

אוליים, מנעולי הבהלה, הצירים וכיו"ב לפי המנגנונים החשמליים וההידר
המפורט בתכנית האדריכל, לפי דרישות היועץ, דרישות התקן הישראלי, 
דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות, ודרישות יועצי המבנה על 

 פי מקצועותיהם.

כולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקבלת כמו כן  12.10.02
. כמו כן כולל המחיר הספקת מפתחות לכל ועאישור סופי לביצ

המנעולים והצילינדרים. הספקת מעצורים לכל הדלתות/כנפיים 
ממתכת בלתי מחלידה ברצפה ובכנפי הדלתות. המחיר כולל המחיר 
הובלה, אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר על ידי המתאם, וכל 

ים אמצעי העזר והחומרים להרכבה, הגנה על הפריטים המורכב
ושאינם מורכבים, האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה 

 והבניין על ידי יועץ האלומיניום האדריכל ונציג המזמין. 

 תכנון מפורט 12.10.03

בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי  12.10.03.01
מפרט זה לא ישולם בנפרד, ורואים את תמורתו 

 ככלולה במחירי היחידה.
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עבור הדוגמא/אות לא ישולם לקבלן סכום נוסף  12.10.03.02
שתורכבנה על הבניין, פריטים נוספים שיסופקו על 
ידו ובעבור דגמים חלקיים ודגמים שיכין לצרכיו 

 או ביוזמתו שלו או עפ"י הנחיית נציג המזמין.

הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף  12.10.03.03
ואספקת המידע, התכנון והבדיקות והניסיונות עד 

 לאישור סופי.

 זיגוג  12.10.04

החברה תבחר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת בכתב במקרה ו
הכמויות יקבע מחיר היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. 
מחיר היחידה לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד 
האתר, כל שאר ההוצאות, לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה למוצר 

 השמשות. האלומיניום בו מורכבות

 ציפויים, ספים והלבשות 12.10.05

מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ המבנה 
הסמוך ליחידות. מחירי היחידות כוללים את הספים מאלומיניום והלבשות 

 פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו בתוכניות הביצוע.

 מסגרות פלדה 12.10.06

בות בעבודות האלומיניום, כמו קונס' לחיזוק עבודות מסגרות פלדה, המשול
היחידה והתקנתה, אינן נמדדות בנפרד והן יהוה כלולות במחירי היחידה, ללא 

 תוספת מחיר. 

 עבודות איטום 12.10.07

כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות בנפרד 
 וכלולות במחיר היחידה.

 אחריות 12.11

 כללי: 12.11.01

וצרים שייצר ויביא הקבלן אחראי לאיכות המ 12.11.01.01
לאתר. הקבלן אחראי לאיכות ההרכבה וההתאמה 

 לדרישות התוכן והתקינה המקובלים בתעשייה. 

עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחריות, יש  12.11.01.02
לתקן או להחליף הפריטים הפגומים בהתאם 

 לנוחיות השותפות, ללא חיובים נוספים.

יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם  12.11.01.03
י החוזה, כי החומרים המותקנים בפרויקט למסמכ

 חופשיים מפגמים לתקופה שנרשמה בחוזה. 

אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות  12.11.01.04
להלן, וזאת ללא כל התחייבות מצד המזמין 
לתחזק את המוצר. כל תחזוקה הנדרשת לצורך 
עמידה בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל 

 התקופה.

 ים במעטפת תקופת האחריות לחומר 12.11.02

האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  12.11.02.01
שנים ולכך שהגימור לא ידהה, יקבל גוון בלתי  10

 אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק בכל צורה אחרת.

שנים,  10האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  12.11.02.02
כולל בלאי של הציפוי המתכתי והציפוי הקראמי. 
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בידי  על הקבלן להגיש תעודת אחריות החתומה
 היצרן.

האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה  12.11.02.03
שנים. בנוסף, יש לתת אחריות למניעת  10של 

דליפות אוויר ומים, יציבות סטרוקטורלית ללא 
 עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים המתוכננים.

הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן  12.11.02.04
של שנים  מיום הקבלה הסופי  10וחיבוריהן למשך 

 כל העבודות ע"י המזמין. 

 

 אחריות לטיב היחידות 12.11.03

הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר  12.11.03.01
 את אחריותו לביצוע העבודה. 

במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה  12.11.03.02
ליחידות, כולל החלפת חלקים ובמקרה הצורך 

 יחליף יחידות שלמות ללא תוספת תשלום.

 תכולת העבודה 12.12

 מפרט הכללי העבודות תכלולנה גם את העבודות המפורטות להלן:בנוסף לאמור ב

12.12.01 מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ועיגונם בבטון )לא טיח(. 

הכל  –כל הפרזול לרבות עינית, מעצורים הידראוליים וצילינדרים וכו'   12.12.02
 בהתאם למתואר ברשימות למיניהם, בכתב הכמויות, במפרטים ובתוכניות.

12.12.03 ם.אדני חלונות מאלומיניו 

12.12.04 + ללא שינוי במחיר. 10%שינוי מידות בגבולות  

12.12.05 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. 

כל האמור ברשימות כלול במחירי היחידה למעט אדני חלונות משיש ומזוזות   12.12.06
 הנמדדים בנפרד.

מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור   12.12.07
 ים.ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונ

 אופני מדידה 12.13

למפרט הכללי )"הספר  12.00ככל שתידרש מדידה כלשהי, היא על פי הוראות פרק 
 הכחול"(.

 

 למען הסר ספק;

המידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל,  12.13.01
הנן מידות גודל הפריט, אינן מידות גודל פתח אור בבניה ואינן בהכרח 

 ט עצמו.מידות חיצוניות של הפרי

מידות אלו אינן כוללות מערכות עזר כגון משקופים סמויים, מערכות  12.13.02
איטום למיניהם, קופינג, פלשונג לסגירת מרווחים 

ופריטים אחרים וכן מרכיבים אחרים המשלימים האלומיניוםב
 ומשמשים לסגירת המרווח שבין פריט האלומיניום לחלקי הבניין.

החוזה, לא תימדדנה בנפרד ולא עלות מערכות אלו תהיה כלולה במחיר  12.13.03
 ישולם בגינן תשלום נוסף.
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 עבודות אבן - 14  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  14פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה י מקרה של סתירה בין המפרט הכללב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 14.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 2חלק -לוחות לחיפוי מדרגות מאבן טבעית  –1554ת"י  -

  .5.2, 5.1, 2, 1חלקים-חיפוי באבן מלאכותית –1872ת"י  -

 6--1 חלקים-טבעיתחיפוי באבן  –2378ת"י  -

 לליכ 14.01

 חיפוי של קירות בטון יצוקים באתר יבוצע בשיטה "רטובה".  14.01.01

הקבלן יתארגן להזמנת כל הכמות של אריחי האבן מאותו הספק בכדי  14.01.02
 למנוע ככל האפשר שינויי גוונים.

ת תכניות מפורטת של הנחת האבן עפ"י תכניות על הקבלן להכין מערכ 14.01.03
, כולל הכנת רשימת כמויות מפורטת, SHOP DRAWINGSאדריכלות 

 פריסות ופרטים לשביעות רצון האדריכל.

הקבלן אחראי לכל עבודות הסימון והמדידה במהלך העבודה  14.01.04
 " בגמר העבודה ומסירתם למפקח.AS-MADEולאספקת תכניות  "

צוע על חשבונו של כל הבדיקות של האבן הקבלן יהיה אחראי לבי 14.01.05
 בארץ, בכל הקשור לביצוע עבודות החיפוי.

הקבלן יהיה אחראי להכנת תכניות התלייה של אריחי האבן אל קירות  14.01.06
הרקע בעזרת מהנדס מטעמו ועל חשבונו, ולאשרן אצל הקונסטרוקטור 
והמפקח.  התכניות יכללו גם כל החיבורים והפרטים הנדרשים לעיגון 

לד המבנה כולל סימונם על גבי תכניות קונסטרוקציה ואישור בש
 ST-316ביצועם לפני היציקות.  הקונסטרוקציה מפלדת אל חלד מסוג 

כנ"ל כל האביזרים הנדרשים לעיגון בבטון.  התכנון, הפיקוח והביצוע 
של כל המרכיבים הקונסטרוקטיביים הקשורים לחיפוי האבן הוא 

 כנן שלד המבנה.   באחריות הקבלן ובאישור מת

במקומות שיבוצע חיפוי, חיפויי הקירות יכללו: חיפוי בעובי משתנה  14.01.07
ס"מ  6-ס"מ  ולא יגדל מ 5לפי סוג האבן ועיבודה, גב הבטון לא יקטן מ 

מ"מ גודל חור  5עם אגרגט סומסום. רשת זיון מגולבנת  30-במבטון 
נים ס"מ בעזרת שומרי מרחק, עיגון האב 3מורחקת מהקיר  10/10

חוטים  2מ"מ לכל אבן ) 3.5חוטי עיגון מנירוסטה בקוטר  4יבוצע ע"י 
בצד(. עוגנים לקירות בעזרת ברגי ג'מבו של חברת  2בשפה העליונה +

ס"מ לרוחב ולגובה הקיר, זוויתני נשיאה  60מ"מ כל  10הילטי בקוטר 
, מגולוון כולל קידוחים בפרופיל עבור בורג גמבו 100/100מברזל זוית 

ס"מ בין הקידוחים,עומק הקידוח יאושר ע"י  60רווחים של במ
מ' גובה, וכל הנדרש לקבלת מוצר  3הקונסטרוקטור בהיקף הבנין בכל 

 מושלם. הכל יאושר ע"י הקונסטרוקטור לפני הביצוע.

 תקנים ובדיקות 14.02

חיפוי קירות  – 2378על הקבלן למלא את דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים, ת"י 
 בעית.  באבן ט
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 סוג האבן 14.03

.  לבחירת האדריכלאבן טבעית ישראלית מעובדת, מסוג אריחי האבן יהיו אריחי 
, ובאורך משתנה. מישקים אופקיים כמפורט בתכניות גובה חב/וברהאריחים יהיו 

יימשכו, ומישקים אנכיים לא ימשיכו מנדבך לנדבך. אריחי האבן יהיו שלמים ללא 
רסית, חול ופגמים אחרים העשויים להשפיע על הקיים חללים, סדקים, חורים, גושי ח

 ועל המראה שלו.

למעט מקומות מיוחדים כגון  SHOP DRAWINGSהאריחים יהיו חתוכים לפי תכניות 
עיגון כרכובים, תחתית קורות וכו', כאשר הפינות הינן ישרות וללא פגמים ואין שקע או 

 בליטה בשטח האבן, למעט פגיעה מכוונת באבן.

ה ויופיעו ע"ג שטחי האבן כתמים שחורים, או גוון חריג, תיפסל האבן ולא תורכב, במיד
 והכול על פי שיקול הדעת הבלעדי של המפקח והאדריכל.

אריחי האבן המורכבים בפינות המבנה או מסביב לפתחים או לוחות הקופינג יהיו, לפי 
 הפרטים והנחיות האדריכל.

ויגיעו ברציפות בהתאם ללו"ז שיסוכם עם הקבלן, כל לוחות האבן יוזמנו באותה הזמנה 
 כל זאת על מנת להבטיח את אחידות הלוחות.

 לא יורשה השימוש בלוחות אשר לדעת המפקח ו/או האדריכל הינם פגומים.

 לא יורשה שימוש באריחים סדוקים או פגומים.

היה בקוטר קדחים לקיבוע הפין של העוגן.  גודל הקדחים י 4בדפנות האריח יהיו לפחות 
מ"מ )שיאושר ע"י  4.0המתאים לאביזר התליה העשוי מנירוסטה בקוטר 

מ"מ, כאשר יש לשמור על מיקום הקדחים בהתאם  35הקונסטרוקטור( ובאורך 
לתכניות.  המרחק בין ציר הקדח לפני הלוח יהיה קבוע בכל לוח )על מנת לשמור על שטח 

שבאבן )אם יש( יגיעו עד מאחורי  לוח מפולס(. הקטעים הארוכים יעברו דרך התעלה
הרשת, יקיפו שן את המוט הקרוב ביותר ויכופפו חזרה כדי לשפר האחיזה. מכופפים את 
הווים תמיד כלפי מטה או הצידה אל מאחורי האבן שאותה מחברים ולא אל מאחורי 
האבן הסמוכה. הכל לפי החישובים הסטטיים שיערוך הקבלן.  לצורך חישוב תסבולת 

לפחות, זאת בנוסף למקדמי הביטחון  4גזירה מקומית יש לקחת מקדם ביטחון הקדח ל
 הנדרשים לעומס או מקדמי הגברה דינמית ואחרים.

 הקידוח יבוצע במקדח יהלום.  חל איסור מוחלט לקדוח במקדח רטט.

מומלץ בזה כי אחוז מרבי של החורים יבוצעו במפעל הספק.  החורים ו/או החריצים 
צורה מתועשת עם שבלונות שיבטיחו את הדיוק בין החריצים ו/או יוכנו במפעל ב

 החורים לבין פני לוח האבן.

במידה ויידרשו מסיבות קונסטרוקטיביות על פי החישובים הסטטיים שיכין הקבלן יותר 
עוגנים לתליית האבן, יוספו חורים ועוגנים בהתאם, הכול כפוף לחישובים הסטטיים של 

 רוקטור, ועפ"י הוראות מפרט זה.הקבלן, באישור הקונסט

 הגדלים של האריחים יהיו בהתאם למפורט בתכניות החזיתות המאושרות של האדריכל.

 עיבוד האבן 14.04

 חיפויים בקירות הפונים לחוץ: 14.04.01

 -תלטיש. דוגמת העיבוד -כל האבן בעיבוד חצי גס -בהיעדר הנחייה אחרת
ם יש ליישם פרי חי, ובחשפים של פתוחלונות לאישור האדריכל. בפינות מבנה

מוטבה. נדבכי האבן  -. מירקם עיבוד בחשפים יהיה עדיןפינה מאבן גושנית
ס"מ. מישקים  1יהיו אופקיים. בין שורות הנדבכים מישק שקוע ברוחב 

 )האבנים צמודות(. יש להימנע מהמשכיות מישקים אנכיים. 0אנכיים ברוחב 

 ריץ אף מים.במשקוף פתחים בקירות חוץ יש לעבד באבן החיפוי ח

 חיפויים בקירות הפונים לפנים:  14.04.02

לאישור  -האבן בעיבוד עדין מוטבה. דוגמת העיבוד -בהיעדר הנחייה אחרת
 האדריכל.
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ס"מ,  35 -שילוב נדבכים )פסים( בעיבוד תלטיש, בין הקומות, בגובה של כ
 בהתאם לתכניות האדריכל.

"ר.  ספיגות ק"ג/מ 2,600 –משקל סגולי מרחבי מינימאלי  תכונות האבן 14.04.03
.  חוזק מזערי 60 –.  חוזק מזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1%מקסימאלית 

 .5 –לכפיפה )מגפ"ס( 

גיאולוגיים  –וקריטריונים הנדסיים  2378שיטות הבדיקות יהיו לפי הנחיות ת"י 
 מקובלים וכן לפי כל התקנים והחוקים החלים.

 דוגמת האבן 14.05

ונים לצורך אישור מראה האבן, בדיקת הקבלן יספק למזמין דוגמאות אבן בעיבודים הש
תכונות ומרכיבי האבן ואישור התאמה לשימוש כמתוכנן.  הדוגמאות תסומנה ותשאנה 
על גביהן את חותמת המזמין והקבלן ותשארנה באתר במשרד הפיקוח עד לסיום 

 העבודה.

 סיבולת במידות אריח 14.06

 הסיבולות במידות אריח האבן לא יעלו על המפורט להלן:

פרומיל מהמידה הארוכה  0.3 –מ"מ.  חריגה מניצבות  0.5 –מ"מ.  עובי  0.2 –רוחב 
פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של  0.25 –ביותר של האריח.  חריגה ממישוריות 

 האריח.

 בדיקות 14.07

 2378ולפי ת"י  14אריחי האבן יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק מס' 
 ובכלל זה:

 .1%.  הספיגות לא תעלה על ASTMארית או עמידות בספיגות קפיל 14.07.01

 ק"ג/סמ"ר. 50חוזק מזערי לכפיפה של  14.07.02

 ק"ג/סמ"ר. 600חוזק לחיצה מזערי של  14.07.03

תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת על איכות האבן, עמידותה בכל  14.07.04
האמור לעיל והתאמתה לתנאים הסביבתיים המיוחדים המאפיינים 

 את מקום העבודה, לרבות שחיקת רוח.

 ודות החיפויתכנון עב 14.08

מערכת החיפוי על כל מרכיביה, לרבות המחברים, העוגנים וכו' תהיה  14.08.01
 באחריותו של הקבלן ותתוכנן על ידו ועל חשבונו.

והתקנים השונים כגון תקן ישראלי  2378התכנון חייב לעמוד בדרישות ת"י 
 וכל תקן רלבנטי אחר. 414, 413, 412

 בון את הפרמטרים הבאים:עמידות האבן ועיגונה לשלד חייב לקחת בחש

 משקל עצמי. 14.08.01.01

 תוספת עומס עקב אינרציה אנכית ברעידות אדמה. 14.08.01.02

 כוחות רוח יניקה ולחיצה. 14.08.01.03

כוחות אינרציה אופקיים בגין פעולות רעידות  14.08.01.04
 אדמה לכל כיוון כולל במישור האבן.

 הפרשי טמפרטורה. 14.08.01.05

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא ובצורה כוללת לעובדה  14.08.02
רטים שלו תואמים את הדרישות הארכיטקטוניות של שהתכנון והפ
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הבניין, ובמיוחד יהיה אחראי לנכונות הפרטים, אפשרות הביצוע 
שלהם, חוזקם הסטטי, קיום ועמידות החומרים, הגימורים והצביעה, 
למרווחים ולטולרנסים ולהתאמתם לתכנון הכולל ולתנאים בשטח 

לן להתאמת עבודתו ולהתאמתם למידות בבנין.  כמו כן, אחראי הקב
בהתאם לכל חוק ותקן רלוונטיים, לרבות לעמידות לכוות רוח ועומסים 

 וכד'.

 חלופות אפשריות לחיבור עוגנים לקיר הרקע 14.09

באמצעות אביזרים הניתנים להזזה וכיוונון ע"י ברגים המתאימים  14.09.01
 לקיבוע בקירות בטון.

באמצעות אביזרים המעוגנים בתוך קדח בבטון )ממולא עם דבק  14.09.02
 אפוקסי(.

באמצעות אביזרים המעוגנים בתוך מסילות המתחברות לקיר הרקע  14.09.03
 במקומות שונים.

 עבודות ההרכבה 14.10

לפני ביצוע עבודות ההרכבה, על קבלן המשנה לחיפוי לתאם עם קבלן  14.10.01
המשנה לאלומיניום ויועץ האלומיניום מטעם המזמין, באמצעות 

 השונים.המפקח, את תחילת החיפוי בהתאמה לפתחי האלומיניום 

עבודות קביעת העיגונים והרכבת לוחות האבן תבוצענה רק ע"י פועלים  14.10.02
 בעלי ניסיון בעבודות אלו.

 זמן העבודה לרבות הזמניםמנהל העבודה של הקבלן ימצא באתר בכל  14.10.03
בהם יורכבו העיגונים בלוחות האבן, לא תבוצע עבודה ללא נוכחות 

 בניינים גבוהים.מנהל העבודה ובעל ניסיון בביצוע חיפויי אבן ב

על הקבלן יהיה לחתוך ולהתאים את לוח האבן במפגשים בין   14.10.04
 המישורים השונים.

כל הטיפול הנדרש בקירות הבטון על מנת להבטיח עיגון מתאים של  14.10.05
 לוחות האבן יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

באחריות הקבלן לבצע מדידה ע"י מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו,  14.10.06
כל שורה ושורה אופקית בחיפוי, על מנת להיצמד לבדיקת פילוס 

 לתכניות הפריסות.

על המודד מטעם הקבלן, לאשר ביומן העבודה את התאמת שורות  14.10.07
 החיפוי למפלסים המתוכננים בהתאם לתכניות הפריסות.

 על הקבלן לתקן על חשבונו ובאחריותו חיפויים אשר אינם מפולסים. 14.10.08

יבוצע רק לאחר ביצוע ומיניוםהאלטור האבנים של חיפוי חוץ הגובל ב 14.10.09
לרבות עבודות האיטום שבין הזיגוג בקצה הקיר  אלמנטי האלומיניום

לקיר הבטון.  אורך האבנים יותאם למרווח שמתקבל בין האבנים 
 הקיימות לבין פרופיל התיחום של החיפוי.

 דיגום עבודות 14.11

יתות לסוגי האבן על הקבלן להכין עבור כל סוג חיפוי דוגמת חיפוי בהתאם לתכניות החז
מ"ר לאישור המפקח  4.0וסוגי החיפוי והטקסטורה השונים, בשטח כ"א של לפחות 

 והאדריכל. הקונסטרוקטור

הדוגמאות תכלולנה את כל המחברים, ברגים, אביזרים, איטום, וכל חומר אחר שהקבלן 
ואז  ישתמש בו לביצוע החיפוי. הדוגמאות שיאושרו יישארו עד לפני סיום עבודת הקבלן

 יפורקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 איטום קירות הבטון 14.12

יש לשלב בתכנון ובביצוע המבנה מערכת איטום לשלד המבנה, ובמיוחד באזורי 
 הפתחים, על פי הנחיות האיטום שבפרק איטום ובידוד.

 מערכת בדיקות שליפה באתר 14.13

 יש ליישם בביצוע מערכת לבדיקות שליפה באתר.

 המערכת תכלול:

מדגמים לפחות על עוגן סטנדרטי למצבי העמיסה )בכל  3 העמסה של 14.13.01
כיוון כמפורט לעיל(, הניסיון ייערך ע"י מעבדה מאושרת ע"י המזמין, 

 באתר הבניה על הקיר הרלוונטי.

בדיקת חוזק הקדח בצד האבן ע"י העמסת פלטת אבן סטנדרטית  14.13.02
בעומס ניצב למישור הפלטה )לצורך הדמיה של כוחות אופקיים( 

 ניצב למישור הפלטה )לצורך הדמייה לכוחות אנכיים(. ובעומס

 פלטות. 3הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת על מדגם מינימאלי של  14.13.03

בדיקת כפיפה של פלטה בתנאי סמיכה זהים לאלו המוצעים בקיר  14.13.04
 המבנה.

 .1.5אלמנטים אופקיים יתוכננו עם מקדם ביטחון של  14.13.05

 עיבוד פני האבן 14.14

 כללי 14.14.01

ל אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין  סתת הסיתות יהיה סיתות ידני, ע
 לסתת, יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה.

אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח, לא תועלה כלל על 
 הפיגום.

אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים, סיתות 
ר יהיה אפשרי. במידה והדבר לא יהיה האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדב
 אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת.

למען הסר ספק, אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל 
לגבי חזיתות שלמים של בנין. בכל זמן עד לקבלת העבודה, כאמור, רשאי 

 המפקח להורות על תיקון סיתות, פסילת אבנים או החלפתן.

 גי הסיתותהגדרת סו 14.14.02

 סיתות האבן יהיה מסוגים שונים לפי המוגדר בתוכניות כמפורט. 

הוא סיתות המבוצע על ידי -תלטיש גס סיתות 14.14.02.01
קילוף פני האבן באופן אחיד, על ידי איזמל קטוע 
)"מטרקה"( בשוליים ואיזמל מחודד בזוית לפני 
האבן, על כל פניה, כך שלא ישארו עקבות האיזמל 

ות אחידות ללא הותרת שטחים ופני האבן יעשו גומ
 נסורים. 

רגיל המבוצע על ידי איזמל -סיתות תלטיש.2 14.14.02.02
מחודד בזוית לפני האבן,  על כל פניה, ללא 
"מטרקה"  בשוליים, על ידי קילוף פני האבן 
לגומות אחידות, כיוון פסי האיזמל יהיה אחיד 

 וזהה בכל פני האבן ולא יוותרו בה שוליים נסורים.

הוא סיתות המבוצע על  -מסמסם"( תלטיש עדין )" 14.14.02.03
ידי איזמל מחודד אנכית באופן עדין המותיר קווי 

 עקבות האיזמל צפופים ואחידים ושונים בכיוונם.
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 עיבוד "מוטבה" הוא סיתות מכני המבוצע במפעל. 14.14.02.04

 עיגון האבן  14.15

 כללי  14.15.01

לפני הבניה גב האבן ינוקה לחלוטין על ידי מים  14.15.01.01
 ומברשת.

 -להלן הדגשים   14.15.01.02

 חוטי פלדה  4יפוי על בטון קיים תיקשר ע"י כל אבן בצ
 מ"מ.  3.5נירוסטה  בקוטר מינימלי של 

  בסף העליון של האבן  2מ"מ,  4.5הקידוחים יבוצעו בקוטר
 בפינות התחתונות הצדדיות.    2 -ו 

  .כל החוטים יעוגנו אל טיט עם תוספת צמנט ודבק אקרילי
הקדחים ימולאו בדייס צמנט לפני החדרת 

חוטים יוכנסו לחריץ שיבוצע באבן החוט. ה
 ולא יבלטו ממישור האבן העליון.

  30גב הבטון יענה על דרישות בטון-B תערובת הבטון לא .
תכיל פוליה. היציקה תבוצע בעדינות כדי 
למנוע תזוזה של האבן אך חייבת להיות 
מלאה בגב האבן.  אין  לצקת יותר משורת 

 אבן אחת לסירוגין.
 מחובר  80/80/7ונח על זויתן מגולוון שורת אבן ראשונה ת

 לפי  הנחיות התקן.
 - יש להקפיד על מילוי הוראות התקן לגבי תמיכות חוזרות

לגובה המבנה תוך שימוש  בזויתני פלדה 
 מגולוונת מתאימים.

  יש להקפיד על הנחת חוטי הקשירה במישור שימנע חיתוכם
 בעת ביצוע הכיחול.

 מערכת העיגון של קירות האבן  14.15.02

 רכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים : מע

הזיזים יקבעו  -מ"מ  50/5זיזי פלדה מפח שטוח  14.15.02.01
# מגולוונת  5@  10משתמשים ברשתות פלדה  

הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים בחם. 
ס"מ בשני  50X50מיוחדים במרחקים של  

מ"מ  10הכיוונים. הרשתות יקבעו במרחק של 
שבמפרט  201.7.1העוגנים לפי סעיף מהקיר.  )פרטי 

 ס"מ.  20 מכון התקנים( חפיות ברשת לפחות  

רשתות פלדה יתאימו לדרישות התקן הישראלי  14.15.02.02
. הרשתות יהיו מגולוונות  כמפורט בתקן 580ת"י 

 - 761של האגודה האמריקנית לבדיקות וחומרים 
A- ASTM  90 - 767, A, ASTM  או שיהיו צבועות

, 7295, 1 - 90ורט בתקן הבריטי בצבע אפוקסי כמפ
BS. 

ס"מ  60תות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים המרוחקים זה מזה הרש
מקסימום בשני הכיוונים. עוגנים אלו יקבעו את הרשת במרחק 

 מ"מ מהקיר. 10 -מ"מ  5של 
כאשר בשטח הקיר קובעים מס' רשתות יש לדאוג לחפיה ביניהן 

 של משבצת אחת לפחות.
כגון מזוזות )גליף( ומשקופים ניתן להשתמש  בקטעי קיר צרים

 בחלקי רשת כלהלן:
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 ס"מ יעבור לפחות מוט פלדה  20 -בקטעי קיר ברוחב קטן מ
מ"מ לכל אורך  8אחד של הרשת בקוטר של 

 הקטע.
 ס"מ יעברו לפחות שני  20 -בקטעי קיר ברוחב גדול מ

 מוטות של הרשת לכל אורך הקיר.
ס"מ  20ג לפחות הרשת העליונה תכופף על מעקה הג

ותקושר עם הקוצים היוצאים מהמעקה. כיפוף הרשת כנ"ל 
 יעשה גם סביב משקופים וקשתות. 

הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים 
הרשת, או במשקוף וכו', ימצא מראש, מוט ברזל לקשירה 

 מבלי שיהיה צורך להוסיפו ולרתכו לאחר מכן. 

הציפוי ינתנו בכל זוויתנים מגולבנים לתושבת  14.15.02.03
מ"מ או עפ"י הפרטים. ויעוגנו אל  80/80/8קומה 

 ס"מ.  30הקיר ע"י ברגי עיגון כל 

בין האבן שמתחת  אווירבקווי החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח 
לפרופיל לאבן היושבת על הפרופיל.  האבן היושבת על הפרופיל 

ווח זה תחוזק ע"י סרגל אבן מודבק ומוברג לאבן החיצונית. מר
ימולא בספוג פוליאתילן עגול ובתוספת חומר איטום מיוחד 

 9)מישק זה יהיה גמיש(. כללית צורת העיגון הוא כמפורט בציור  
 במפרט של מכון התקנים. 

 אופן קשירת האבן  14.15.02.04

עוגנים  ארבעהכל אבן תיקשר אחורה אל רשת הברזל בעזרת 
זו. בכל  כנ"ל, הקבועים  הפינים של האבן שבנדבך שמתחת לאבן

שורה שלישית יקבעו עוגני קשירה נוספים מהסוג הנ"ל גם בין פני 
 האבן הנושקים זה לזה. 

 זוויתנים 14.16

זוויתנים אופקיים המשמשים תושבת ללוחות האבן שמעליהם יהיו  14.16.01
 3.5מגולוונים. יחוברו לקיר במפלסי התקרות או במרחקים אנכיים של 

 מ' לכל היותר.

 פיע בתוכנית האבן.בהתאם למוידות הזוויתנים מ 14.16.02

כאשר הקיר אינו ישר, עובי המלט בין האבן לקיר הרקע עשוי להיות  14.16.03
מ"מ ואז יידרש זוויתן גדול יותר. מצמידים את הזוויתן  25 -גדול מ

ישירות לקיר באמצעות עוגנים ללא חלקים מתווכים בין הזוויתן 
ישובי מאורך האגף או לפי ח 1/10והקיר. עובי אגף הזוויתן יהיה לפחות 

 המהנדס האחראי על התכן.

לצורך תכן הנדסי קובעים את עובי אגף הזוויתן עפ"י חישוב סטטי  14.16.04
כאשר אגף הזוויתן הוא זיז הנושא את כל משקל האבנים והמלט של 

 הקיר הנשענים עליו )עד הזוויתן הבא מעליו(.

 ס"מ.  30המרחק בין העוגנים המחברים את הזוויתן אל הקיר יהיה  14.16.05

נים הם אחרים מחשבים את המרחק בין העוגנים תוך כאשר הנתו 14.16.06
 התחשבות בפיתול הזוויתן ביניהם.

 קדחים ותעלות 14.17

מ"מ לעומק  4קדחים בקוטר  3מ"ר ייקדחו  0.1בכל אבן ששטחה מעל  14.17.01
קדחים בפיאה העליונה האופקית  2מ"מ. באמצע עובי הפיאות.  30

האבן וקדח אחד בפיאה הצדדית. המרחק בין הקדחים לפינות לוח 
נקודות )כנדרש לייצוב  3 -ס"מ בקירוב. כך תחובר האבן לבנין ב 3יהיה 

מישור( כאשר הקו המחבר שתיים מהנקודות עובר קרוב מאד למרכז 
 הכובד של האבן.
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קדחים בלבד. קוטר הקדחים  2מ"ר מותר שיהיו  0.1 -באבן ששטחה קטן מ
מ"מ. יש להקפיד  25מ"מ לעומק  4.0ועומקם יספיק להכנסת ווי חיבור בקוטר 

שהקדח יהיה ניצב למישור הפיאה ובמרכזה כדי לא להחליש את נקודת 
 החיבור.

 תעלות 14.17.02

התעלות הן חריצים הנעשים בפיאות הצרות של האבן. התעלות מחברות את 
הקדחים עם הדופן הפנימית של האבן ומיועדות להכנסת ווי החיבור לתוכן. 

 ווי החיבור אין מקום להימצא בו.התעלות דרושות בעיקר כאשר המישק צר ול

התעלות רצויות גם כאשר המישק צר ולווי החיבור אין מקום להימצא בו. 
התעלות רצויות גם  כאשר המישק רחב מפני שהווים שבתוכן נאחזים טוב 

 יותר באבן ומקבלים כיסוי עבה יותר של מלט כהגנה בפני קורוזיה.

 חריצים לתושבת לזוויתן 14.17.03

צים למטרת חיבור מוסתר של הזוויתן, ולפיכך העובי יש לבצע באבן חרי
 מ"מ לפחות. 15הנותר ללא חירוץ  הינו 

 לאחיזת הרשת והזוויתנים עוגנים 14.18

 עוגנים לאחיזת הרשת 14.18.01

 -ק"ג לפחות )עומס שימושי מותר של כ 150העוגנים יעמדו בכוחות שליפה של 
 ק"ג(.  35

 סוג העוגן תלוי בסוג קיר הרקע.

מכני אמין המאפשר בקרה של איכות אחיזתו בעת התקנתו. העוגן יהיה עוגן 
השימוש בעוגן יהיה לפי הוראות היצרן.ניתן להשתמש בברגים המוחדרים 

 בעזרת מקדחה לפי הוראות היצרן והנקבעים באמצעות  חומר כימי.

 עוגנים לאחיזת הזוויתנים 14.18.02

היו בעלי מ"מ לפחות. וי 6העוגנים יהיו בעלי ברגים )או תבריגים( בקוטר של 
 מ"מ מינ'. 2מ"מ מינ' ועובייה  30דיסקה שקוטרה 

 ווים לחיבור האבן לרשת. 14.18.03

מ"מ. הווים יהיו מוכנים מראש עם  3.5ווי החיבור יהיו מנירוסטה בקוטר 
מעלות  )כיפוף חד ברדיוס מינימלי(. הוו יהיה בעל קטע  90כיפוף בזווית של 

הקצרים של הווים יוכנסו מ"מ וקטע ארוך באורכים שונים. הקטעים  25קצר 
לתוך הקדחים שבאבן. הקטעים הארוכים יעברו דרך התעלה שבאבן )אם יש( 
יגיעו עד מאחורי הרשת, יקיפו שן את המוט הקרוב ביותר ויכופפו חזרה כדי 
לשפר האחיזה. מכופפים את הווים תמיד כלפי מטה או הצידה אל מאחורי 

 סמוכה.האבן שאותה מחברים ולא אל מאחורי האבן ה

 גב הבטון )בין האבן והבידוד על קיר הבניה(  14.19

ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות(.  330גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט ) 
תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג. בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל 

ר, תוך הידוק החללים הנדרשים. יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היות
 ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל, הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון הנ"ל. 

בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון. השלמת הפנים העליונים של היציקה 
תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת הקוות מי צמנט ולמניעת חדירת מים אפשרית. 

 חלק. משטח גמר היציקה יהודק אך לא יו

לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה, יש להרטיב היטב ולהספיג במים את כל 
אזורי היציקה, ובכללם היציקה הקודמת, זאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר 

 הבנוי והיצוק במשך שבוע לפחות. 

לעיגונים, יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים  במקרה של שורות גבוהות, בנוסף
 יגום החיצוני אל פני האבן, להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה והידוקה. מהפ
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 בנית האבן  14.20

 עבודות ההכנה  14.20.01

כולל הובלה, שמירה, פיזור, מיון,  ס"מ 5לי  מינימאאספקת האבן בעובי 
 הגשה, פחת וכו'. 

 ניקוי האבן על ידי מים ומברשת. 

 הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן. 

 דיוק במידות של האבן. הקפדה על 

 זויתן 14.20.02

יעוגן לקיר זויתן מטר מהזויתן התחתון  3.5ובגובה של מקסימום בכל קומה 
 ס"מ. 30בברגי פיליפס  כל  150/150/10פלדה מגולוון במידות ע"פ תכניות 

מ"מ.  10 -המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד של כ 14.20.02.01
מ"מ ובתנאי שלא תותר  1הסטיה המותרת היא 

מ"מ  1 -המצטבר של השורות יותר מ טעות בגובה
 לקומה. 

אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על  14.20.02.02
 עובי המישקים. 

הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו  14.20.02.03
למחרת יציקת גב הבטון והמישקים ינוקו מיד 

 ס"מ  3לעומק של לפחות 

הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה  14.20.02.04
 ל ידי המפקח. השורה הקיימת, ע

 תעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה.  14.20.02.05

רק לאחר מילוי הטופס ואישורו, יורשה הקבלן  14.20.02.06
להמשיך בשורה הבאה. למען הסר ספק אין בדיקה 
חלקית זאת מהווה אישור קבלה סופי של העבודה 

 )א'(, הן הקובעות.  14.3והוראות סעיף 

 על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות 14.20.02.07
האלומיניום, פרטי המסגרות והנגרות בכל הפתחים 

 שבקירות האבן. 

הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק המירבי וזאת על  14.20.02.08
מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים 
או באנכיות המזוזות, או באופקיות הספים 
והקורות, )"קשתות אופקיות"(, מעבר לטולרנסים 

ם ועבודות אחרות המותרים בגין עבודות אלומיניו
 ואשר יבוצעו כעבודות גמר בהמשך. 

על הקבלן להיעזר, על חשבונו, בכל העזרים  14.20.02.09
הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש 

 בשבלונות ובמכשירי מדידה אופטיים. 

 עוגנים וזוויתנים 14.21

 העוגנים והזוויתנים ייעשו מאחת המתכות שלהלן:

 .   פלדה מגולוונת באבץ חם.1

 פלדה מגולוונת באבץ חם וצבועה. .  2

 .304, 316 ם.   פלב"3
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.  מתכות אחרות כגון נחושת ויצקת נחושת שתכונותיהן מפורטות בתקנים לאומיים 4
 של  ארצות אחרות.

העוגנים והזוויתנים יסומנו בסימון מזהה שיתייחס לתכונותיהם המוצהרות במסמכי 
דות לשליפה ותסבולת למומנט. היצרן ושיכלול פרטים אלה: כושר נשיאה, התנג

התכונות המוצהרות של העוגנים, לרבותת המידות שלהם וסוג המתכת שממנו הם 
 עשויים יצויינו באחד המסמכים האלה:

 חישובי המהנדס האחראי.

 תוצאות בדיקה של מעבדה מאושרת.

 נתונים מפורטים בתקן של אחת מהמדינות החברות בארגון הבינ"ל לתקינה.

בקיבוע ברטוב כאשר הוא נעשה בסביבה קורוזיבית כמתואר לעיל יהיו ווי גם בחיפוי 
 החיבור בין הרשת והאבן עשויים פלב"ס.

בשימוש בעוגנים לא מומלץ צירוף של מתכות שונות כאשר מצרפים מתכות שונות יש 
להוכיח שלא יווצר שיתוך בין מתכתי או לנקוט באמצעים מיוחדים למניעתו, כגון 

 יים ביטומניים.שימוש בציפו

 חומר דוחה מים או חמרי ציפוי אוטמים )להגנה על פני האבן( 14.22

החומרים והשימוש בהם יתאימו להוראות היצרן. מותר להשתמש רק בחומרים שאינם 
 סיליקונים ושאינם יוצרים קרום אוטם על האבן.

 כיחול  14.23

וגמאות הכיחול ייעשה רק עפ"י דוגמא מאושרת ובגוון שייבחר ע"י המהנדס מתוך ד
 שיוכנו ע"י הקבלן. כיחול כרכובים וסיפים ייעשה במלטינה.

 תערובת  14.23.01

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים. 
התערובת תוכן להלן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט 

היל עד לסומך המתאים לכיחול. תמ 1לבן בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה  
כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר -כמו 1:1יהיה ביחס . 1מים/סיקה  

הדבקה. לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן, או כל גוון אחר לפי 
 הוראות האדריכל. עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן. 

 נוהל הביצוע  14.23.02

מועד סמוך ל -סנטימטרים 3ניקוי הטיט לעומק   14.23.02.01
 הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה. 

סנטימטרים באופן  3ניקוי דפנות האבן לעומק  14.23.02.02
מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת 

 ידיים. 

 סילוק כל החתיכות ופירורים הטיט.  14.23.02.03

 ניקוי החלל הניזכר לעיל במים.  14.23.02.04

הקפדה על מינון נכון  -הכנת החומר בצורה הנכונה  14.23.02.05
קוורץ וחול )או ללא חול(  וקבוע. צמנט לבן,

 ומוספים כדלעיל. 

דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר  14.23.02.06
התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי 

 האדריכל ובאישורו. 

 רצוי במיקסר.  -הקפדה על עירבוב נכון  14.23.02.07

מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר  14.23.02.08
 פנימה. 
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הכיחול גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את  14.23.02.09
ולא מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח ישר 

 מצד שני.  בעיגול

לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור  14.23.02.10
 ולהדק את הכיחול )ולסתום סדקים אם נפתחו(. 

מ"מ  2 -הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ 14.23.02.11
מילימטרים ינוקו  2 -פנימה.  פני האבן באותם ה

 מכל פירור ואבק. 

ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, 5  -אשפרה  14.23.02.12
 ע"י התזה מתמדת של מים על פניה. 

לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון  14.23.02.13
 תיקון. 

תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי  14.23.02.14
 ליכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון. 

 תכולת העבודה  14.24

 תכולת העבודה כוללת בין השאר את המפורט להלן:

ומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה, כגון: רשתות פלדה, עבודות, ח 14.24.01
עוגנים, זוויתנים, ברזל שטוח, מחברים ואביזרי נירוסטה, פרופילי 

 נירוסטה, ריתוכים וכיו"ב.

 גילוון חלקי פלדה. 14.24.02

הכנת חורים לעיגון האבן במפעל ולא בקידוח בשטח, ועיבוד חורים  14.24.03
 )פתחים( ןמעברי צנרת.

תשתית לבין לוחות האבן ללא הבדל במחיר בין מילוי במלט בין קיר ה 14.24.04
 שטחים מבטון ו/או בנויים )בשיטת ההרכבה בעזרת טיט(.

איטום בסיליקון של כל המישקים בין הלוחות ובינהם לחומרים  14.24.05
אחרים )ומלבד האיטום בין מוצרי האלומיניום והאבן תכלול בעבודות 

 האלומניום(.

 כיחול. 14.24.06

 בן כשהיא מורכבת על הקיר.ניקוי, מירוק וליטוש נוסף של הא 14.24.07

ניקוי, סתימות, ליטוש במקום עד דרגה אחרונה ודינוג לוחות האבן בכל  14.24.08
 שטחי הריצוף.

 הכנת דוגמאות לריצוף וחיפוי לאישור המהנדס. 14.24.09

כל עבודות העזר בהתאם לאמור במפרט ו/או הדרושות לביצוע עבודה  14.24.10
 גמורה ומושלמת.

ונות מהמצויין בסעיפי שימוש בלוחות במידות שונות. גם במידות ש 14.24.11
 כתב הכמויות ושילוב של לוחות בגדלים וסוגים שונים.

פסי חלוקה מפליז במקום המפגש בין סוגי ריצוף שונים, לאורך תפרים  14.24.12
 ובמפגש עם חומרים אחרים.

ס"מ כמוגדר בתכניות,  25-35, ברוחב לבחירת האדריכלחיפוי באבן  14.24.13
מוטבה", כמפורט. אבן באורך משתנה, מנוסרים בעיבוד "תלטיש", או "

פינתית ובחשפים תהיה אבן גושנית. פינות הבנין, אדני חלונות, חשפי 
 .פתחים, אבני משקוף, יהיו מאבן גושנית וללא הדבקה
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העבודה כוללת עיבוד חשפים בכל מידה, לרבות עיבוד אדנים  14.24.14
 .ומשקופים

 אופני מדידה  14.25

טח )מ"ר( של פוי אבן של רכיבי מבנה ופיתוח יימדד לתשלום לפי שיח 14.25.01
חזית הקיר ללא אבחנה בין אלמנטים שונים וללא אבחנה בין חיפוי 
בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג ו/או קשתי ו/או מעוגל. התשלום 
יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים 

 לביצוע החיפוי כנדרש. 

אבחנה בין קופינג קופינג יימדד לתשלום בנפרד לפי אורך )מ"א( תוך  14.25.02
 ברוחב כלשהו.

 :יכללוהיחידה לחיפוי אבן מחירי  14.25.03

את כל החומרים והעבודה ואת כל הדרוש לקבלת   14.25.03.01
, 2378עבודות חיפוי מושלמות, ע"פ דרישות ת"י 

, התכניות והפרטים ובכלל זה: המיוחד המפרט
טיפול הכנה, מילוי בטון בגב האבן, מוספים, 

לים וגמישים עיבוד מישקים רגיבלוחות האבן, 
בשני כיוונים וכיחול, חיתוכים, התאמות ועיבודים 
לפי הצורך כולל במקצועות המבנה, קדחים 
ותעלות, חיתוך בצורות גיאומטריות לא מוגדרות, 
עיצוב חורים לצינורות ואביזרים, בנייה בשטחים 
קטנים או צרים, בנייה בזווית בלתי ישרה, בניה 

עזר, אשפרה לגובה כל שהוא, אמצעים וחומרי 
והגנה על העבודות בפני פגיעות לאחר גמר הביצוע 

 עד למסירתן למזמין;

אמצעים ואביזרים לתמיכה, חיזוק, קביעה ועיגון  14.25.03.02
בקיבוע ברטוב כגון רשתות מגולוונות  אבןה

מרותכות, זוויתנים, שטוחים, דיבלים, פינים, 
ווי חיבור עשויים  ,מסילות ברגיי חץ )ג'מבו( עוגנים,
 ;316פלב"מ 

דוגמאות וקטעים לדוגמה כמפורט לעיל כולל  14.25.03.03
 פירוקם וסילוקם מהאתר;

 התקנה ועיגון מערכת ה"קופינג". 14.25.03.04

פיגומים בכל גובה שיידרש לביצוע מושלם של  14.25.03.05
 העבודה.

שכבת טיח אוטם בתוספת ערב אטימות מסוג  14.25.03.06
בשתי שכבות שתי וערב ו/או " 107"סיקה טופ 

 בהתאם להנחיות המתכנן.

ט המיוחד ואשר לא נקבע לו סעיף כל הנדרש במפר 14.25.03.07
 נפרד בכתב הכמויות;

לא תשולם תוספת מחיר מעבר למתואר בכתב הכמויות בגין אספקה  14.25.04
 והתקנה של אבנים "מיוחדות"  ו/או כל דרישה אחרת.
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  מתקני מיזוג אוויר - 15  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  15פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 15.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 יים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כרלוונט

 צמר מינרלי לבידוד –771ת"י  -

 3, 2, 1חלק –מזגני אוויר  –994ת"י  -

 : מערכת מיזוג אוויר ואיןןרןרבטיחות אש –1001ת"י  -

  אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים. –6210ת"י  -
 כללי 15.01

המפרט טכני מיוחד  .ק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזהמפרט טכני מיוחד זה מהווה חל
 1996)משנת  15זה מהווה השלמה לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר )פרק 

 ,נ"אבו/ט"בהוצאת הועדה הבין משרדית של משהב 1975),משנת  8פרק (ולמתקני חשמל 
 .ץ ומשרד הבינוי והשיכון"מע/משרד העבודה

 היקף העבודה 15.02

 ,במפרט זה כוללת את האספקה של החומריםהעבודה הכלולה  15.02.01
 חומרי העזר ועבודה ביצור

 .ובהתקנה הדרושים למסירת מתקן מושלם 15.02.02

מפרט זה כולל אספקה והתקנה של כל חלקי מערכת המיזוג  15.02.03
 הפעלתה ואיזונה על ,והאוורור

מנת למסרה כשהיא פועלת באופן סדיר ותקין כפי שנדרש  15.02.04
 .במפרט ובתכניות הנלוות אליו

 :ה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להםהעבוד 15.02.05

 

 / VRF הפועלות  בשיטת  ,מיזוג  אוויר  מפוצלות  התפשטות  ישירהיחידות 
VRV ערך שווה או סמסונג: כדוגמת ,קירור תפוקת שינוי המאפשרת 

 מאושר.

 
 .מפוחי אוורור    15.02.06

 .תעלות אוויר     15.02.07

 .פיקוד ובקרה     15.02.08

 .עבודות חשמל     15.02.09

 .ה ויסותים והפעלההדרכ     15.02.10

 .הוראות אחזקה     15.02.11

 .שנים -3שרות ואחריות ל    15.02.12
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 אור העבודהת 51.20.51

הפועלת בשיטת משאבת חום.  VRF מיזוג אויר מתוכנן ע"י יחידות מסוג
בג . יחידת עיבוי ממוקמת יחידות מאייד מסוג "עילי" בכיתות ומשרדים

מתוכננת  .במשרדי ניהולבקרה תהיה ע"י פנל  ובאזור טכני בחצר בית הספר.
 .מערכת אוורור שירותים

 נתונים אקלימיים

 תנאי החוץ: 

  

 בקייץ:

טמפרטורת תרמומטר    c350טמפרטורת תרמומטר יבש  
   c270לח 

 

 בחורף: 

טמפרטורת תרמומטר    c40טמפרטורת תרמומטר יבש  
  c30לח 

 

 המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון. 

 

הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים  –רים "תנאי קיצון" בימים בהם שור
הממוזגים לא בהכרח ישמרו, ואולד הציוד מיזוג אוויר ימשיך לפעול ללא 

  תקלה.

 תנאי תכנון פנים: 

 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±22  1  בקיץ:  

 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±21  1  בחורף:  

 Aדציבל בסקלה  35עד                             רי אירוח:רמת רעש בחד  

 Aדציבל בסקלה  45עד     שטחי ציבורי:  

 עבודות ע"י אחרים 15.03

 
. החיבור הסופי  50/3/400אספקת הזנות חשמליות ללוחות החשמל  15.03.01

 ללוח ע"י הקבלן

 50/3/400או  50/1/230אספקת הזנות חשמליות ליחידות מפוצלות  15.03.02

  .ות ממערכת גילוי עשןאספקת אינדיקצי 15.03.03

 אספקת זקפי ניקוז ומחסומי ריצפה 15.03.04

ביצוע בסיסים לציוד. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס בהתאם  15.03.05
בהתאם לתוכנית זו יעבד מהנדס הבניין תכנית  .לציוד שיאושר בפועל

  .ביצוע לפיה יבצע קבלן הבניין את הבסיסים

  .פתחים, קידוחים ואטימתם 15.03.06

ח. ביטון שרוולים בקירות ותקרות בהתאם  .תותתריסי מעבר אויר בדל 15.03.07
 .למסומן בתוכניות
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 תחום הפרק והתקנים  40.51

 הנקראים אויר ומזוג קירור ,חמום ,סינון ,אוורור לעבודות מתייחס זה פרק
החומרים  והמוצרים    ,העבודות כל ".מזוג אויר עבודות" הכולל בשם להלן

 לביצוע השייכים) העדכניים יתאימו  לפחות  לדרישות  התקנים  הישראליים 
 :הבאות לדרישות כן וכמו (אלה עבודות

 אויר ומזוג קירור ,חמום מהנדסי של האמריקאית האגודה מדריך 15.04.01
(ASHRAE) פרקיו כל על. 

 (SMACNA).מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח  15.04.02

 (NFPA).הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש  15.04.03

 . 755 , 1001י "קים בבטיחות אש תתקנים ישראליים העוס 15.04.04

 .תקן כל של האחרונה (REVISION) בהוצאה המופיעות לדרישות היא הכוונה
 הוא יותר המחמיר התקן – ל"הנ התקנים בין סותרות דרישות של במקרה
 .הקובע

 פרקים אחרים במפרט הכללי 15.05

בהיותו השלמה למפרט הכללי שייכים לחוזה זה גם פרקים נוספים של  15.05.01
בין יתר  .הכללי נוסף על כל הנאמר במפרט טכני מיוחד זההמפרט 

 :הפרקים שעל הקבלן לבצע עבודותיו על פיהם

 נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 מתקני תברואה - 07פרק 

 מתקני חשמל - 08פרק 

 עבודות צביעה - 11פרק 

עם זאת יצוין שבכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט טכני מיוחד  15.05.02
ות הפרקים של המפרט הכללי, הקובעות הן הוראות מפרט זה להורא

 .טכני מיוחד זה

 פרקים אחרים במפרט הכללי 15.06

הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו 
תואמים את דרישות המפרט, חדשים ומתאימים לתפקידם. 
הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד 

ההתייחסות  .יוחד, התכניות והחוזהמהמפרט הטכני המ
בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר 
קטלוגי או מודל מסוים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי 

הקבלן רשאי להגיש  .הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים
לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים, בעלי 

אותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש אותה רמת איכות ו
במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים, או צוינה רשימת 

אם  .יצרנים מוגדרת אשר אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו
ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה 
דלעיל, עליו לפרט את ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד 

קביעתו של  .ה יגיש מחיר של ציוד הנמצא ברשימהשבגוף ההצע
המהנדס לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. 

יגיש הקבלן אינפורמציה מספקת של הציוד.  ,לשם קבלת האישור
פעמיים או יותר,  ,בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג

ל הקבלן הן יהיו מאותו סוג ומאותה תוצרת, אלא אם קיב
הציוד והחומרים יתאימו לפעולה  .הוראה אחרת מהמהנדס

 .ממושכת ללא תקלות
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 חוקים ותקנות 15.07

כל המתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי 
והארצי ולתקנות של הרשויות המוסמכות, בנוסף לכל הנדרש 

לפי דרישת המהנדס, יבצע הקבלן בדיקות על מנת  .במפרט זה
החומרים והציוד לתקנות ולחוקים. הבדיקות לוודא התאמת 

יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה. 
ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין 
אך אם יתגלה שהעבודה או החומר אינם מתאימים לדרישות, 

 .ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן

 ל חשבונו לעריכת על הקבלן להזמין את מכון התקנים ע
בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר לת"י 

. על הקבלן לתקן כל שיידרש בהתאם  1001
 .לבדיקה הנ"ל ללא תוספת מחיר

 טיב העבודה 15.08

כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקיה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע 
שה בסוף העבודה. כל מנוסים בעבודתם. בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיע

הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הבדיקות והביקורות האחרות הן זמניות. 
 .הקבלן מאחריותו הבלעדית כנדרש במסמכי המפרט

 תנאים מיוחדים 15.09

בנוסף לדרישות הסטנדרטיות, להלן דרישות מיוחדות לגבי ביצוע מתקני ועבודות מזוג 
   :אויר

המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן מזוג  כאשר מצוין במפרט או בתכנית 15.09.01
האוויר. הכוונה היא שכל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י 

  קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן מזוג האוויר"

הקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה בהתאם להתקדמות  15.09.02
העבודה ע"י אחרים ובצורה כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים. 

פקידו של הקבלן לבוא בדברים עם הקבלנים האחרים לצורך תאום מת
  העבודה

במידה וישנה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים  15.09.03
עצמם, מתחייב להודיע על כך למפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את 
העבודה. לא ראה הקבלן ולא הודיע על הסתירות, ישא הוא בכל 

   .ההוצאות הנובעות מכך

תכניות המלוות את המפרט הזה מראות את הסדור הכללי ואת היקף ה 15.09.04
העבודה העקרוני שיש לבצע. תכניות מהלך תעלות וצנרת, מקום הציוד 
וכו' הנם תכניות "למכרז בלבד". אם צוין זאת בפרוש ואם לאו יבצע 
הקבלן תכניות סופיות לבצוע כנדרש. המקום המדויק והסדור של 

אם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולציוד הציוד צריך להיקבע בהת
   .וזאת עפ"י תכניות הייצור של הקבלן כפי שאושרו ע"י המפקח

התכניות המראות את צורת הרכבת הציוד הן מדויקות במידת האפשר  15.09.05
במקרה שצנרת, תעלות או ציוד עלולים להיתקל  .עפ"י תכניות הבניין

על כך הקבלן בצנרת אחרת, קווי חשמל או בהפרעות אחרות יודיע 
למפקח לפני הבצוע ולפי הוראותיו ישנה את מקום הציוד ו/או הצנרת 
כך שלא תהיה הפרעה. שינוי כזה גם יוכנס ע"י הקבלן לתכניות 

   ."כמבוצע" שעליו לערוך

תכניות התחברות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את הצורה  15.09.06
ת בצורה החבור המציאותי יצטרך להיעשו .העקרונית של ההתחברות
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מעבר אנשים והפחתה  ,מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר התפשטות
 .במקום כנדרש

 חצות ותיקונים, מעבר צנרת ותעלות בקירות, תקרות ורצפות 15.10

הקבלן ילמד את תכניות הבניין ויאתר את הפתחים, החורים והמעברים עבור 
תעלות, צינורות וכבלים של מערכות הכלולות בעבודתו. הקבלן יספק 

  ולים, מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה.שרו

במקרים בהם יידרש ביטון שרוולים, מסגרות וכיו"ב, הקבלן יקבע את השרוול 
ו/או המסגרת במקומם המדויק בצורה יציבה, הביצוע של עבודות הביטון 

   .יעשה ע"י קבלנים אחרים בהתאם להנחיות המפקח ובתאום עם הקבלן

בלנים האחרים התקנת האביזרים במקומם באחריות הקבלן לתאם עם הק
  ובמדויק, ובלו"ז שלא יגרום עיכוב לקבלנים אחרים או לעצמו.

 .לא תשולם כל תוספת כספית עבור הנ"ל

מעברים בקירות בניה או גבס כלולים במחיר הצנרת או התעלות החוצים 
 .אותם

 תכניות עבודה, קטלוגים ומפרקי ציוד 15.11

ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם  לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק
 .מתאימים בדיוק לתכניות העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח

עותקים בצורה מסודרת - 4הקבלן יכין תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב
 .ויגישם לאשור המפקח לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח

הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים 
 :רמות- 3באחת מ

 .ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים -מאושר 

ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים  -מאושר בהתאם להערות 
בכפיפות להערות הרשומות (אם אינן מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן 

 .ישור סופיאת המסמכים ולהעבירם לא

יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל  -לא מאושר 
 !בביצוע שום עבודה הקשורה לחומר בלתי מאושר זה

אישור המפקח לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן 
התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים  ,מאחריותו לטיב הציוד

 .האחריות של המתקן וזאת עד לסיום שנת

 :להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין

תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות. לצורך ביצוע תכניות אלה  15.11.01
יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט (על חשבון הקבלן) דיסקטים של 
תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים הדרושים, יוסיף 

ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות  חותמת שלו
המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל. 
היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות 
הקבלן, אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל 

 .תכניות העבודה כנדרש

כללו את סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי תכניות אלה י . 15.11.02
 .חיזוקם למבנה

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד. שרטוטים אלה  15.11.03
 .אושר -יערכו לאחר שהציוד השייך, שהקבלן הגיש לאישור 
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תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות. תכניות  15.11.04
רו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע יועב ,אלה, לאחר שיאושרו

 .עבור קבלן הבניין

תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.  15.11.05
תכניות אלה יועברו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור 

 .קבלן הבניין

תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן. תכניות אלה יכללו  . 15.11.06
את כל הפרטים כנדרש בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך 

 .שינועו למקום

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים  15.11.07
 .מפורטים על הרעש שהם יוצרים

 .פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים 15.11.08

 .ום משני ובתיהםציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמ 15.11.09

 .סכמות מפורטות של לוחות חשמל 15.11.10

 .תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות 15.11.11

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד  15.11.12
 .שיסוכם עליו

פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד  15.11.13
)חומרה ותכנה(  DDC -ערכות ההאוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מ

לרבות תפ"מ שיוגש לאישור וישמש בסיס לכתיבת התוכנה לאחר 
 .אישורו

תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי  15.11.14
 .הוראת המפקח

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה  15.11.15
 .ברורה את הציוד המוצע

תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני  שרטוטי בצוע 15.11.16
)ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס 

 .הפרוייקט שגם יאשר את התכניות

עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל  15.11.17
 .הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך ושלא נרכש ע"י המזמין

בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים  כל ההוצאות 15.11.18
לאישור, כולל בצוע תיקונים לפי דרישת המפקח, יחולו על הקבלן ויהיו 

 .כלולות במחיריו

 דוגמאות 15.11.19

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה  15.11.20
 .ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה

יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן קטעי  הקבלן 15.11.21
תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט, מפזרים ואביזרים נוספים כאמור 
לעיל. הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן 

 .וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת

 צותבדיקות איזון, ויסות, הפעלה והר 15.11.22

העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו,  15.11.23
יאוזנו, יווסתו, יופעלו ויורצו לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי 
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הפנים המתוכננים. במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל 
 .מכוילים כנדרש -מערכות הבקרה, הנטור, האינדיקציה 

 בדיקות איזון וויסות 15.11.24

והוויסותים  מר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקותעם ג 15.11.25
 .הנדרשים

הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע  15.11.26
הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש מספר בדיקות של המתקן בעונות שנה 

 .שונות, לאמור סתיו, חורף, אביב וקיץ, עד ארבע בדיקות

יאושרו מראש על ידי המפקח.  סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען 15.11.27
תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן 
וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. המפקח יאשר את הבדיקות 

 .בחתימתו

 :במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות 15.11.28

 א. יחידת מיזוג אוויר התפשטות ישירה 15.11.29

לה ע"י טכנאי מוסמך ע"י היצרן ולאחר מכונות יבדקו לפני הפע 15.11.30
בין  .שבדיקות אלה יסתיימו בהצלחה הן יופעלו ויבדקו אחרי ההפעלה

יתר הבדיקות יבצע הקבלן בנוכחות הטכנאי הנ"ל בדיקות וירשום 
 :תוצאותיהן כמפורט להלן

  רישום של כל נתוני היחידה ואלמנטי העזר שלה 
 ערכי הכיול של הלחץ, רישום של מכשירי ההגנה של היחידה ו

  .שלהם 'הטמפרטורה הזרם וכו
 מדידה ורישום של ספיקות האוויר דרך המעבה של המכונה.  
 מדידת ורישום של טמפרטורות קרר במדחסים ואוויר במעבים.  
 רישום של כל נתוני המעבים, המפוחים אלמנטי העזר שלהם.  
 .רישום ערכי ההגנות השונות 

 .יכללו לאחר מכן בספר המתקן כל הרישומים האלה

 ב. יחידות טיפול באוויר

כל מפוח וכל יחידת טיפול באוויר תיבדק, תאוזן ותווסת ובין 
 :היתר יבצע הקבלן

  מדידה ואיזון של ספיקת האוויר בתנאי הטמפרטורה
 .והלחץ המתוכננים

  (ים)של המפוח  (ים)המפוח  (י)מדידה של סיבובי מנוע 
בפעולה תקינה  (ים)ושל הזרם  (ים)עצמו 

והשוואה לזרם הנומינלי של המנוע ולכיול 
 .מגן יתרת זרם שעל קו ההזנה שלו

  מדידת הלחצים הסטטיים בציוד במצב פעולה יציב בכל
 -לאמור אחרי כל אלמנט  ,נקודה של היחידה

 .'מסנן, נחשון, תריס ויסות, מפוח וכו
  מדידה ע"י מכשירי מדידה מיטלטלים, מדי טמפרטורה

שמים, של ערכי הטמפרטורה הרציפים ור
 :שלהלן

 מקום המדידה                            תרמומטר יבש 15.11.31

                 +               כניסת אוויר חיצוני ליחידה               15.11.32

  + לפני ואחרי כל נחשון                      15.11.33

                          + ביציאה מהיחידה                           15.11.34
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 .הסימן )+( מסמן צורך במדידה במכשיר זה 15.11.35

 טמפרטורה ולחות יחסית 15.11.36

 מפוחים 15.11.37

 מדידה ואיזון של ספיקות האוויר של המפוח. . 1 15.11.38

 (בהינע רצועות)מדידה של סיבובי המנוע ושל סיבובי המפוח  . 2 15.11.39
 והשוואה לזרם הנומינלי

 של המנוע ולכיול מגן יתר הזרם שלו. 15.11.40

 ים הסטטיים בכניסה וביציאה למפוח.מדידת הלחצ . 3 15.11.41

 .מדידת הרעש שנוצר ליד המפוח 4. 15.11.42

 תעלות, גרילים ומפזרים -מערכות אויר  15.11.43

.בדיקה ואיזון של כל הספיקות בכל התעלות, בכל תריסי אספקה  1 15.11.44
הפתחים, כל המסננים, כל החדרים וכל האלמנטים  והחזרת אוויר, כל

 בהם או דרכם זורם אויר.

 של כל הספיקות בכל המסננים. .בדיקה ואיזון 2 15.11.45

 .בסוף האיזון יימדד הרעש שיוצרת במערכת בחדר. 3 15.11.46

לאחר שהקבלן ערך את סדרת  חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר 15.11.47
הקבלן  הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס, יחזור

על סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים, 
ים ומצערות הויסות ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש התריס מצב

 מסדרת הבדיקות הראשונה. כפי שיידרש כתוצאה

הקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב  15.11.48
 של המהנדס. המתוכנן לשביעות רצונו

 אישור המהנדס להשלמת הבדיקות 15.11.49

ות כנדרש לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויס 15.11.50
 וכמפורט בפרק זה ובמפרט

הטכני כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו  15.11.51
 לשביעות רצון

המהנדס, יחשבו העבודות האלה כגמורות בכפיפות לאישורו של  15.11.52
 המהנדס המתכנן.

 רצה והדגמהה 15.11.53

 א. הרצה 15.11.54

הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה  15.11.55
 בהתאם לאשור המפקח. -תיימו שלהן הס

) חמישה 15כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך  15.11.56
רצופה ללא תקלות. במידת הצורך וכפי שיתחייב  יממות פעולה (עשר

 כפי שבא)מתאריכי סיום קטעי העבודה 

, יבצע הקבלן הרצות של (לידי ביטוי בלוחות הזמנים של הפרוייקט 15.11.57
 לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח. חלקי מערכות. הפיצול

בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של  15.11.58
 המערכת.

 ב. הדגמה והדרכה 15.11.59
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הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן  15.11.60
ימי עבודה  4טכנאי בכיר מיומן ועוזר, במשך  שיכלול בכל עת לפחות

 קבלןלפחות. במהלך ההדגמה ידגים צוות ה

לפני צוות התפעול של המזמין וידריך אותו בהפעלת המתקנים,  15.11.61
 פעולות שרות שוטפות. התגברות על התקלות ובצוע

תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי  15.11.62
 הסתיימה! שההרצה

הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת  15.11.63
 פעולתו הוא מדגים

ך. במידת הצורך יוצג לגל סוג של מערכת טכנאי אחר. לדוגמא, ומדרי 15.11.64
 טכנאי מתאים וכו'. -לבקרה, למפוחים  מומחה –לבקרה 

 ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן. 15.11.65

לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי  15.11.66
ערות המהנדס ולתיקונים שיוכנסו בהתאם לה שיידרש בנוסף לשנויים

 והמפקח! במידה וסיום העבודות במתקנים

השונים לא יהיה באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה  15.11.67
 מפוצלות.

הפרש הזמנים ומידת הפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות  15.11.68
 בחלקי המתקן השונים. המפקח ולסיום העבודות

 מסירת המערכות 15.12

ל העבודות שהן נשוא מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כ 15.12.01
 חוזה:

 התנאים למסירת המערכות הן: 15.12.02

   הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד
 לשלב הנ"ל.

   הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין
 מסמכים מתאימים עם תוצאות

 הבדיקות. 15.12.03

  .הקבלן בצע את הרצת המתקנים 
  הדרכה הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה ו

 ודלעיל.
   הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט , ראה

 להלן.
   המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או

 כוללות של המערכות תוך

 הסתייעות בטכנאי הקבלן. 15.12.04

   הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת המערכת
 וקיבל את אישורו. 1001לת"י 

  ובו הוא מאשר שכל המערכות  הקבלן הגיש מסמך
 שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות ת"י

 בפרט. 1001 -בכלל ות"י 

לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח  15.12.04.01
 וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה
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 וקבלה. 15.12.04.02

בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס  15.12.04.03
 הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת

 למערכות הנמסרות. המתקנים בהתאם 15.12.04.04

תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס  15.12.04.05
והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן 

 וכפי

 שיבוא לידי ביטוי בדוחות בדיקות הקבלה. 15.12.04.06

 כיולים של מכשור 15.13

מכשירי הבדיקה והבקרה יהיו מכוילים והקבלן יספק לפי דרישה מסמכים מתאימים 
 .בנושא זה

 מסמכים ותכניות עבודה 15.14

עותקים של מערכות  5לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס 
 המסמכים כדלהלן:

א. סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל 
והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות  השנויים, התוספות

 ודרים.ימסרו בתוך תיקים נאים ומס ולתכניות של הציוד הקיים. התכניות

ב. טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים, מאושרים וחתומים גם ע"י מבצע 
 הקבלן וגם ע"י נציג המזמין שנוכח בבדיקות. הבדיקות מטעם

 ג. ספר המתקן

 ספר זה יכלול בין היתר:
 .תאור המתקנים. 1
.הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת  2

 תקלות אפשריות והטפול
 בהן.

וראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה .ה 3
 יומית, שבועית, חודשית

 ועונתית כנדרש.
.רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל  4

 אלמנט ועם כל
הפרטים הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד 

 וכו' כמופיע בשלט,
 כוון אוברלואד וכו' כנדרש.

קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים . 5
 לציוד המסוים שסופק.

 .רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין. 6
לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור 

 המסמכים ע"י המהנדס, ימסור
לידי המפקח  -ספר המתקן  -הקבלן את כל החומר שיקרא 

 צורה נאה בתוך אוגדניםכשהוא ערוך ב
 מתאימים, סה"כ חמישה עותקים.

תנאי  -כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר 
 לקבלת המתקן.

בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה 
 שרשום במסמכים שבספר

 המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה.
המתקן כאשר הם מעודכנים כל שרטוטי הייצור יכללו בספר 

"MADE AS. 
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 תקופת הבדק והשרות 15.15

 חודשים מתאריך מסירת המערכת. 12תקופת הבדק תהיה 
 -משך תקופת האחריות יהיה כמפורט בחוזה אולם לא פחות מ

הבדק. כל פעולות הקבלן  חודשים מתאריך סיום תקופת 36
לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר שינוהל על ידו 

במשך תקופת הבדק יהיה  ושישמר אצל מפעיל המתקן. רך זהלצו
הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את 

תוך תקופת הבדק חייב  השרות כמפורט בסעיף זה. פעולות
הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת 

 שעות ממועד הקריאה, 6סמך קריאת המפקח, תוך  יעשה על
ביתר חלקי היממה  שעות 12ותוך  2000 – 0800במהלך היום בין 

הקבלן יחליף כל חלק של  בבוקר. 0800בערב ועד  2000 -לאמור מ
הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק 

חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון, יוחלפו  ותקין במקומו. חדש
במשך  עלת המתקןזמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפ

כמו כן, ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את  תקופת התיקון.
 התקינה. מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו

במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות 
 וינהל לגביהן רישום:

   בדיקה מקיפה של יחידות מיזוג אוויר על פי הוראות
 יקת הגנות.היצרן, הוספת גז ושמן ובד

   החלפת מסנני האוויר ו/או ניקויים התקופתי (המסננים
 עצמם יסופקו ע"י המזמין).

  .בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות הינע 
  .'בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו 
  .ניקוי סוללות קירור 
  .בדיקה, גרוז ושימון במידת הצורך של המנועים והמסבים 

ך הקבלן במשך תקופת הבדק בקורות תקופתיות כמו כן יערו
 קבועות לבדיקת איזון המתקן,

בקרתו ופעולתו התקינה. מספר הביקורות לא יהיה קטן מאשר 
 שש לשנה.

 מתקני קירור 15.16

על הקבלן להתייחס רק לציוד השייך  פרק זה עוסק בתיאור מתקני הקירור לסוגיהם.
 והתכניות. מויותהמפרט המיוחד, כתב הכ -המופיע במסמכי החוזה 

 ציפוי לסלולה קירור ששל מעבה אוויר 15.17

נחשון המעבה יהיה מצינורות נחושת וצלעות אלומיניום אשר יהיו מצופות בכל מקרה 
 בלייגולד או שווה ערך לפי הפירוט הבא : כדוגמת

אלומיניום המתייבש לאחר המריחה ע"י -הציפוי מורכב מחומר אחד עשוי פוליאוריטן
מפרטורות נמוכות, עמיד לפגיעות מכניות, ספרת מעבר החום של המעבה בט אידוי טבעי,

ים, מי קולחין, מוצרי דלק, ומספר סולבנטים, -עמיד למי רשת, מי אינה משתנה. הציפוי
 .ºC 180וטמפרטורות גבוהות עד 

 מאפיינים:

 מיקרון. 15÷25א. עובי  15.17.01

 אלומיניום –ב. צבע  15.17.02

 .180ºC -ג. טמפרטורה מקסימלית  15.17.03

 .-ºC 45 –רטורה מינימלית ד. טמפ 15.17.04
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 במצב נוזלי. -ה. אחסון  15.17.05

 כדוגמת סולבנט. –ו. ריח  15.17.06

 לא רלוונטי - PHז.  15.17.07

 .ºC  140 -ח. טמפרטורת רתיחה  15.17.08

15.17.09  .ºC20  צפיפות. ט – 1.07בטמפרטורה 

15.17.10  .ºC20  0.00001בטמפרטורה mbar – אדים לחץ. י 

15.17.11  .ºC20  1500בטמפרטורה mPa.s צמיגות. יא 

 ין.א –יב. מסיסות במים  15.17.12

 .46ºC -יג. טמפרטורת הבזק  15.17.13

  º400Cיד. טמפרטורת הצתה < 15.17.14

- ºC 20 -ל  ºC 20: גמישות ציפוי הפוליאוריטן בשינויי טמפרטורה בין גמישות
 Erichsenלפי תקן 

 tests (DIN 53156),  8-10.מ"מ 

אשר בו חשוף הציפוי  ABRASER TABER: לפי מבחן התנגדות לחיכוך
 לשפשוף ע"י גלגלים מצופים

 . mg 20 -סיבובים הציפוי קטן ב 1000. אחרי  CS-10בנייר זכוכית בחספוס 

 Gt-0 -: הידבקות של ציפוי פוליאוריטן למשטחים מטופלים מוגדר כהידבקות
 .DIN 53151לפי 

: מעבה אוויר המצופה פוליאוריטן לא יראה החמרה במראהו לאחר קורוזיה
 שעות תחת 3000

 .מלח תרסיס ASTM B 117 and B 287של ה. 

 ציוד טיפול באוויר 15.18

פרק זה עוסק בתיאור הציוד לטיפול באוויר, מפוחים, יחידות שונות וציוד למיזוג וטיפול 
 באוויר

 מפוחים 15.18.01

המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד, התכניות 
 וכמפורט להלן:

מ"מ לפחות,  2המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של 
המסבים יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם,  ריתוך וברגים. במבנה עם חבורי

כל המפוחים יהיו צבועים  אלף שעות. 100,000בעלי אורך חיים מחושב של 
התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות  אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.

של  %150 -שב לתחו .התמסורת HCע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם 
סידור מתיחת הרצועות  הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחות שתי רצועות.

סל"ד  2900/1450המנועים יהיו  יהיה אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור.
אנגליה , או  נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז, "ברוק קרומפטון"

כל מפוח יהיה  ומיניום.פעמוני הכניסה יהיו תמיד עשויים מאל "סימנס".
מבנה המפוחים וכל  מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס.

מפלס הרעש כתוצאה  הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.
 מטר 5.1מדוד במרחק  Aדציבל בסקלה  70מפעולת המפוחים לא יעלה על 

הקבלן יערוך  ת .מכל כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכני
במפעל היצרן בדיקת פעולה של המפוחים, יכין עקומת פעולה מסודרת לכל 

הקבלן יאזן את  ויגיש את תוצאות המדידות על גבי טופס מתאים. המפוחים
 המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ הסטטי המתוכנן.
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את הוצאת המפוחים לקר היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון.
 ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המפקח לבדיקת

רק  ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה. הציוד.
המפוחים יותקנו  לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.

סיס והמפוח יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע. הב
מפוחי פינוי עשן  מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים. ע"ג

 במשך שעתיים לפחות. לאותם 250ºCמהחנות יבחרו לפעולה בטמפרטורה של 
-תנאים יבחרו המנוע, החיבורים הגמישים, משתיקי קול, כונס אויר ומדף אל

לוח חשמל לזרם חיוני, ויופעלו מפוחים אלו יחוברו דרך  חוזר במידה ונדרש.
 180במשך  800ºCבטמפרטורה של  דרך כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה

בשרטוטים שיגיש הקבלן  דקות לפחות, ע"י פיקוד ממערכת גילוי אש ועשן.
לתעלות  לאישור יכללו כל הפרטי היצור, העמדת מפוחים וחיבוריהם לציוד,

לוו בין היתר חישוב משקלי מערכת לשרטוטי ההרכבה הכללית ית ולארובות.
בשרטוטים שיגיש הקבלן  הכל ע"י הקבלן. מנוע ובחירת מבדדים -המפוח

לתעלות  לאישור יכללו כל הפרטי היצור, העמדת מפוחים וחיבוריהם לציוד,
הקבלן יערוך בדיקה של עקומת כל המפוחים וימציא את תוצאות  ולארובות.
 המדידות.

 

 נחשוני קירור/חימום 15.18.02

דת הטיפול באוויר יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעלי יעילות יחי
 .כמפורט בטבלת הציוד וכדלהלן

 מסנני ליעילות נמוכה 15.18.03

ויהיו בעלי יעילות מזערית  test weight AFIהמסננים ליעילות נמוכה יבחנו לפי 
לפי מבחן  %12הנ"ל, ובעלי יעילות מזערית של  לפי הבחינה %75של 

ASHRAE 76-52.  304המסננים יבנו ממסגרות פלב"מL  מ"מ, או  5.1בעובי
זה יהיה עשוי סיבי פיברגלס כדוגמת  מאלומיניום ובתוכן חומר מילוי. חומר

וגדלה בכיוון  ,בעל צפיפות משתנה, ההולכת 2בעובי " AAF"אמרגלס" של 
מסגרות  זרימת האוויר, כך שחלוקת האבק המצטבר במסנן תהיה הומוגנית.

ייקבעו בתוך מסילות בבית המסננים, באופן שניתן יהיה להכניסם  המסננים
מצידי בית המסננים, או מצד כניסת האוויר. התקנת המסננים  ולהוציאם

תעבור דרך שטח פני המסננים ולא תהיה  תבטיח שכל כמות האוויר הזורמת
הצידה, ייסגר בפנל  עקיפת המסננים ע"י האוויר. פתח הוצאת המסננים

 תהיה באמצעות תפסים לפתיחה מהירה.וקביעתו 

 בינוניתסנני ליעילות מ 15.18.04

 76-52המסננים ליעילות בינונית הם אלה שיעילותם לפי מבחן סטנדרדי 
ASHRAE המסננים ליעילות  .%95 -ל %30אטמוספרי היא בין  לעצירת אבק

כדוגמת (  paper pleatedלפי המבחן הנ"ל יהיו מסנני נייר ) %30של לפחות 
FARR או שווה ערך מאושר. מסננים אלה יהיו בעלי  4בעובי של " 30/30ם דג

מסגרות פח אורגינליות מתאימות. שליפות  מסגרת קרטון ויותקנו בתוך
 בתכנית. המסנן מהצד או מצד כניסת האוויר כפי הנראה

  עצמאייםמתקני  15.19

 במפרט הכללי 1503פרק זה עוסק במתקנים עצמאיים. הפרק מקביל לפרק 

 יזוג אוויר מסוג "יחידה נסתרת"יחידות מ 15.19.01

משרדי לקירור ולחימום -יחידות מיזוג אוויר יהיו בהתאם למפרט הבין
מעלות מתחת לאפס, בשיטת  20שפועל בטמפ' חוץ עד  בשיטת משאבת חום

VRF/ VRV ,GOחדר בדירות. מאיידים יהיו מסוג  עם אפשרות מאייד בכול
עיבוי, מאוורר  דחס , נחשוןהמאפשר חיבור לתעלות ומפזרים. כל אחת עם מ

 צירי, נחשון איוד ומפוח צנטריפוגלי לאספקת אוויר וכו' . נתוני פעולת יחידת

 העיבוי יהיו כדלקמן:
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 F°40טמפרטורת איוד 

 F°120טמפרטורת עיבוי 

(35°C) 95°F סביבה טמפרטורת 

 8/5היחידה תכלול נחשון עיבוי ונחשון איוד בנוי מצינורות נחושת בקוטר "
 .C°44מתאים לעבודת בטמפרטורת סביבה מרבית של  עות אלומיניוםוצל

היחידה תכלול מערכת שמירת לחץ עיבוי בקירור אוויר על עיקרון שינוי 
הגנות המדחס תכלולנה לפחות הגנת טמפרטורה,  מהירות סיבוב המאוורר.

והפעלת המדחס תהיה השהיה  ליפופים, לחץ עיבוי, ולחץ יניקה, בין הדממה
 דקות לפחות. 5-3של 

 יחידות מיזוג אוויר מסוג "עילי" 15.19.02

 הקבלן יספק ויתקין מזגנים מפוצלים במשרדים כנראה בתכניות.

המזגנים יהיו מתאימים לדרישות המפרט  המזגנים יהיו מסוג תלייה עילית.
המזגנים יותאמו לקירור  הכללי ובעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

בתנאי כניסת אוויר של ) ת המזגנים הנומינליתתפוק ולחימום כמשאבת חום.
80F°  67 -תרמומטר יבש וF° יהיו לפחות בהתאם לדגמים  (תרמומטר לח

הפעלת המזגן בחירת מהירות, בחירת  הרשומים בתכניות ובכתב הכמויות.
 מזמין: אופן הפעלתו (קירור/חימום) תהיה בשתי אופציות לבחירת

נלית מותקנת לקיר וקשור בשרשרת .שלטים, הם יהיו עם תושבת אורגי1
 לקיר.

 .התרמוסטטים+פנל הפעלה. 2

טרמוסטטים יהיו בחדר מסומנים ע"י השלט המקורי כשהוא מותקן במנשא 
התרמוסטט ובורר המהירות יהיו חלק בלתי  בשרשרת לקיר. אורגינלי וקשור

 נפרד מהמזגן.

 צנרת קירור מנחושת 15.20

 כללי 15.20.01

.בחירת  B ASTM-280לפי תקן ” L”צנרת הגז, תבוצע מצנרת נחושת דרג 
וגודל המפצלים תבוצע בהתאם להנחיות היצרן בלבד. כמו כן,  קטרי הצנת

צנרת מקוריים של יצרן הציוד. כל חיבורי הצנרת  הקבלן ישתמש במפצלי
כסף, ללא ניקוי מוקדם וללא  %5"סילפוס" עם  ואבזריה יבוצעו בהלחמה ע"י

. טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן אחרים )או חמרים Fluxמשחת הלחמה )
 ניקיון פנימי של הצנרת מגרדים וגופים זרים.

במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד 
ונקייה, אשר תועבר בתוך הצינור (חוטר). במהלך העבודה, יהיו  כותנה יבשה

ת עבודת אטומים, למעט נקודות בהן מתבצע כל קצוות הצנרת במערכת
 להשתחרר החנקן. או חיבור וכן נקודות דרכן אמור\הלחמה ו

 ההלחמה תהליך 15.20.02

 psi 6(Bar 4.0בלחץ נמוך ) %95.99-במהלך כל הלחמה בצנרת, יוזרם חנקן נקי
הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן  ,דרך

החנקן חייב  ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרם. זורם דרך הצנרת
בצנרת. פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק  לזרום בתוך הקטע המולחם

בסיום הליך ההחלמה, יקורר הקטע  של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה.
בצנרת תופסק רק לאחר  המולחם עם פיסת בד ספוגה במים. הזרמת החנקן

 קירור מלא של הקטע המולחם.

 התקנת צנרת ומפצלים 15.20.03

.צנרת  4.1.15נחושת יקבע ע"י הקוטר בהתאם לטבלה בסעיף עובי צנרת ה
" תהיה 3/4(כולל) תהיה גמישה, ואילו צנרת בקוטר מעל  "3/4בקוטר עד 
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) "רדיוס ארוך) בלבד. Longיהיו מטיפוס " בצורת מוטות. קשתות בצנרת
בלבד בסטייה שלא תעלה על  מפצלי הצנרת יורכבו בצורה אופקית או אנכית

או צנרת \תעלות פח ו חיצונית חשופה לתנאי הסביבה תוגן בתוך.צנרת  15
כל הכיפופים בצנרת  פלסטיק קשיחה. צנרת פנימית תוגן באמצעות לפלף.

מינימאלי  יבוצעו בעזרת מכופף צנרת תקני בלבד. יש לשאוף למספר כיפופים
בכל מקום של חדירת צנרת דרך קיר או גג יותקן שרוול  ובהתאם לתוכנית.

 יאטם בהתאם בסיום העבודה. למעבר הצנרת, אשר מתאים

בחדירת צנרת דרך הגג יורכב פעמון הגנה, שימנע כניסת גשם דרך מקום 
מטר,  5.2כל  -כמו כן יותקנו מתלים לתמיכת הצנרת. בצנרת אופקית החדירה.

מטר. במקום המגע של הצנרת עם המתלה יורכב פח  5.3 כל -בצנרת אנכית
הגנת הבידוד של הצנרת. הפח יותקן בצורה  "מ לצורךמ 5.1מגולוון בעובי 

 כזאת שימנע התכווצות הבידוד.

 בידוד 15.20.04

הבידוד יעשה ע"י שרוולי ארמפלקס גמישים בעלי עובי דופן מינימאלי כמצוין 
מצ"ב. כל קצוות הבידוד יודבקו בעזרת דבק מתאים. כל צנרת  בטבלה

לחילופין, תונח הצנרת ותמרח בשכבת סילפוס לבן.  חיצונית תלופף בתחבושת
דרישת המזמין. עבודות הבידוד יושלמו  בתוך תעלות פח מגולבן, צבוע עפ"י

 בדיקת הנזילות. רק לאחר קבלת אישור המזמין על סיום הליך

 

 

 

בידוד 
 מינימאלי

באזור לא )
 (ממוזג

בידוד 
 מינימאלי

באזור )
 (ממוזג

עובי דופן 
 מינימאלי

 )מ"מ(

סוג 
 צינור

קוטר 
 חיצוני

 (נטשאי)

 "1/4 רך 0.8 9 13
 "3/8 רך 0.8 9 13
 "1/2 רך 0.8 9 13
 "5/8 רך 1.0 9 13
 "3/4 קשה\רך 1.0 13 13
 "7/8 קשה\רך 1.1 13 13
 "1-1/8 קשה 1.2 13 19
 "1-1/4 קשה 1.2 13 19
 "1-3/8 קשה 1.4 13 19
 "1-5/8 קשה 1.5 13 19

 
 בדיקת נזילות 15.20.05

דות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות בדיקת נזילות תעשה בסיום כל עבו
או מולחמים. \לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו מורכבות או

 -.הבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי  psi 550 (Bar 38) לחץ בדיקה יהיה
שעות. בזמן שהצנרת תחת  48לחץ זה, לפחות  .הצנרת תושאר תחת %95.99

 והלחמה בצנרת. לות מכל חיבורלחץ יבדוק הקבלן נזי

 שלבי ביצוע 15.20.06

 א. בשלב הראשון הקבלן יתקין את הצנרת לרבות המפצלים בהתאם לתוכנית.

.(בזמן  5.1.15ב. לאחר התקנת הצנרת תתבצע בדיקת נזילות (לפי סעיף 
לחץ, הקבלן יודיע על כך ליצרן הציוד ויזמינו לבדיקה. כל  שהמערכת תחת

ים בצנרת תישאר חשופה בשלב זה. לא ניתן אביזר נקודת הלחמה/חיבור
מתן אישור יצרן הציוד על בדיקת הנזילות  לעבור לשלב הבא של העבודה ללא

 וחיבור נכון של מפצלים.
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ג. בשלב הבא ישלים הקבלן את בידוד הצנרת ויחבר את יחידות האיוד 
חיבור כל היחידות תתבצע בדיקת נזילות נוספת (לפי סעיף  והעיבוי. לאחר

הקבלן תוכנית צנרת (או ישתמש בתוכנית היצרן) בה  .(כמו כן, יכין 5.1.15
וזאת לצורך חישוב תוספת הגז, שיבוצע ע"י  יציין את כל מרחקי הצנרת,

 היצרן לפני ההפעלה.

  ד. לאחר סיום השלבים הנ"ל יתאם הקבלן מועד הפעלה עם יצרן הציוד.

 יצרן הציוד במקום.הערה: ההפעלה לא תתבצע בשום אופן ללא נוכחות 

 עבודות עתידיות 15.20.07

במידה ויש צורך לבצע הכנות צנרת לחיבור יחידות איוד עתידיות, יש להתקין 
.הברזים ימוקמו במרחק  psi 550בצנרת, העומדים בלחץ גבוה של עד  ברזים

 אחרי המפצל בקו, המוביל למאייד העתידי. ס"מ 20 -של כ

 עבודות חשמל ופיקוד 15.21

 דת עיבויהזנת חשמל עבור יחי 15.21.01

 הזנת החשמל ליחידות העיבוי תתבצע בהתאם לדרישות בטבלה מצ"ב

 הספק יחידת [ ]Aנתוני צריכת החשמל 

Total 

overcurrent 

amps 

(TOCA) 

Maximum fuse 

amps(MFA) 

Minimum 
circuit 

amps 

(MCA) 

Starting current 

(MSC) 

 עיבוי

"ס) כ)  

14.4 16 12 15 5 

27.8 32 19.5 74 8 

27.8 32 22.8 74 10 

28.3 32 23.3 75 12 

41.3 50 33.4 84 14 

41.3 50 33.4 85 16 

55.6 63 42.6 94 18 

55.6 63 45.6 94 20 

56.1 63 46.1 94 22 

69.1 80 56.2 104 24 

69.1 80 56.2 106 26 

69.7 80 56.7 106 28 

82.7 100 66.8 116 30 

82.7 100 66.8 117 32 

96.9 100 79 123 34 

96.9 100 79 125 36 

97.5 100 79.5 126 38 

110.5 125 86.9 135 40 

110.5 125 86.9 137 42 
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110 125 90.1 138 44 

124 125 100.2 147 46 

124 125 100.2 148 48 

 

יש להתקין מפסק פחת בלוח חשמל עבור כל יחידת עיבוי. יש להתקין מפסק מסוג 
 י על מנת לאפשר ניתוק מקומי של המערכת.ליד כל יחידת העיבו "פקט"

 הזנת חשמל עבור יחידות איוד 15.21.02

א. יש לספק הזנת חשמל חד פאזית עבור כל יחידת איוד אשר תסתיים בשקע 
היחידה. כמו כן יש להתקין כבל עם שקע לכל מאייד. בלוח חשמל יש  בקרבת
 אמפר על השדה שמזין את המאייד. 6מאמ"ת של  להתקין

(גודל המאמ"ת בלוח יהיה  250 -ו 200ות איוד לחץ גבוה (דגמים ב. עבור יחיד
 אמפר. 16

 הזנת חשמל דרישות כלליות 15.21.03

בכל זמן פעולת  %2א. יש לוודא שסטיית המתח בין הפאזות לא תעלה על 
 המערכת.

 ב. נדרש להתקין ממסר חוסר והיפוך פאזה עבור כל יחידת עיבוי.

 הזנת חשמל עבור בקרים מרכזיים 15.21.04

הזנת חשמל לכל בקר מרכזי, המותקן במערכת מיזוג האוויר (למעט  יש לספק
 קיץ/חורף). בורר מסוג

 התחברות למערכת "חשמל חכם" 15.21.05

על מנת לחבר את מערכת מיזוג האוויר למערכת "חשמל חכם" יש להביא זוג 
 T2, T1 2לקרבת כל יחידת הפנים. חוטים הנ"ל מתחברים לטרמינלים  חוטים

 יקוד של כל יחידת איוד, כמתואר באיור.בלוח פ mm 5.1בקוטר 

 

 mA 10, DC V(חייב לספק עומס מינימאלי של  Aהמגע החיצוני (
15 . 

פתוח, המאייד פועל בצורה רגילה ומפוקד ע"י  Aכאשר המגע 
(נסגר, המאייד יפסיק  Aהמגע ( טרמוסטט קיר/שלט. כאשר

 15.2.1פיקוד עבודות  לפעול.
ממ"ר לא  75.0הקבלן כבל דו גידי  א. במקביל לצנרת הגז, יתקין

 מסוכך אשר יושחל
בתוך שרוול מתאים יחובר במקביל בין היחידות הפנימיות 

 והיחידה החיצונית של כל
 מערכת, כאשר כל גיד יהיה בצבע שונה.

ב. כמו כן יכין הקבלן חיווט בקבל דו גידי דומה מכל מאייד ועד 
 המקום, בו יותקן פיקוד

 הכבל יושחל בתוך שרוול מתאים. קיר של אותו מאייד.
ג. במקרה וישנו פיקוד מרכזי, יש להתקין קבל דו גידי (כמתואר 

 בסעיף א') בשרוול
 מתאים מיחידת העיבוי ועד למקום, בו יותקן הפיקוד המרכזי.

ד. במידה ומותקן במערכת בורר קיץ חורף יש להתקין קבל תלת 
 mm 5.1גידי בקוטר 

 למקום, בו יותקן הבורר. בשרוול מתאים מהמעבה ועד
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 העמדת מיוד 15.21.06

יחידות העיבוי ימוקמו על משטחי בטון במידות, המתאימות 
 למידות יחידות העיבוי,

ס"מ. כמו כן ידאג הקבלן לניקוז מי העיבוי. מיקום  10בגובה 
 היחידות יבוצע בהתאם

לתוכניות ובהתאם להנחיות היצרן על מנת לאפשר גישה ומעברי 
 אוויר מתאימים.

בנוסף, המעבה יותקן על גבי פלטות סנדויץ', הכוללות פח וגומי 
 מחורץ משני צידיו

 נקודות תמיכה. 6 -המפוזרות ב
האישור הסופי על העמדת הציוד יינתן על ידי יצרן הציוד לאחר 

 שהקבלן יגיש את תוכנית
 העמדה בפועל טרם התקנת הציוד.

 

 אופי מדידה 15.21.07

היחידה, חיבור צנרת גז, ניקוז, חשמל,  א. מחיר יחידת הפנים כולל את התקנת
שרוולים, מעברים, תאום וביצוע ההכנות מול קבלן השלד וכל הנדרש  חציבות,

 תקינה היחידה בהתאם למפרט, כ"כ והתוכניות. לביצוע התקנת

ב. מחיר יחידת העיבוי כולל הובלת היחידה למקום, התקנה, הכנה למשטח 
סידור לניקוז מים, חציבות ומעברים,  חיבור לצנרת גז וחשמל, בטון מתאים,

התקנה תקינה של היחידה בהתאם למפרט כ"כ,  וכל הנדרש לביצוע
 והתוכניות.

ג. מחיר צנרת הגז והמפצלים כולל התקנת הצנרת והמפצלים בהתאם למפרט, 
חציבות, מעברים, ביטון, הכנה ומיקום שרוולים ביציקה, איטום  לרבות

ירות פח ומשטחי דריכה בהתאם לצורך ותמיכות, סג המעברים, מתלים
 והתוכניות. ובהתאם לדרישות המפרט, כ"כ

ד. מחיר התעלות כולל את התקנת התעלות, תמיכות תקניות בהתאם לצורך, 
 לביצוע העבודה בהתאם למפרט, כ"כ והתוכניות. וכל הנדרש

 מערכות פיזור אוויר 15.22

 תעלות אוויר  15.22.01

 תעלות אוויר מפח מגולוון 15.22.02

ות, המסומנות בתכנית, הן מידות נטו של החתך החופשי המידות של התעל
 !לזרימת אוויר

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות 
כוללת את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש.  בבניין. העבודה

תעלות אספקת האוויר תהיינה תעלות  מידות התעלות הן מידות פנים הפח.
התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה. העובי  חץ נמוך אטומות.ל

 והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים

.התעלות תהיינה קשיחות,  SMACNAובכפיפות להוראות המדריך של 
הצרויות והתחברויות בתעלות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת  ואטומות.

ה והמקום לא מאפשר זאת ובמקר 5:1 ובמידת האפשר, בשיפוע ביחס של
קשתות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה  .3:1ביחס 

 יהיו זוויות חדות בתעלות. למידת התעלה שבמישור הרדיוס. לא

במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכניות תיעשה קשת 
וין בתכנית ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצ 10 מינימלית ברדיוס אחיד של

"מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור  הסטנדרד.
איטום התעלות יעשה באופן הבא: כל חיבורי קטעי תעלות יהיו  מתאים.
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בתוכנית הכללית , ובתוספת חבישה בנייר  כדוגמת הפרטים המצוינים
 .על החיבורים ס"מ לפחות לאחר מריחת סיליקון 10אלומיניום ברוחב 

החיבורים בתעלות חיצוניות יאטמו ע"י סיליקון בתוספת חבישה עם תחבושת 
לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי  ארג וסילפס.

יהיה מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי  תעלות לדוגמא ולאישור. קטע אחד
ה לסיום העבוד באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד -הדוגמאות האלה 

כולה. היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן 
לפחחות באחר. היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד  המשנה

יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו  -בדוגמאות  מאיכות ירודה מזו שאושרה
הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור  מחדש על חשבון הקבלן.

הנזילות אותרו. הבדיקה  מ"מ מים בתוך התעלות ולוודא שכל 50לחץ של 
האוויר  תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת

המסופק ליחידה לזו היוצאת דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי 
 תשולם בנפרד. הקבלן ולא

לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ כל התפצלות בתעלה תצויד במדף מפלג הניתן 
 לתעלה. תעלות האוויר יהיו בנויות לקבלת אטימות מירבית לאוויר. 

, על הקבלן לבצע את כל מכלול תריס אויר חוזרבכל מקום בו נדרשת התקנת 
תעלת האוויר החוזר מהתריס ועד ליחידה, בצורה אטומה לחלוטין עם הדבקה 

בחיבור בין התעלה לבין ואטימת כל התפרים, הדבקת סרט אטימה דביק 
היחידה ובין תריס האוויר החוזר לבין צוארון התעלה, לשם קבלת מכלול 

פתחי שירות בתעלות לגישה למדפים, אוויר חוזר מושלם באטימות מלאה. 
מדפי אש גופי חימום או כל מנגנון אחר הדורש טיפול, ייבנו מפנל פח מבודד 

 או שווה ערך מאושר.   Hגם מצוייד בידיות וסגרים כדוגמת "מטלפרס" ד

היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות, והאטימה, יפורקו קטעי 
מחיר התעלות  מחודשת, הכל בהתאם לשיקול המפקח. התעלות להרכבה

 יכלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס, מסגרת עץ לביטון בקיר

טימה בין התעלה לבין המסגרת בניה או בטון או "רוזטה" מפח לקיר גבס, וא
תעלות שעוברות דרך קירות אש, מבודדות בבידות קרמי  הכללית. לפי תוכנית

 ", עמיד באש שעתיים!2

עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ נמוך,  15.22.02.01
 יהיו כדלהלן: 

עובי   רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(   15.22.02.02
 הערות   פח

מ"מ  0.7   ס"מ  45עד   15.22.02.03
 "מ מ 0.8סרגלים עובי  

 מ"מ 0.8  ס"מ  75עד  46-מ  15.22.02.04
 מ"מ  0.9סרגלים עובי  

מ"מ  0.9  ס"מ  130עד  76-מ  15.22.02.05
  מ"מ, עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי  

מ"מ  1.0  ס"מ  200עם  131-מ  15.22.02.06
 מ"מ, עם תפר עומד 1.0סרגלים עובי  

עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ גבוה,  15.22.02.07
 יהיו כדלהלן: 

 עובי פח "מ(רוחב הצלע הגדולה )מ  15.22.02.08
 הערות  

מ"מ  0.8   ס"מ  30עד   15.22.02.09
 מ"מ  0.8סרגלים עובי  

מ"מ  0.9  ס"מ  75עד  31 -מ  15.22.02.10
 מ"מ  0.9סרגלים עובי  
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 מ"מ 1.0  ס"מ  120עד  76 -מ  15.22.02.11
 מ"מ עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי  

מ"מ  1.2  ס"מ  200עד  121 -מ  15.22.02.12
 מ"מ עם תפר עומד 1.2סרגלים עובי  

 רתעלות אוויר מפח שחו 15.22.03

מ"מ עם חבורי אוגנים  2 -ו 1/21תעלות אלה יבוצעו מפח שחור מרותך בעובי 
הסטנדרד או ריתוך. התעלות יהיו עגולות או מלבניות  כמצוין בתכניות

כל הריתוכים בתעלות הפח יהיו מלאים ואטומים.  בהתאם לנראה בתכניות.
ריתוך בכל מקום שיהיה מעבר ה הם יבדקו מיד לאחר הריתוך בבדיקות נפט.

האטמים בין האוגנים יבוצעו מאריג טפלון שאינו  יתוקן, יושחז וייבדק מחדש.
התעלות יהיו צבועות פנים וחוץ  מ"מ. 5בוער, ברוחב האוגן ובעובי חופשי של 
 כמפורט בסעיף צביעה, או מגולוונות.

 ביצוע התעלות השחורות יהיה כדלהלן:

ה בתכניות, או א. התעלות ייוצרו בקטעים עם אוגנים כפי שנרא
 בריתוך. ללא אוגנים והחיבור יעשה

ב. כל קטע תעלה ייבדק לאחר היצור וגמר הריתוכים ולפני 
 הצביעה ע"י גיר ובמבחן נפט.

ג. הקטעים ינוקו ולאחר מכן יצבעו בצבע יסוד ובצבע עליון 
 כמפורט בסעיף צביעה.

 תעלות גמישות 15.22.04

גמישות מותאמות לעבודה בין התעלות ולמפזרי האוויר יתקין הקבלן תעלות 
שכבות) או שווה ערך  DEC( 3עמוד מים, דוגמת  3" בלחץ סטטי של עד

התעלות תהינה בעלות חתך עגול ומותאמות לממדי צווארון המסנן.  מאושר.
גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש,  התעלות תיוצרנה ממכלול

תהינה מוצר מושלם מבית התעלות  1ובדוד חיצוני עם חסימת אדים בעובי "
מתאימים עם  חרושת מאושר מראש. חיבור התעלות באמצעות חבקים

הקפדה על אטימה מוחלטת. קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק 
מטר. יש להתקין התעלות  2נשירת חלקיקים. אורך מקסימלי לתעלה  למניעת

 הוראות היצרן. מתוחות במידת האפשר לפי

שויות מחומרים מטיפוס בלתי דליק, כבה מאליו, מתאים לת"י התעלות יהיו ע
1001. 

 אביזרי תעלות אוויר 15.22.05

 )כווניים, שסתומים לאוויר-מדפי ויסות, חבורים גמישים, מדפים חד(

 מפזרי אויר ותריסי אויר 15.22.06

 מפזרי האוויר יסופקו לפי הדגמים הבאים או שווה ערך מאושר:

   משוך כדוגמת מפזרי אוויר קוויים יהיו מאלומיניום
מאושר  תוצרת חברת יעד , או שווה ערך

ומחירם יכלול את פלנום האוויר ויציאות 
 החיבור לתעלה הראשית.

   מפזרי אויר תיקרתיים מרובעים מאלומיניום משוך
 וצווארון עגול או מרובע עם מתאם

מאלומיניום או פח לחיבור לתעלה אוויר 
גמישה לרבות "זיגה" (מגרעת), והשלמת פח 

 לגודל אריח התקרה, כדוגמת חברת יעד. דע
   תריסי פליטת אוויר בשירותים יהיו עגולים מאלומיניום

 TROXתוצרת  משוך וצווארון עגול כדוגמת
 . LVSדגם 

   מפזרי אוויר עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול
 . LVS-Zדגם  TROXכדוגמת תוצרת 
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   מפזרים עגולים יהיו כדוגמת חברתTROX  דגםDLR 
 ,בקוטר המתאים כמצוין בתוכניות.

  

מיקרון  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י 
מיקרון לפחות בגוון שיאושר ע"י  60בשכבה בעובי של  ו/או צבועים בתנור

לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם המפקח והמזמין את גודל  האדריכל.
יש להקפיד על  את אישורו לביצוע ההזמנה. ולקבלאריחי התקרה המתוכננים, 

התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי האוויר לשביעות רצון המהנדס 
מפזרי ומחזירי האוויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע  והאדריכל.

ס"מ שתסופק ותורכבע"י הקבלן ועל חשבונו. המסגרת תיכלל במחירי  2בעובי 
 ר.המפזר ומחזיר האווי

 תריסי ויסות 15.22.07

תריסי הויסות שיורכבו בתעלות האספקה יהיו מאלומיניום כדוגמת דגם 
LVD מטלפרס, אלקטרה או משב. תריסי ויסות אחרים יהיו  מתוצרת חברת

ויבוצעו בהתאם להנחיות התכנית  מ"מ לפחות 2ממסגרות וכנפיים בעובי 
יבלוט כדי  הציר המרכזי בכל תריס הכללית ,על פי תכנית ביצוע מאושרת.
 שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.

 מדפי אש 15.22.08

ארה"ב כדוגמת  UL-555תריסי אש יהיו מוצר סטנדרדי של יצרן בעל תקן 
ערך. הם יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן  או שווה prefcoתוצרת 

התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים  בתכניות, באמצעות אגני פלדה וברגים.
 ים באמצעות מנוע חשמלי מתאים "מודוטרול"ונסגר

בלבד. התריסים יהיו  V 24מותאמים למערכת הפיקוד ומופעלים במתח 
וסגורים במצב הדממה, כאשר החזרה למצב סגור ע"י  פתוחים במצב פעולה

התמסורת בין המנוע לחלקי המדף  קפיץ עם הפסקת המתח למנוע החשמלי.
 תאושר. ת ע"י כבל פלדה לאתהיה ישירה ע"י מוטות מתכת. תמסור

כאשר יתקבל סיגנל אזעקת עשן יופסק המתח למנועים והתריסים יסגרו. 
 )ויפתח במצב גילוי אש. C.Nלגביהם במפורש יהיה התריס ) במקומות שיצוין

הזנת מנועי התריסים הממונעים האלה תהיה מלוח החשמל של מערכת מיזוג 
גרום לפתיחה/סגירה בהתאמה של הפעלת/סגירת יחידת טפול אוויר ת האוויר.

למערכת האוויר של אותה יחידה. לכל מדפי האש יהיו  מדפי האש הקשורים
התריס במערכת הבקרה: פתוח לגמרי או  מפסיקי גבול שבאמצעותם יוצג מצב

החיווט וכל מערכות הפיקוד הדרושות למדפי האש ומתוארות  סגור לגמרי.
כל לוח חשמל אל היחידות החשמלי של  לעיל כלולות במחיר החיווט

החיווט למדפי האש במערכת הוצאת עשן מהבניין יבוצע  המחוברות אליו.
דקות  180במשך  800ºCבטמפרטורה של  כבלים חסיני אש מתאימים לפעולה

 לפחות.

כל לוח חשמל יחובר למרכזת גילוי האש דרך מגע יבש. קבלת סיגנל ממרכזת 
האוויר לאותו אזור ולסגירת תריסי להפסקת יחידת טפול  גילוי האש תגרום

גילוי אש ללוח חשמל מיזוג אוויר תבוצע  האש. אינסטלציית החשמל בין לוח
תריסי האש יכללו בנוסף למנוע החשמלי רגש טמפרטורה בתעלת  ע"י אחרים.

 .70 -טמפרטורה ל האוויר שיסגור התריס בעליית

וה ערך, שיאפשר או שו ACPהקבלן יכלול בתעלה פתח גישה דוגמת חברת 
 פתח הגישה כלול במחיר התריס. בדיקת התריס ופעולתו.

 חיבורים גמישים בתעלות אויר 15.22.09

חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בחיבור ליחידת מזוג 
 האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש.

 החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור.
ולוון יהיו החיבורים הגמישים בתעלות מיזוג אוויר מפח מג

 עשויים ארג כבד ואטום מטיפוס
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,בלתי דליקים, עמידים בלחץ המתפתח במקום  650שמשונית 
 וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים

 ס"מ. 20-לתעלה, אך לא פחות מ
סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור 

 המפקח. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה
 בור הגמיש יורכב רפוי במידת מה.בהתאם לתכנית הכללית. החי

 כנפי כוון 15.22.10

 ס"מ יבוצעו כנפי כיוון ! 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב 
כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות הסטנדרד, הוראות 

SMACNA  וGUIDE-ASHRAE בזויות. 
ישרות יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר 

 תשיבוצעו בעיקרון לפי המקורו
דלעיל. למען הסר ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש 

 הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן
 כנפי כוון כמצוין לעיל.

 בידוד 15.22.11

פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות 
 1001מזוג האוויר ואביזריהן. הבידוד יעמוד בדרישות ת"י 

 

 בידוד תעלות אוויר 15.23

 ני לתעלות אווירבידוד תרמי חיצו

.בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית (פיברגלס) מטיפוס  1
שאינו משיר סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות  חצי מוקשה

 in x BTU/h x] 0.28הבידוד של החיצוני בצידו.   המזערית של החומר תהיה

sqft x ºF ,1.5] המרבי החום מעבר מקדם  pcf יותקן מחסום אדים מרדיד
 מיקרון עוביו, מחוזק בסיבי פיברגלס. 50אלומיניום 

יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר,  -לרבות מחסום האדים  -.הבידוד  2
 המפקח והמזמין. מאושר על ידי

.הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק, כנדרש להלן. כל הקצוות  3
 6.0מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי  בסרט הדבקה יוגנו ע"י עטיפה

ס"מ לפחות. כל  1הקצוות תהיה תוך חפיה של  מ"מ. הדבקת 50מ"מ וברוחב 
 3לזווית שאורך כל צלע שלה הוא  הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים

מפתח נעילה מתאים  ס"מ. הפסים האלה יהודקו ע"י רצועות פח מגולוון עם
 ס"מ. 40כל 

מ"מ במבנה  6.0דוד תעלות מחוץ למבנה יכלול עטיפת פח מגולוון בעובי .ב 4
ובאטימות כמתחייב מהיות התעלה בחוץ. התעלה תכלול  תעלת לחץ נמוך

 עליה. שיפועים למניעת היקוות מים

.בדוד תרמי חיצוני קשיח לתעלות אוויר יהיה עשוי מלוחות סיבי זכוכית  5
 THICK-HARD-BOARD-WITH AUMINUM½” 1.( מודבקים לתעלות

FOIL FOILהקבלן יבצע דוגמת בידוד ויקבל  ) מושלמת אדים חסימת ועם
 אישור על הדוגמא לפני ביצוע כפי הכמות

 אקוסטי של תעלות מזוג אויר-בדוד תרמי 15.23.01.01

תעלות האספקה של האוויר החיצוני הממוזג, תהיינה מבודדות מבפנים ע"י 
ניות. חומר הבידוד יהיה מזרוני בהתאם למצוין בתכ 1" בדוד אקוסטי בעובי

ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג  סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס דקט
התעלה  ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא. הבידוד יודבק אל פנים

המיוצר ע"י ורוליט ובתוספת זוויתני פח לכל  51-81באמצעות דבק כדוגמת 
ס"מ לפחות, מחוזקים ע"י  40ר וכל וסרטי פח לרוחב בכל חבו אורך התעלה

יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף  בורגי פח. בקצה כל קטע תעלה
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מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות פנים הפח. לפרטי בצוע  מתאים.
 הסטנדרד. נוספים ראה בתכנית

 בדוד תרמי לצנרת גז קירור 15.23.01.02

לחץ ולפני אישור המפקח  אין לבצע בדוד לצנרת לפני שעברה בהצלחה בדיקת
הבידוד יוצמד לצנרת בצורה קפדנית אשר תייצב אותו ותמנע חדירת  והמזמין.

הבידוד יתאים מבחינת התקנים להגדרה חמר כבה  לחות בין הבידוד והצינור.
 הבטיחות. מאליו מאושר ע"י מכון התקנים ויועץ

 בדוד בתרמילי גומי סינתטי 15.23.01.03

היו מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר תרמילי גומי סינתטי (ארמפלקס) י
והמזמין. הקליפות תהיינה מיוצרות מקצף של תערובת  על ידי המפקח

צינור, בנויה תאים אטומים ומלאים  אלסטומטרית, פלסטית, גמישה ובצורת
למ"ק. מקדם החום  ק"ג 96גז אינרטי. החומר יהיה בעל צפיפות ממוצעת של 

קליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על ה במידות בריטיות 28.0 -המרבי 
חיתוך קצה הבידוד  הצינורות ללא חתכים והדבקות לאורך במידת האפשר,

במידה  יהיה חלק וישר. קטעי הבידוד יודבקו בדבק מתאים כאמור להלן.
וקטעי הבידוד הורכבו לאחר חיתוך לאורך השרוול, יש להקפיד שהחתך יהיה 

 ומודבק לכל אורכו. כלפי מטה

מ"מ,  1.0ד ילופף בסרט פלסטי מתאים, בגוון מאושר, בעובי מזערי של הבידו
בדוד צנרת גלויה יהיה באמצעות סרט כנ"ל בגוון קוד  . %30בחפיפה של 

צנרת סמויה (מעל תקרות) לא תלופף. בחיבור בין  הצבעים לזיהוי הזורם בקו.
ט לכל במידה ויהיה יודבק סר תרמילים ילופף סרט כנ"ל ולאורך חתך בידוד

בכל מקרה יחוברו חבקים פלסטיים כל מטר אורך צינור,  אורך "התפר".
עטיפת  אורכו במקרה של קרע מקומי. למניעת שחרור הסרט הפלסטי לכל

 1עובי הבידוד " סרט פלסטי תיכלל במחיר הבידוד

 מערכות שונות ועבודות עזר 15.24

 רקים קודמים.פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפ

 בסיסים 15.24.01

ס"מ מעל פני  15היסודות הנושאים את הציוד יוצקו בטון מזוין והם יובלטו 
אחרת במפורש. מידות הבסיס יאפשרו התקנה נאותה  הרצפה אלא אם צוין

מ"מ מגולוונים  30/30פלדה  של הציוד. המקצועות יוגנו במסגרת זויתני
 וצבועים. הבסיס יהיה בהתאם לתכנית הסטנדרד.

 א. בסיסים רגילים

הבסיסים הרגילים של ציוד וכן הבסיסים התחתונים עבור בסיסים "צפים" 
בטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פניהן  יהיו עשויים

הבסיסים יהיו מחולקים בסרגל פלדה אלא אם  בצורה אופקית וישרה. פני
הבסיסים יבוצעו  ס"מ. 222הפינות תהיינה קטומות עם פאזות  נאמר אחרת.

בתוכניות  ע"י אחרים בתאום עם הקבלן והמפקח והמזמין ובהתאם לתוכניות.
 .HVACהבסיסים הקבלן יציין את המיקום הרצוי לניקוזים מציוד 

 ב. בסיסי בטון "צפים"

בסיסי הבטון הצפים יבוצעו באותו נוהל כפי שהוסבר לעיל בהתאם לתוכניות 
לאחר אישור המפקח והמזמין,  ים עבור הציוד .שיכללו מידות, ומשקל הקבלן

האקוסטיקה ותחת  קבלן הבניין יבצע את יציקת הבטון לפי הנחיות יועץ
הציוד עצמו יורכב על הבסיס אחרי השלמת  פיקוח קבלן מזוג האוויר.

אין לחבר שום חיבור קשיח לציוד המותקן על בסיס צף. כל  העבודות הנ"ל.
וכו' יעשו באמצעות מחברים גמישים  ותהחבורים, צנרת, חשמל, תעל

על מבדדים קפיציים  מתאימים כמפורט בפרק המתאים והמשכיהם יתמכו
 כמפורט להלן.

 הגנה על ציוד וחלקים 15.24.01.01
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כל הציוד, האביזרים וכן תעלות, ארובות, צנרת וכד', יותקנו בהתאמה מלאה 
, הבטיחות העדכניות. כל החלקים הנעים, גלגלי רצועה לדרישות תקנות

יצוידו במגינים מתאימים למנוע פגיעות  רצועות, מצמדים, ברגים בולטים וכו'
הציוד המותקן בחדר המכונות ובמקומות השונים וכן  באנשים בזמן פעולתם.

ובאתר הבנייה, יוגן בצורה מתאימה  הציוד המאוחסן במחסנים, בבתי מלאכה
או המאוחסן  ןמפני לכלוך ופגיעות. במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותק

באתר בזמן הבנייה; ציוד זה ייעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת 
כל העבודה, ציוד וחומרים של הקבלן, או  של פגיעה מפסולת בנין. סכנה

פגיעה וכו' במשך העבודה  שהקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני לכלוך,
כתוצאה  זק לציוד שיגרםוהרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נ

מאי מלוי התנאי הזה, בין אם הוא נגרם ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי 
כל קצות התעלות והצנרת צריכים  פועלי הקבלן או ע"י אחרים. ישירות ע"י

ובעיקר עם גמר  להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה,
באמצעות מכסים, יריעות  יום העבודה. הקבלן חייב לכסות את הציוד

או בצורה אחרת שתבטיח הגנה נגד לכלוך, צבע, טיח וחומרי בנין  פוליאתילן
מנהל העבודה  האמצעים להגנה מפני פגיעה. אחרים כלשהם, וכן לנקוט בכל

 של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י אחרים במקום
בלן לתקן או להחליף ציוד שניזוק העבודות ולהגן על הציוד בהתאם. על הק

 כפי שיורה המפקח

 והמזמין.

 מניעת רעש 15.24.02

הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה, 
לחללים שבתוכו ולידו.המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

הקבלן יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות  .1004
הנדרשים בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה  קוסטיים והבידוד האקוסטיהא

יעלה על המצוין בתכניות  התקינה של המערכות. מפלס הרעש בכל מקרה לא
הנדרש  ובמפרטים. אם לדעת המפקח והמזמין, גורם הציוד לרעש העובר את

 או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח והמזמין, ובמקומות בהם יורה
והמזמין, משתיקי קול ובדוד אקוסטי נוספים על מנת להוריד את  המפקח

 ידי המפקח והמזמין. רמת הרעש לרמה שתאושר על

 מעבר צנרת ותעלה בקירות 15.24.02.01

במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי 
יש לעטוף בשרוול פח ולמלא  ארמפלקס או שווה ערך. את הגומי

הצינור לקיר. במעבר של תעלות דרך קירות  במלט את המרוח בין
ס"מ או  0.1לעטוף את התעלה באזור המעבר בלבד בעבי  יש

לפני חיבור התעלות יותקן  בארמפלקס ולאטום מסביב במלט.
מ"מ שיותקן בפתח ויבלוט כ  5.1במעבר שבקיר שרוול מפח בעבי 

ס"מ מכל צד של הקיר. השרוול הזה יבוטנו לקיר  10 15- -
המאפשרות חיבור תעלות  , ויכלול בקצה שלו הברגותכמפורט

 אליו משני הצדדים. רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים"
במעבר של תעלות דרך  סמוכים יחוברו תעלות אל השרוולים.

קירות גבס יש לבצע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח לחבר אל 
לא מ"מ שיבלוט משני הצדדים, למ 5.1שרוול פח בעבי  המסגרת

למסגרת ולאטום את  בצמר זכוכית את המרוח בין שרוול הפח
הערה: כל הפרטים  המרוחים עם שתי רצועות גבס מכל צד.

יסופקו כקומפלט כחלק אינטגרלי של  1.7המופיעים בסעיפים 
 האוויר, גם אם הדבר לא צוין במפורש בכתב הכמויות. ציוד מזוג

 הג"א! דרך שרוול מאושר –מעבר צנרת דרך קירות אש 

 בולמי רעידות לציוד 15.24.03

 המבדדים סוגי  15.24.04

 מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן: 15.24.05

מטיפוס רעידות  Double Deflection Neoprene Mountכדוגמת  Mason NDיש.  
 דגם.  A -מבדדי 
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להקפיד שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג  15.24.06
 המבדד לא ימעך. אבל 3.0" -שקיעה של כ

או שווה  SLF Masonדי רעידות קפיציים פתוחים תוצרת מבד - Bדגם  15.24.07
 . VMערך מתוצרת 

או שווה ערך מאושר,  Kדגם  Masonבסיס בטון "צף", כדוגמת  - Cדגם  15.24.08
הבסיסים. הבסיסים יבוצעו עם מסגרות פרופילי פלדה  לפי סעיף

באוזניים לתמיכת המבדדים כדי לחסוך  מרותכים. מסגרות אלה יצוידו
לפני הבסיס הקבוע  ח הנומינלי בין תחתית הבסיס הצףבגובה. המרוו

 ס"מ. 5לאחר השקיעה יהיה 

 WSW-SUPER MASONכדוגמת  PAD-מבדדי רעידות מ - Dדגם  15.24.09
 עם פחיות פלדה ביניהן. PADSשל  המורכבים משתי שכבות

 PC-30בולמי זעזועים קפיציים משולבים בניאופרן, כדוגמת  –Eדגם  15.24.10

Mason. 

די הרעידות המותקנים תחת כיפת השמים יהיו חלקי הפלדה של מבד
 מאושרת אחרת. מגולוונים או מוגנים בצורה

 פרוט והתאמת המבדדים לציוד 15.25

תאור  מבדדי רעידות להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:
הקפיצים יותקנו  B" 1יחידות טיפול באוויר  הציוד דגם שקיעה סטטית הערות

צנרת או  יניקה מפוחי A" 0.3 לתקרה. ידה ובין היחידהלגוף היח בין המפוח
יש להקפיד שהציוד יישאר מפולס  E" 1 מכונות קומתי או על הגג תעלות בחדר

לקבלת פילוס  לאחר ההתקנה וההפעלה. במידת הצורך יוחלפו המבדדים עד
 3 -כזה. אסור שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בעת פעולה יהיה קטן מ

 מ"מ.

 רי חשמל לציוד סובבחבו 15.25.01.01

חבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו 
 NZXY. עשויים ע"י לולאה של כבל

 גישה ושינוע ציוד 15.25.01.02

הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול 
והרכבה במקרה הצורך. הקבלן  ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק

באתר ובבתי המלאכה לשם בקרה יאפשר למפקח גישה לציוד 
כל חלקי הציוד הכבדים, כגון:  עת שידרוש המפקח והמזמין. בכל

מנועים, יחידות מזוג אויר, מעבים, מפוחים וכו' יצוידו בווי 
או סידורים מתאימים לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח  הרמה

הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי  של ציוד ללא פגיעה בו.
 ל הציוד למקומו בבניין ויתחשב בכך בבצוע העבודההשינוע ש

 ובהרכב הציוד.

 גלוון צביעה וגמר שטח 15.25.01.03

כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן 
ויצבעו בהתאם להוראות המפקח  יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה

 מפרט כללי לעבודות צביעה" -" 11והמזמין ,למפורט בפרק 
זה. בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת ולמתואר בסעיף 

 הטבילה החמה.

 ברזליים חלקים צביעת  15.25.01.04

כל חלקי הקונסטרוקציה,  צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה
תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או 

יצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית, בשתי  לחילופין
מיקרון לפחות, כל שכבה  50אלומיניום בעובי  שכבות צבע סולפט
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"לקונסטרוקציות" בגוונים  -בגוון אחר, ושתי שכבות צבע עליון 
מיקרון בגוון שיקבע ע"י המפקח  50בעובי מינימלי של  שונים

 100 -הצבע לא יפחת מ והמזמין (סה"כ עובי ארבעת השכבות של
יוד חיצוני צביעת חלקים ברזליים תעלות פח שחור, וצ מיקרון).

ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח שחור וצינורות  למבנה
לפי תקן  5.2לבן"  שחורים יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט

שתי שכבות  שוודי. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:
המיוצר ע"י  6031ושתי שכבות עליונות מס'  6030יסוד מס' 

 150השכבות יהיה לפחות העובי הכולל של  טמבור או שווה ערך,
תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי  מיקרון.

 של המקום ע"י מברשת מכנית.

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון 15.25.01.05

תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם 
יצבעו לאחר ניקוי בממיס  צבועים מראש וצנרת מגולוונת

 פריימר, שכבה אחת צבע יסוד-מתאים, שכבה אחת ווששומנים 
מיקרון מינימום  40או שווה ערך בעובי  HB - 13צינכרומט 

 מיקרון מינימום. 25ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי
 הגוון יקבע ע"י המפקח והמזמין.

 איכות הגלוון של פחים 15.25.01.06

ד כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות (תעלות, ציפויי בדו
 525לפי תקן  Quality Lock וכו') יהיו מגולוונים מאיכות כפוף

 מיקרון מכל צד). 20) עובי מינימלי של הגלוון G - 90דרגה 
כל הפחים  איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים

והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגלוונו לפי תקן ישראלי 
ביזריהם הגנת ברגים וא מיקרון. 60בעובי מינימלי של  918

כל הברגים, הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו  מקורוזיה
מצופים קדמיום  מיקרון או 25מגולוונים בעובי מינימלי של 

מיקרון. כל המסמרות יהיו מגולוונות  5.12בעובי מינימלי של 
 מיקרון. 40 בעובי מינימלי של

 עזר מכשור  15.25.01.07

, האוויר כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים
בדיקות הציוד במפעלי  והפקוד וכן אלה הדרושים לבצוע

מכשירים  היצרנים, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה.
 אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן ויושארו ברשותו בתום העבודה.

 מסבים  15.25.01.08

שעות עבודה.  000,100 -המסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל
.יש  NSKאו  SKFמתוצרת  עמיפ-חד-המסבים יהיו מטיפוס גרוז

לציין את תוצרת המסבים בכל ציוד שיוגש לאשור ולוודא שיצרן 
 אמנם מתקין את המסבים המתאימים שאושרו. הציוד

 סימון מערכות צנרת ואביזרים 15.25.01.09

15.26 סימון אביזרים  

הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דסקית מפלסטיק 
מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה  50בקוטר  סנדביץ

הדסקיות יהיו מצבעים כדלקמן  דסקית לאישור המפקח והמזמין. המתאימה. יש להגיש
 (או כפי שיורה המפקח והמזמין):

 בצבע לפי הוראת המפקח והמזמין. -חומרים אחרים  תכלת –מערכת אויר 

 ציוד אלמנטים סימון  15.26.01
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נלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד כל אלמנט פונקציו
100X50 יהיה מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק  מ"מ ועליהם

 יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין. יסומן על גבי התכניות.

כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדב'יץ בגדלים של עד 
100X50 מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יהיה  מ"מ ועליהם

 חצי זרימה יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין. יסומן על גבי התכניות.

על גבי הצינורות יסומנו חצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה 
החומר הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד.  כתובת המתארת את

מטר. על גבי התעלות  5לא יעלו על  המרווחים בין החצים בתוך המבנים
 יסומנו חצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל. גודל החצים, האותיות

 וצורתן יוגשו לאישור המפקח והמזמין.

 עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר 15.27

במפרט  -08מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק 
,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות וכן בהתאם למפרט למתקני חשמל  הכללי

 חשמל שבמסגרת מכרז/חוזה זה. המיוחד לעבודות

הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל 
נגמרת עבודת קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות  מהמקום בו

יח כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר. החבורים החשמל ינ מזוג האוויר. קבלן
 ידי קבלן מיזוג אוויר. הסופיים אל הלוח יעשו על

עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם, חווט בין 
כנדרש, קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם (אלא אם נאמר  הלוחות

יעשה ע"י קבלן אחר), קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות  ברבמפורש להלן שהד
כל עבודות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תבוצענה ע"י חשמלאים  חברת החשמל.

ממשלתיים לסוג העבודה ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם  בעלי רשיונות חשמל
 קבלן מיזוג האוויר.

 תפעול ובקרת מערכות האוויר 15.27.01

 ד, תפעול ובקרה פקו  15.27.02

(או מטרמוסטט על  1הפעלת היחידות מאייד יהיה או משלט (אופציה  15.27.03
 בקרה תהיה מקומית בלבד. .(מערכת 2הקיר (אופציה 

 עשן גילוי  15.27.04

 בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר.

 )בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת אחרת. ride-overהפעולה הנ"ל תעקוף )

 אוורור מפוחי 15.27.04.01

  מפוחי איורור יותקנו לאיורור ו/או הכנסת אויר חוץ חוץ
 עפ"י הנדרש. 

  כל מפוח יחובר להזנת החשמל באמצעות מנתק בטחון
אטום למים )וכן עומד בקרינת שמש במקרה 
של התקנת מפוח חיצוני(. החווטים יהיו 

 C.V.Pבתוך צינור שרשורי משורין ומצופה 
"י מחבר המפוח יחובר לתעלת האוורור ע

גמיש בנאופרן מהודק בשני הצדדים. המפוח 
יסופק עם וסת רציף או בעל מספר מהירויות 
עפ"י המתואר בכתב הכמויות אשר יותקן 
במיקום עפ"י המתואר בתכניות והנדרש. 

פאזי  –המנוע יהיה לאספקת זרם חד 
(. המפוחים יופעלו ע"י תאורת 220/1/50)

 פעלה החדר אותו הם משרתים או ע"י פנל ה

ON/OFF  מחוץ  לחדר או פנימי בחדר הכל
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עפ"י הנדרש )במקרה של חדר 
שירותים/אמבטיה( או ע"י פנל הפעלה בחדר 
)במקרה של מטבחון או חדר כביסה( הכל 
עפ"י בנדרש והמתואר בתכניות הפעלה בחדר 
)במקרה של מטבחון או חדר כביסה( הכל 
עפ"י הנדרש והמתואר בתכניות. מפוחי 

רי שירותים / אמבטיות יכללו איורור חד
גלאי השהייה אשר יאפשר המשך פעולתם 

 דקות לאחר סגירת המפוח.  10למשך של 
  במצב בו יש מפוח המותקן בתחום תקרה מונמכת ומותקן

עבורו וסת והמפוח מופעל ע"י פנל הפעלה 
מחוץ לחדר או ע"י תאורת חדר עפ"י הנדרש 
אזי הוסת יותקן ליד המפוח בתחום תקרה 

 ונמכת. מ
 מפוחים יהיו מסוג "הIN LINE ויותקנו בתחום תקרות "

  מונמכות עפ"י הנדרש.
  המפוחים יהיו מתוצרת ובדגמים המתוארים בכתב

 הכמויות ובתוכניות. 
  מחירי המפוחים כוללים את כל המתואר לעיל וכן הנדרש

בכתב הכמויות ובתכניות, ויסות חיבור 
 להזנת החשמל, לתעלות האוויר והתקנה

 מושלמת.

 רשימת ציוד וחומרים 15.28

 להלן רשימת ציוד וחומרים. על המציעים להתייחס לאחת מהחלופות בלבד.

על הקבלן להגיש לפני התחלת  ערך" שלא מתוך הרשימה.-לא תאושר חלופה "שוות
מתוך הרשימה  תכנון הציוד ומרכיבי המערכת רשימת שמות היצרנים והדגמים

 שבכוונתו להשתמש.

 רשימת ציוד 15.28.01

 VRF.יחידות מיזוג אוויר  1 15.28.02

 ”MITSUBISHI”א. תוצרת  15.28.03

 ”SAMSUNG”ב. תוצרת  15.28.04

 "DAIKINג. תוצרת " 15.28.05

 "LGד. תוצרת " 15.28.06

 ה. תושיבה 15.28.07

 ו. פוג'יטסו 15.28.08

 ז. חייסנס 15.28.09

 ביתן שומר.יחידה מפוצלת  2 15.28.10

 א. תוצרת אלקטרה. 15.28.11

 ב. תוצרת תדיראן. 15.28.12

 .LGג. תוצרת  15.28.13

 .מפוחי אוורור 3 15.28.14

 א. תוצרת שבח. 15.28.15

 S&Pב. תוצרת  15.28.16
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 וריס.ג. תוצרת א 15.28.17

 .בולמי רעידות 4 15.28.18

 .MASONא. תוצרת  15.28.19

 .M.Vב. תוצרת . 15.28.20

 .ATROLג. תוצרת  15.28.21

 .צבע 5 15.28.22

 א. תוצרת טמבור 15.28.23

 ב. תוצרת יעקובי 15.28.24

 אופני מדידה ותשלום למערכות מיזוג אויר 15.28.24.01

  א. פרטי כל המערכת הכלולים בעבודה זו ימדדו על פי
 כפי שנאמר 15המפרט הכללי פרק 

  קני מיזוג אויר.אופני המדידה של מת - 00.1500בסעיף 
  ב. מערכות החשמל, הבקרה והאינסטלציה ימדדו

 כמכלולים שלמים (קומפלט) כמצוין
 .ברשימת הכמויות 
  ג. כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור

 במפרט המיוחד.
  ד. מחירים חריגים יקבעו ע"פ אינטרפולציה של מחירים

 דומים בחוזה. בהעדר מחירים
 קבעו המחירים ע"פ מחירים דומים במחירון דומים בחוזה י

 דקל, ללא כל תוספת מחיר,
  ובהעדר מחירים דומים במחירון הנ"ל, ע"פ ניתוח מחיר

 כמפורט בסעיף המתאים בחוזה.
  'יחידות טיפול באוויר  4.02.15ה. כל המתואר בסעיף מס ,

 כלול במחיר היחידה.
 ו. במחיר בידוד תרמי לצנרת קרר מסוג גומי סינתטי 

 (ארמפלקס) יהיה כלול עטיפת סרט
 .פלסטי עם חבקים 
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 אלמנטים מתועשים בבניה - 22  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  22פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 22.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 

 5, 4חלקים -וחות צמנט מחוזקים בסיביםל–110ת"י  -

 בטון לשימושים מבניים.–118ת"י  -

 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.–413ת"י  -

 .חוקת הבטון–466ת"י  -

 9—1חלקים –תגובות בשריפה של חומרי בניה –921ת"י  -

 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.–931ת"י  -

 .3, 1חלקים –אלמנטי בניין עמידות אש של –985ת"י  -

 .1-4חלקים -מחיצות וחיפוי גבס –1490ת"י  -

 .מערכת ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים–5075ת"י  -

 .3, 2, 1חלקים -תקרות תותב פריקות–5103ת"י  -

 כללי 22.01

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות  22.01.01
רכיבים מתועשים בבניין  - 22, פרק במפרט הכללי לעבודות בניה

 )מחיצות, תקרות, רצפות(.

כל החומרים, המוצרים, התגמירים, פרטי ההתקנה והחיבור, טעונים  22.01.02
 אישור מראש של האדריכל והמפקח, לפני רכישתם והבאתם לאתר.

כל החומרים, המוצרים והתגמירים יהיו מסוג ומאיכות מעולים,  22.01.03
ם, ובטוחים לשימוש בכל היבט של חדשים, סוג א', מתאימים לייעוד

 בטיחות, ארגונומטריה ואיכות סביבה.

כל קיר של בטון/בנייה שאינו נדרש במפורש בתכניות להיות מחופה  22.01.04
 באבן או בטיח, יקבל חיפוי באמצעות לוחות גבס. 

בהיעדר הנחייה אחרת מפורשת בתכניות, כל מחיצת גבס תגיע מפני  22.01.05
ות תותב, ככל שנדרשות במפגשים . תקרןהריצוף ועד פני תקרת הבטו

 עם המחיצה, יגיעו אל הגבס מהצד.

במחיצת גבס המשמשת כמחיצת אש יש לעשות שימוש בגבס חסין אש  22.01.06
 )ורוד(, כמפורט להלן.

 .לקירות היקפייםניצבים בחיפוי גבס במרחבים מוגנים אין לחבר  22.01.07

 תכולת עבודות לביצוע מחיצות גבס, קירות בטון ורצפות בטון. 22.01.08

 ם ארבעה סוגי איטום מעברי צנרת במבנה:קיימי

כיבוי אש, יבוצע עפ"י הנחיות -איטום עמיד אש 22.01.08.01
 יועץ הבטיחות והתקנים הרלוונטיים.
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  ואדריכלות  יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות
 ובכל חציית צנרת בין הקומות.

יבוצע עפ"י הנחיית  -איטום עמיד מים ורטיבות 22.01.08.02
 ם ה.יועץ האיטום והפרטי

יש לאטום כל חדירת צנרת מחוץ לפנים המבנה ומחלל רטוב 
 )כגון, מאגר מים, חדרי מקלחות, שירותים וכו'(. לחלל יבש.

יבוצע עפ"י הנחיות פיקוד -איטום עמיד הדף ואב"כ 22.01.08.03
או ש"ע( ובחציית צנרת או   MCTהעורף )כדוגמת 

תעלה או כבל דרך קירות מסביב לחללים מוגני 
וחלק  -1ם, חלק מקומה הדף ואב"כ )ממדי"

(. סימון מחיצות סביב חללים מוגנים -2מקומה 
 עפ"י תכניות אדריכלות. -2ו  -1במפלסים 

בכל שאר חציית מעברי יבוצע -איטום אקוסטי 22.01.08.04
עפ"י הנחיות יועץ  הצנרת והתעלות  במבנה

אקוסטי . צינורות ניקוז העוברים בסמוך ומעל 
של יועץ משרדים יעטפו בבידוד אקוסטי עפ"י פרט 

 אקוסטי.

מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה המלצה לא מחייבת. הקבלן 
 רשאי לבצע את  הפתחים  בזמן ביצוע השלד או בקידוח מאוחר. 

בכל מקרה מיקום הפתחים יהיה באחריות הקבלן. במידה ומיקום הפתחים 
טום שביצע  הקבלן לא ישמש מעבר צנרת ובמיקום מוטעה יהיה על הקבלן לא

 את הפתחים הישנים ולפתוח במקומם פתחים חדשים.  

 במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנהוג עפ"י סדר העדיפות הבא:

 איטום הדף. 

 איטום מים . 

 איטום  אש. 

 איטום אקוסטי. 

לכל במבנה י הצנרת, התעלות, הכבילה הקבלן  אחראי לאטום את כל מעבר
 מערכות.סוגי ה

 הרכב 22.01.09

לוחות  -ס קשיחה/סינרי גבסלוחות לתקרת גב 22.01.09.01
(HIGH STRENGTH CEILING.) 

 ס"מ 122 : רוחב
 ס"מ 480 – 180 : אורך
 (5/8מ"מ )" 15.9 : עובי

 פרופילי שלד 22.01.10

יש להשתמש בפרופילי שלד מפח פלדה בתהליך קר  22.01.10.01
 645Cומגולוון שיתאימו לתקן האמריקאי: 

ASTM.ולהנחיות המפורטות במדריך אורבונד , 

וגובה הפרופילים יהיה מ"מ  0.8מינימום עובי  22.01.10.02
בהתאם לתכניות  ולהנחיות אורבונד. רוחב 

 מ"מ לפחות. 100הפרופילים יהיה 

 ס"מ. 40חיזוק לפחות כל  –בתליית סינור גבס  22.01.10.03
 .אסור לחזק בקירות בחללים מוגנים

 בידוד 22.01.11
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 גבס  תותב מלוחות תקרת 22.02

ומילוי  העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים, הכל קומפלט לרבות הגנת פינות  22.02.01
"אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים,  בשפכטל, פרופילי

וכולל שילובים עם אלמנטי נגרות,מסגרות, זיגוג ,אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י 
 .אחרים

22.02.02 :לוחות הגבס 

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים  22.02.02.01
 של צבע וכולל שיפשוף. לקבלה ישירה

ונושאים תו  1490ו לדרישות התקן הישראלי הלוחות יתאימ 22.02.02.02
 תוקף. תקן ישראלי בר

 סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. 22.02.02.03

סביב צנרת, תעלות וכו', החוצים את התקרות והסינרים, יבוצע  22.02.02.04
 מושלם בהתאם לפרטי "אורבונד". איטום

המרחק המקסימלי בין פרופילי המתכת הנושאים של  22.02.02.05
 ס"מ. 40יה יה קונסטרוקצית השלד

22.02.03 מישקים איחוד 

המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט  22.02.03.01
 שריון.

פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן,  22.02.03.02
 שריון שיכוסה במרק. מצופה בסרט

 פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה. 22.02.03.03

22.02.04 גבס חותמלו תותב תקרת לתליית קונסטרוקציה 

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי  22.02.04.01
או חיבורה לקונסטרוקציה. \תלייתה ו המערכת הנושאת ואופן

לטיב התקרה על  למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי
 כל מרכיביה.

תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת,  22.02.04.02
מ"מ. פרופילי הפלדה יחוברו  0.8י למ"ר,בעוב גרם 275בגלוון 

מוטות תליה כדוגמת  למערכת הקונסטרוקטיבית באמצעות
 לעיל.המצוין 

התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על  22.02.04.03
היסוד, אלא אם יצרן תקרות התותב  קונסטרוקצית\תקרת

פלדה דקים או  יאפשר זאת. לא תותר תליה באמצעות חוטי
 יפים. אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחיםסרטי פח כפ

המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים 
בשלד נושא משני בעל ביצועי גישור  אחרים, יש להשתמש

 צידית. נאותים, שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה

תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת  22.02.04.04
לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור  את תקרות התותב

וכן החיבורים שבין  בין המערכות הנושאות את תקרות התותב
 המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים

בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת 
המתאימים למטרתם, בעלי כושר  "פיליפס"(, באורך ובצורה

הקשה  תקרה התותבת אשר יוחדרו לבניהנשיאה מתאים ל
 מ"מ. 40)בטון או בלוק( לפחות 

כלהנ"ל יעשה באישור המפקח, התליות והחיבורים כמפורט  22.02.04.05
 בהוראות היצרן.
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על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות  22.02.04.06
 באתר ע"י אחרים. השונות שמורכבות

א וחיזוקיו על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנוש 22.02.04.07
תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח את  לאישור מפקח לפני

 סטנדרטיים בין הפרופילים. יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא

פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה  22.02.04.08
בהתאם לתכניות המהנדס ו/או  לקונסטרוקציה של הבניין יהיו

ישור זה משום בא האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם אין
 הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה התותבת,

 חוזקה ויציבותה על כל מרכיביה.

המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח,  22.02.04.09
 חיבור הלוחות. מספר הלוחות וכיוון

מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם לאמור בתקנים  22.02.04.10
 מ"מ. 100אך לא יעלה על 

 קנה עפ"י הנחיות היצרן בלבד.הוראות הת 22.02.04.11

הקבלן ידאג להזמין על חשבונו את מכון התקנים, לצורך קבלת אישור   22.02.05
 בתקרות ועמידתן בדרישות המפרט. לעבודות גבס

ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ופלוס התקרה,   22.02.06
הפרדה, הכנת פתחים וחורים לאביזרים וציוד וחיזוקים וגשרים  פרופילי

 וכיו"ב. התאמה לאלמנטים שונים, לדוגמה: מפזרי מ"א דרש, לרבותכנ

 סינרי גבס  22.03

מפלסית מפח פלדה מכופף -יבוצעו מקונסטרוקציה נושאת שתי וערב דו  22.03.01
 מגולוון ומלוחות גבס.

22.03.02 0.8עובי , F-47השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג  
 ת.הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונ, מ"מ

הברגים יהיו ברגי גבס  מ"מ. 12.7הלוחות יהיו לוחות מחוזקים לתקרה בעובי   22.03.03
, עם ראש שטוח.  רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס איטום גמיש

 ובאמצעות מסטיק איטום אלסטי על בסיס סיליקון.

22.03.04 .בהתאם להוראות הספקוחיזוק פינות בסרט הדבקה משוריין , איחוי מישקים 

22.03.05 פתחי גישה בהתאם להוראות המפקח.ביצוע  

יש לשלב במקומות , מסכי גלילה ועבור וילונות האפלה יישום חריץ עבור  22.03.06
 אדריכלות.ה יפרטועל פי  כמפורט בתכניות

יש לשלב , LEDחריץ לפס תאורה נסתר על בסיס גופי תאורה מסוג יישום   22.03.07
 אדריכלות.ה יפרטועל פי  במקומות כמפורט בתכניות

22.03.08 ק ממחיצות סמוכות יבוצע בהתאם לפרטי האדריכל.מפגש ו/או ניתו 

ניתוק מתקרות סמוכות על ידי סגירה אנכית לסינר גבס המשיק לתקרה מסוג   22.03.09
לא יהיה חיבור בין תקרות מסוגים שונים. הכל בהתאם לפרטי  .אחר

 האדריכל.

 בדיקת תקינות 22.04

קשירת מערכת התקרות האקוסטיות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר. על 
 הקבלן להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי.
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 תקרת גבס מחוררת  22.05

  מ"מ מרוחקים  8חירור רציף על פני כל הפלטה עם חורים עגולים בקוטר
 . 15.5%ציר, אשר יוצרים שטח פתוח של -מ"מ ציר 18ביניהם 

  ק"ג/מ"ק עטוף  24משקל מרחבי  2עובי " זכוכיתעל גבי הלוחות מזרני צמר
בניילון כבה מאליו אשר מוגנים בצדם התחתון בגיזת סיבמין שחורה. תיחום 

 יהיה כמפורט בתכניות. האזורים מחוררים בתקר

 תקרת מגשים מפח 22.06

ס"מ, ועשויים מפח מגולוון בעובי מזערי  30המגשים יהיו ברוחב מזערי  22.06.01
באישור יחידת  RALבגוון  PVDF –מ"מ צבוע בתנור )מראש( ב  0.8

 ידת התקרה בדרישות האקוסטיקה המצורפות.הפיקוח. עמ

מגשים באזורים רטובים )מקלחות, בתי כיסא, מטבחים, מטבחונים(  22.06.02
 יהיו אטומים.

בקצה חופשי של מגש ישולב חיזוק מותחן מפח מכופף למניעת קמרון  22.06.03
 בפני המגש.

, הפרדה בין שדות של מגשים תהיה ע"י פרופיל אומגה מאלומיניום 22.06.04
 צבוע בתנור בגוון התקרה. יחה לתקרת בטון,מעוגנים ע"י בורג מת

מ"מ  1.5מפגש מול קיר יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי  22.06.05
, עם חיבור בברגים שקועים צבועים בתנור כנ"ל, Z+Lצבועים בתנור 

ס"מ בבנד פלדה מגולוון  40וחיזוקי גיבוי סמויים אל הקיר ההיקפי כל 
 מ"מ. 0.8בעובי 

ות מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים באמצע –תליית התקרה  22.06.06
 מפלדה, עם יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה.

בנפרד מתליית  –תליית גופי תאורה, ו/או גרילים, ו/או רכיבים אחרים  22.06.07
 התקרה.

 דיגום חלל שלם לאישור המפקח והאדריכל לפני ביצוע כל הכמות. 22.06.08

 תקרת תותב מאריחים מינרליים  22.07

מלוחות גבס מחוררים בקבוצות בחירור עגול או תקרה אקוסטית  22.07.01
 NRC=0.60=0.70מרובע דוגמת "דנוליין" דגם ''דיזיין פאנל'' או ש"ע, 

(aw אריח במידות ,)מ"מ. המחיר כולל התקנה  12.5ס"מ, עובי  120/240
סמויה על גבי קונסטרוקצית מסילות וזקפים מפרופילי פח מגולוון, עד 

 .לביצוע מושלם של העבודה

-ליין, עם פרופיל עזר דקורטיבי פיין-מפגש אריחים יהיה מסוג אולטרה 22.07.02
מ"מ.  רוחב  7.5X15ליין בצורת תעלה, פתוחה כלפי מטה, במידות 

  מ"מ. 5החריץ הפתוח 

מפגש אריחים עם קצה היקפי יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום  22.07.03
, עם חיבור בברגים שקועים L  +Zמ"מ צבועים בתנור  1.5בעובי 

ס"מ בבנד פלדה  40ועים, וחיזוקי גיבוי סמויים אל הקיר ההיקפי כל צב
 מ"מ. 0.8מגולוון בעובי 

במקרה של שילוב סינור גבס היקפי, יש להקפיד על ביצוע מסגרת  22.07.04
מדויקת של סינור גבס מסביב, באופן המותיר מרווח מדויק עבור 

 כנדרש. L  +Zאריחים שלמים ופרטי מפגש 

ת מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים באמצעו –תליית התקרה  22.07.05
מפלדה, עם יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה.  תליית 

 בנפרד מתליית התקרה. –גופי תאורה ו/או גרילים ו/או רכיבים אחרים 
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במרחבים מוגנים יש לשלב בתקרה כבלי נירוסטה סמויים )עליונים(  22.07.06
/בתאוצות, עפ"י כגיבוי לתליית התקרה והגנה מפני נפילה ברטט

פרטים, בקטרים ובצפיפות עפ"י הנחיות פיקוד העורף, ובאישור 
 המפקח והאדריכל.

 עבודההתכולת  22.08

 העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות:

התאמות וסיוע התקנות למרכיבים, אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות  22.08.01
 התותבות.

 ביצוע בשטחים קטנים. 22.08.02

, הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה כל השינויים, ה"גשרים" 22.08.03
 שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

חורים ופתחים באריחים יבוצעו במקומות ובמידות הנדרשים לפי תוכניות,  22.08.04
לרבות ביצוע כל החיתוכים, סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י 

 האדריכל.

 למבנה.כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה  22.08.05

על הקבלן להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה.  22.08.06
 –הקונסטרוקציה, אספקתה, התקנתה, הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך 

 כלול בתכולת העבודה.

כמפורט במסמכי הפניה/  5%אספקת אריחים רזרביים מכל סוג, בשיעור של  22.08.07
 הסכם זה.

תקרת בטון וקורות בטון לקבלת תכולת העבודה כוללת אטימת החדרים כלפי  22.08.08
הפרשי לחצים בין החדרים במחיצות חדשות וקיימות. במחיצת אש תבוצע 

 .אטימת אש ע"פ תקן

 אופני מדידה מיוחדים 22.09

המדידה היא לפי שטח, במטרים רבועים של תקרה מושלמת לתקרות תותב  22.09.01
הקונסטרוקציה, המרישים וכל  כולל תקרותהשל . המחיר וקבועה במקומה

הפסים לאורך מישקים והשפות של התקרה במגעה  , התליה והחיזוק אבזרי
פתיחה ועיבוד פתחים סביב גופי תאורה, ופתחים לכל  ת, עם קירות ומחיצו

לא תשולם  . המחיר כולל גם את הגימור כנדרש במסמכי החוזה. ;מטרה שהיא
 .תוספת בעד שטחים קטנים, משופעים או בעלי זוויות בלתי ישרות

בין מפלסים שונים בתקרות תותב שונות יימדדו לפי )סינרים( בה מגשרי גו 22.09.02
, או במ"ר, הכל כפי שמצויין אורך במטרים בציון גובה המגשר וסוג החומרי

 בכתב הכמויות.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  23פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה משרדית חול"( בהוצאת הוועדה הביןהכ
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 23.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 ם ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כרלוונטיי

 מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית.–253ת"י  -

 .חוקת הבטון–466ת"י  -

 .בטון מובא–601ת"י  -

 .ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה–1378ת"י  -

 .5--2חלקים –פלדה לזיון בטון –4466ת"י  -

 כללי 23.01

ט הכללי ובכפיפות להנחיות במפר 23העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  23.01.01
 .בדוח קרקע הרצ"ב לפניה/ הסכם זה ולתוכניותהמצוינות 

בצוע הכלונסאות יתנהל בפקוח צמוד של המפקח ו/או יועץ הקרקע.  23.01.02
בכל מקום בו יצוין בהמשך "יועץ קרקע" הכוונה היא ליועץ הקרקע 

 ו/או למפקח. 

ועית הקבלן יהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה במיומנות המקצ 23.01.03
 והגבוהה ביותר.

 הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר. 23.01.04

 הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי. 23.01.05

 הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה. 23.01.06

יצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות דרישות הפלדה לתקן, טיב  23.01.07
הבטון, היציקה וכו'. אין לקבלן זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן 

 .אחר

קדיחה, זיון, יציקת הבטון וכל העבודות העבודה כוללת בין השאר  23.01.08
 הנדרשות לביצוע הכלונס.

הקבלן יעשה את כל הסידורים הטכניים הדרושים על מנת שיהיה  23.01.09
באפשרותו לבצע בכל אתר ניסוי שליפה או לחיצה לפי המפרט של 

 המהנדס )ע"י מגבה שטוח(.

ורו כל תשלום. מחיר הניסוי מהווה חלק מהעבודה ולא ישולם עב 23.01.10
 נסיונות העמסה. 2היחידה כולל 

המהנדס רשאי לוותר על הנסיונות או לדרוש נסיונות נוספים מעל לנ"ל  23.01.11
 וזאת בתשלום.

 כמויות הבטון למלוי מערות לא ימדדו בנפרד. 23.01.12

הקבלן יקרא ויכיר את דוח בדיקות הקרקע, יחד עם זאת עליו לבצע  23.01.13
לצורך הגשת המכרז וביצוע  את כל הבדיקות הנוספות הדרושות לו

העבודה, למען הסר ספק צוין שדו"ח בדיקות הקרקע הוכן לצורכי 
תכנון בלבד ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות לצורכי ביצוע, יהיה זה על 
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אחריותו הבלעדית המלאה. על הקבלן להביא בחשבון הצורך בשימוש 
לא  באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש ליסודות.

 תתקבל כל תביעה לתשלום בגין חתך הקרקע.

שתתבצע ע"י הקבלן בסיום העבודה יתגלה  AS MADEוהיה ובמדידת  23.01.14
כי יש סטייה במרכזיות האלמנטים העולה על המאושר ע"י 
הקונסטרוקטור יפסל היסוד ויבוצעו שניים או שלושה יסודות במקומו, 

ת: קידוח, בטון, הכל לפי דרישת הקונסטרוקטור. כל העלויות הנוספו
קורות קשר וכל הוצאה אחרת יהיו על חשבון הקבלן ויבוצעו על ידו 

 ללא שהות.

הכלונסאות  יבוצעו רק לאחר סיום כל עבודות העפר, בדיקה ואישור  23.01.15
של עבודות העפר ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן,  AS  MADEתוכניות 

של  קבלת האישורים המתאימים כפי שפורטו לעיל וקבלת המלצות
יועץ קרקע. הקבלן אחראי לספק הציוד המסוגל לחדור לעומקים 

 ובקטרים הנדרשים ולהתאמת סוג מכונות הקידוח לתנאי הקרקע.

 הכנה ודרישות מוקדמות 23.02

 הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח כמפלס הסופי. 23.02.01

לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכני בשטח בו יבוצעו  23.02.02
 הכלונסאות.

ובשטח העבודה קיים או מבוצע מילוי, יש לערוך מפת עבודות במידה  23.02.03
עפר עם התייחסות למפלס הקרקע הטבעי והסופי. נתוני עובי המילוי 

 בכל כלונס יהיו בידי המבצע לפני תחילת העבודה.

העומקים המינימלים הדרושים בהנחיות הבסוס ובתכניות היסודות  23.02.04
פי החמור ביותר, ימדדו מפני הקרקע או ממפלס תחתית הקורות ל

 הנתונים יהיו בידי "המבצע" לפני תחילת העבודה.

הנחיות הביסוס ותכנית יסודות מפורטת וברורה יהיו ברשות הקבלן  23.02.05
 בעת הביצוע.

 העומק המינימלי ייקבע בהתאם לרשום בתכניות ולפי הנחיות הביסוס.

במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים, יש להוסיף  23.02.06
ת אורכם לעומק הכלונס כך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי א

 ההנחיות. 

לצורך סיכום החדירה ייחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באורך של חצי מטר 
 לפחות )אלא אם צויין אחרת במפורש בהנחיות הביסוס(.

בכל האתר צפוי למצוא חללים גדולים אותם יידרש הקבלן למלא בטון  23.02.07
 דרך הבטון הנ"ל. ולקדוח לאחר מכן

במקרה של מפולת, על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את  23.02.08
 הקדיחה לאחר מספר ימים.

 מ' לפחות. 20ציוד הקדיחה יהיה מתאים לביצוע כלונסאות לעומק  23.02.09

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר )מיקרופיילים( 23.03

 כללי:  23.03.01

ס"מ,  50 מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של 23.03.01.01
המבוצעים  עבור ביסוס המבנים ס"מ 70-ו ס"מ 60

בשיטת ההקשה והסיבוב של ראש קידוח, כאשר 
 הוצאת החומר נעשית באמצעות לחץ אויר.
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הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר  23.03.01.02
 ומאושר.

 הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי.
 הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.

דרישות הפלדה לתקן,  ביצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות
טיב הבטון, היציקה וכו'. אין לקבלן זכות להעביר חלק מהעבודה 

 לקבלן אחר.

מחיר היחידה שייקבע למטר אורך כלונס הוא  23.03.01.03
קומפלט וכולל קדיחה, יציקת הבטון וכל העבודות 

זיון הכלונס ישולם לפי  הנדרשות לביצוע הכלונס.
 סעיף הזיון הכללי.

ורים הטכניים הדרושים הקבלן יעשה את כל הסיד 23.03.01.04
על מנת שיהיה באפשרותו לבצע בכל אתר ניסוי 
שליפה או לחיצה לפי המפרט של המהנדס )ע"י 

 מגבה שטוח(.

הניסוי מהווה חלק מהעבודה ולא ישולם עבורו כל  23.03.01.05
 העמסה. נסיונות  2תשלום. מחיר היחידה כולל 

המהנדס רשאי לוותר על הנסיונות או לדרוש  23.03.01.06
 ל לנ"ל וזאת בתשלום.נסיונות נוספים מע

הקבלן ינהל רישום מדוייק של מהלך ביצוע  23.03.01.07
 העבודה.

הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל  23.03.01.08
הקרקע המורכב מקרקע וסלע, לא יאושר עומק 

 הקידוח של כלונס אם לא ינוהל רישום מסודר.

 כמויות הבטון למלוי מערות ימדדו בנפרד. 23.03.01.09

 הבטון והיציקה 23.04

 ס"מ. 2אגרנט מקסימלי בקוטר  , 30 -הבטון יהיה ב 23.04.01

, דרוג האגרגטים בבטון יתאים "לבטון 6" -שקיעת הקונוס הדרושה  23.04.02
 משאבה".

הבטון יצופף בקידוח בעזרת מרטט )ויברטור( מחט, שיופעל מהתחתית  23.04.03
 כלפי מעלה.

לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו  23.04.04
 כתוצאה מהקידוח.

 משפך יציקה מאושר.היציקה באמצעות  23.04.05

 במידה ויתגלו מים בקידוח תקבע היציקה ע"י המהנדס. 23.04.06

במידת הצורך תבוצע היציקה באמצעות משאבה כשהבטון זורם  23.04.07
 מתחתית הקידוח כלפי מעלה.

במקרה של חדירה דרך שכבות המילוי תידרש יציקה מתחתית הקידוח  23.04.08
 באמצעות משאבה ובהתאם לתנאי הקרקע.

וי חללים בבטון, כמות הבטון בחללים צפויה על הקבלן להתארגן למיל 23.04.09
 להיות משמעותית.

בטון למילוי מערות יימדד בנפרד, הקדיחה דרך מילוי הבטון  הערה: 23.04.10
 תהיה כלולה במחיר הכלונס.
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 דגימות ובדיקות  23.05

 בדיקות בטון 23.05.01

בדיקת סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר, לפני היציקה, ע"י בקר  
 בטון מוסמך. 

טון יילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה, דגימות ב
בעת יציקתה.  הבדיקות יילקחו הן מן המערבל והן מתוך הבטון הנשפך מפי 
הקידוח בתוך היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תהיה לפי 

 דרישת המפקח. 

 קדוחי גלעין  23.05.02

קת רציפות היציקה ו/או המפקח רשאי להחליט על בצוע קידוחי גלעין לבדי
החוזק.  אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה 

 יחולו התשלומים על המזמין.  -מלאה ורצופה והחוזק כנדרש 

אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה 
שלומים בגין הקדיחה ומלאה ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו הת

והבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על 
הבדיקות, את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בבצועה קדוחים, 

 הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י. 

 ביצוע לקוי  23.05.03

בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון 
 חשבונו, סוג התיקון ייקבע ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספת -על הדרוש

כלונסאות, ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או תיקון הכלונס הפגום עצמו, ע"י 
 הכל לפי החלטת המפקח.  -יציקות, הזרקות אפוקסי או צמנט, או כיו"ב 

קוי הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע ל
 ומהי שיטת התיקון. 

ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, ברציפות 
 בכל הנ"ל ו/או במקצתו.  -הבטון, בזיון הכלונס בסגרגציות, בסדקים 

 קורת ראש כלונס 23.06

23.06.01 תיאור ודרישות ביצוע 

קורת ראש מקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון  23.06.01.01
 מסוג המצוין בתכניותיצוקה כקורה רציפה מבטון 

 .118לפי ת"י 

הקורה יצוקה בקטעים באורך כמתואר בתכניות,  23.06.01.02
  .ידי תפר עם זיון מייתד-המחוברים ביניהם על

היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד  23.06.01.03
 .דפנות החפירה

היציקה תהיה בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג  23.06.01.04
  .ו/או עגול כמתואר בתכניות

 .כדי למנוע סדקיםתעשה מיד ב 23.06.01.05

 סטיות מותרות 23.07

 "כלונס" שלא יעמוד בדרישות פרק זה יפסל. 23.07.01

 בקוטר הכלונס. 10%הסטיה המותרת מציר המתוכנן לא תעלה על  23.07.02

 .2%שיפוע מקסימלי של הכלונס לא יעלה על  23.07.03
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 המפקח יוודא דרישות אלו לפני היציקה. 23.07.04

 הזיון 23.08

 .739זיון הכלונס יהיה פלדה מצולעת מתאים לת"י  23.08.01

הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם  "כלוב" 23.08.02
 יצויין במפורש אחרת בהנחיות הביסוס.

 -מטר העליונים של ה"כלונס" ו 2 -ס"מ ב 10החישוק יהיה בפסיעה של  23.08.03
 ס"מ ביתרת כלוב הזיון. 15

ס"מ, בכלונסאות  4ס"מ יהיה  35כיסוי הזיון בכלונסאות בקוטר  23.08.04
 את כיסוי הזיון לפי התכנית. בקוטר גדול יותר ניתן להגדיל

מוטות הזיון ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליהם,  23.08.05
 כנדרש בתוכניות.

 .במחיר כלול ויהיה בנפרד יימדד לא רתיך ברזל 23.08.06

 .הכלובים יגיעו לאתר מרותכים במפעל 23.08.07

 קדוחי גלעין  23.09

/או החוזק.  אם המפקח רשאי להחליט על בצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו
יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה מלאה ורצופה והחוזק 

 יחולו התשלומים על המזמין.  -כנדרש 

אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה ומלאה ו/או 
והבדיקות על הקבלן. בכל  החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין הקדיחה

אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות, את כל ההוצאות הישירות 
 והעקיפות הכרוכות בבצועה קדוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י. 

 ביצוע לקוי  23.10

-בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון הדרוש על
 יקון ייקבע ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספת חשבונו, סוג הת

כלונסאות, ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או תיקון הכלונס הפגום עצמו, ע"י יציקות, 
 הכל לפי החלטת המפקח.  -הזרקות אפוקסי או צמנט, או כיו"ב 

הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי שיטת 
 ון. התיק

ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, ברציפות הבטון, 
 בכל הנ"ל ו/או במקצתו.  -בזיון הכלונס בסגרגציות, בסדקים 

 ביקורת ופיקוח 23.11

 כל העבודות תבוצענה בנוכחות פיקוח צמוד של המפקח. 23.11.01

 יש לרשום את תאריכי הקדיחה של כל הכלונסאות. 23.11.02

 אורך הקידוח, טרם היציקה.יש לרשום את  23.11.03

תוך כדי מהלך יציקת הבטון, יש לרשום את נפח הבטון שנכנס לכל  23.11.04
 כלונס

אי מילוי הוראות הסעיפים המצויינים במפרט, בתוכניות ובדוח קרקע,  23.11.05
-לשביעות רצונו של המפקח, יאפשר הפסקת העבודה בכל עת ו/או אי

חדשים, על  קבלת העבודה. במקרה זה יידרש הקבלן לבצע כלונסאות
 כל הכרוך בכך.
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סוניות, קידוחי גלעין -אם בביקורת האיכות  )בדיקות סוניות, אולטרא 23.11.06
בטון ו/או כל ביקורת נוספת( התגלתה איכות ירודה של הכלונס, כל 
זאת לפי קביעת המפקח, יעשה הקבלן, את כל התיקונים ו/או 

 כלונסאות חדשים, על פי דרישת המפקח. 

ש את החלפת מנהל העבודה או כל עובד אחר. זכותו של המפקח לדרו 23.11.07
 שעות ממתן ההוראה. 24החלפה זו תבוצע תוך 

 נוהל מסירת העבודה למפקח 23.12

 ASמודד מוסמך של הקבלן, יכין ויעביר למפקח תוכנית "אימות" ) 23.12.01

MADE.של כל הכלונסאות, הכול לפי הנחיות המפקח ) 

מתכנן, אורגינל של תוכנית ה-התוכנית הנ"ל תוכן על בסיס סמי 23.12.02
 שאושרה לביצוע ובה ירשמו הפרטים הבאים של כל כלונס:

 קוטר הכלונס. 23.12.02.01

 של הכלונס(. (O.Kמפלס עליון  23.12.02.02

 סטיות מהציר המתוכנן. 23.12.02.03

 אורכי הקוצים הבולטים. 23.12.02.04

-לאחר אישור המהנדס, חתימת הקבלן וחתימת המפקח על תוכנית ה 23.12.03
"אימות", שהיא אומנם תואמת את החוזה והמציאות, תחשב עבודת 

 ונסאות כגמורה ומאושרת.הכל

  תכולת העבודה 23.13

למרות הנאמר בדו"ח הקרקע, כל העבודות, הכלונסאות והעוגנים יהיו  23.13.01
כחלק מהמחיר בסעיפים השונים ולא תהיה כל תוספת תשלום בגין 
יציקת יתר של חללים ומערות שיתגלו במהלך הקידוחים וביצוע 

 .העוגנים

 ונסאות משופעים. לא תהיה אבחנה בין כלונסאות אנכיים לכל  23.13.02

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה  23.13.03
 בכפיפות לכל האמור במפרט המיוחד וכן את האמור להלן: 

 קדוח כלונסאות בקוטר הנדרש. בכל סוגי הסלע והקרקע שבאתר.  23.13.04

 ביצוע הכלונס בשלבים.  23.13.04.01

שימוש בצינורות מגן, הכנסתם, ייצובם ושליפתם,  23.13.04.02
 לשמירת יציבות דפנות הקדוח. וכל הדרוש 

סילוק כל החומר המוצא מתוך הקידוחים אל אתר  23.13.04.03
המיועד לשפיכת פסולת, הנמצא במרחק כלשהו 

 מהאתר, ומאושר לכך ע"י הרשויות המוסמכות. 

 הכנסת כלוב הזיון לתוך המחפורת והקידוח. 23.13.04.04

מ"מ, ומוטות זיון  14חיזוקים מרותכים בקוטר  23.13.04.05
ים לייצוב כלוב ספירליים ואלכסוניים המשמש

 הזיון.

 שומרי מרחק לכלוב הזיון. 23.13.04.06

 יציקת הבטון. 23.13.04.07

חידוש סימונים של מערכת הביסוס והמבנים  23.13.04.08
 השונים לאחר ביצוע הכלונסאות. 
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חיצוב ראשי הכלונסאות לצורך התאמת המפלסים  23.13.04.09
לקורת ראש הכלונס, וסילוק הפסולת אל אתר 
המיועד לכך והנמצא במרחק כלשהו מהאתר.  וכן 

מחיר את כל האמור בתכניות ובמפרט יכלול ה
 הכללי והמפרט המיוחד. 

 השלמת בטון לתחתית ראש כלונס. 23.13.04.10

רשימות ברזל במידה ויידרשו, יוכנו ע"י הקבלן  23.13.04.11
 חשבונו.-ועל

התשלום עבור מיניפיילים כולל את כל הנדרש  23.13.04.12
לקבלת כלונס יצוק ומושלם. הנ"ל כולל בין השאר 

יים(, דייס את הקידוח )כולל דרך יסודות ובטון ק
בטון, צינור פלדה לזיון עם ספירלה מרותכת עליו, 

 Asעבודה בשלבים ובאילוצים גאומטריים, הכנת 

Made .וכ"ו 

 ותהער 23.13.05

על הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסויימים  23.13.05.01
עקב מפולות של הקרקע יידרש לבצע מלוי בטון 
קידוח בבטון ויציקה מחדש. לא תשולם לקבלן 

צוע עבודות אלו )ראה הנחיות תוספת מחיר בגין בי
 עבודות המלוי(.

שינויים במיקום כלונסאות, עקב תשתיות קיימות  23.13.05.02
וכדומה, לא יהוו עילה לתוספת מחיר, או הארכת 

 משך הביצוע.

 

 AS MADEמדידת  23.13.06

של מרכזי כל הכלונסאות שנקדחו בשטח    AS MADEהקבלן יבצע מדידת 
שבונו כחלק ממחירי היחידה לבדיקת הקונסטרוקטור ויועץ הקרק והכל על ח

 .של הכלונסאות

 המדידה לתשלום   23.14

 כלונסאות 23.14.01

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א, תוך הבחנה בין כלונסאות עפ"י קטריהם. 
המחיר יהיה זהה לכל עומק שהוא. האורך הנמדד יהיה ממפלס פני הכלונס 
 המצוין בתכניות, )תחתית כותרת הכלונס( ועד למפלס התחתית שבצע הקבלן

 בפועל בכפיפות לאמור בתכניות ולפי הנחיות המפקח. 

 לא תהיה אבחנה בין כלונסאות אנכיים לכלונסאות משופעים.  23.14.02

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה  23.14.03
 בכפיפות לכל האמור במפרט המיוחד וכן את האמור להלן: 

קדוח כלונסאות בקוטר הנדרש. בכל סוגי הסלע  23.14.03.01
 ע שבאתר. והקרק

 ביצוע הכלונס בשלבים.  23.14.03.02

שימוש בצינורות מגן, הכנסתם, ייצובם ושליפתם,  23.14.03.03
 וכל הדרוש לשמירת יציבות דפנות הקדוח. 

סילוק כל החומר המוצא מתוך הקידוחים אל אתר  23.14.03.04
המיועד לשפיכת פסולת, הנמצא במרחק כלשהו 

 מהאתר, ומאושר לכך ע"י הרשויות המוסמכות. 
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 ך המחפורת והקידוח.הכנסת כלוב הזיון לתו 23.14.03.05

מ"מ, ומוטות זיון  14חיזוקים מרותכים בקוטר  23.14.03.06
ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב 

 הזיון.

 שומרי מרחק לכלוב הזיון. 23.14.03.07

 יציקת הבטון. 23.14.03.08

חידוש סימונים של מערכת הביסוס והמבנים  23.14.03.09
 השונים לאחר ביצוע הכלונסאות. 

חיצוב ראשי הכלונסאות לצורך התאמת המפלסים  23.14.03.10
ורת ראש הכלונס, וסילוק הפסולת אל אתר לק

המיועד לכך והנמצא במרחק כלשהו מהאתר.  וכן 
יכלול המחיר את כל האמור בתכניות ובמפרט 

 הכללי והמפרט המיוחד. 

 השלמת בטון לתחתית ראש כלונס. 23.14.03.11

רשימות ברזל במידה ויידרשו, יוכנו ע"י הקבלן  23.14.03.12
 חשבונו.-ועל

ל הנדרש התשלום עבור מיניפיילים כולל את כ 23.14.03.13
לקבלת כלונס יצוק ומושלם. הנ"ל כולל בין השאר 
את הקידוח )כולל דרך יסודות ובטון קיים(, דייס 
בטון, צינור פלדה לזיון עם ספירלה מרותכת עליו, 

 Asעבודה בשלבים ובאילוצים גאומטריים, הכנת 

Made .וכ"ו 

 ותהער 23.14.04

על הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסויימים  23.14.04.01
הקרקע יידרש לבצע מלוי בטון  עקב מפולות של

קידוח בבטון ויציקה מחדש. לא תשולם לקבלן 
תוספת מחיר בגין ביצוע עבודות אלו )ראה הנחיות 

 עבודות המלוי(.

שינויים במיקום כלונסאות, עקב תשתיות קיימות  23.14.04.02
וכדומה, לא יהוו עילה לתוספת מחיר, או הארכת 

 משך הביצוע.

 מילוי חללים 23.14.05

לפי מ"ק, ע"פ תעודות משלוח מאושרות ע"י המפקח,  המדידה לתשלום תהיה
תוך הבחנה במילוי ע"י תערובת צמנט/חול/בנטונייט, או כשהמילוי בבטון 

 רזה. סוג הבטון ע"פ דרישת המפקח.

 מדידת קורות עוגנים 23.14.06

קורות העוגנים הקבועים ימדדו לתשלום לפי נפח  23.14.06.01
 .)מ"ק( ללא אבחנה בין אלמנטים בחתכים שונים

 .דו לתשלום לפי יחידותנקזים ימד 23.14.06.02

עיגון מוטות זיון בכלונסאות לתליית הקורה ימדד  23.14.06.03
  .לתשלום בסעיף המתאים בכתב הכמויות

זיון מייתד המותקן בתפרים ימדד לתשלום בסעיף  23.14.06.04
פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא תוספת מחיר 

 .מיוחדת להתקנת המוטות
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שרוולי פלדה המותקנים ביציקה עבור הזיון  23.14.06.05
תפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם המייתד ב

 .העוגניםכלול במחירי היחידה של קורת 

פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים  23.14.06.06
ולהפרדה בין יציקות ואיטום התפרים במסטיק על 
בסיס פוליאוריטן אפוקסי דו רכיבי לא יימדדו 
לתשלום בנפרד ומחיר האיטום כלול במחירי 

 .םהעוגניהיחידה של קורת 

23.14.07 מדידת ראשי כלונסאות  

קורות ראש כלונסאות ימדדו לתשלום לפי נפח  23.14.07.01
)מ"ק( ללא אבחנה בין אלמנטים בחתכים שונים, 

 .בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג ו/או עגול

 .נקזים ימדדו לתשלום לפי יחידות 23.14.07.02

זיון מייתד המותקן בתפרים יימדד לתשלום בסעיף  23.14.07.03
פת מחיר פלדת הזיון של כלל המבנים ללא תוס

מיוחדת להתקנת המוטות. שרוולי פלדה מגולוונים 
המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד הנ"ל לא 
ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול במחירי 

 .היחידה של קורת ראש כלונסאות

ביצוע תפרים בין קטעי קורות ראש לרבות עבוד  23.14.07.04
הפסקת היציקה, מילוי התפרים בפוליסטרין 

סטומרית לא ימדדו לתשלום מוקצף וסתימה אל
בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה לביצוע 

 .הקורות
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 עבודות פירוק והריסה - 24  פרק

 כללי 24.00

הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה  והפירוק, גם במקרים שתיאורם נמצא 
 בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות.

 פירוט העבודות  24.01

נטים שונים, בשלמות או באופן חלקי, במבנה קיים, עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמ
 לצורך ביצוע שיפוצים, שינויים ותיקונים למיניהם.

עבודות מיוחדות כגון: עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי וכדומה, שאינן כלולות 
 במפורש בסעיפי עבודה אחרים. 

 משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק"  24.02

  שפירושם: הריסת אלמנטים   "הריסה"או  עבודות הריסה""יש להבחין בין
קיימים  בתוך המבנים או חוצה להם, על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות 
פירוק" או "פירוקים" שפירושם : פירוק אלמנטים קיימים בתוך המבנים או 
מחוצה להם, על ידי ניתוק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא 

חת, בשלמות, במטרה לשמור על שלמותם, ככל הניתן, על מנת א-האלמנט בבת
 לאפשר שימוש חוזר. 

   לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים מיועדים
לפירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין. את הסיכום הזה יש לערוך 

 בכתב, אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים. 

 
 י תחילת כל עבודות הריסה ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום לפנ

ההריסה, בדיוק כנדרש בתכניות ו/או הנחיות ולבדקו שוב על מנת לוודא 
 ולהיות בטוח שלא קרתה טעות, במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. 

 כן, יבדוק הקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא לפגוע -כמו
תקנים קיימים של חשמל, טלפון, מים, דלוחין ושופכין וכדומה, במערכות ומ

המיועדים להישאר במבנה. על כל בעייה שתתעורר בנושא יש להסב את 
 תשומת לב המפקח לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה. 

  בכל מקרה בו, תוך כדי ביצוע ההריסות, כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים
ימים, נתקלים בחלקי בנין קונסטרוקטיביים )כגון: עמודים חדשים לקי

וקורות(, על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע 
 להמשך ביצוע העבודה.  -למפקח על מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב 

  כל מקרה בו יש צורך לחצוב, באופן חלקי, באלמנט קיים מבטון, על הקבלן
ור מוקדם מהמפקח. שטח החיצוב לא יתפשט מעבר לגבולות לקבל איש

המותר ויש להקפיד ולהישמר מגרימת סדקים סביב שטח החיצוב. קיים 
 איסור מוחלט לפגוע במוטות הזיון. 

  במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים באוויר, על הקבלן לבצע קודם
בודת החציבה לכן, תמיכות מתאימות, מתחת לאותם החלקים. במידה וע

בוצעה לדעת המפקח,  באופן בלתי מקצועי, העלול לגרום נזקים באלמנטי 
הבטון הסמוכים,  יתוקן  הדבר  בידי הקבלן על חשבונו הוא. התיקון יבוצע 

 לפי הוראות והנחיות המפקח במקום.

  ,כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים ו/או בעזרת כלים  מכניים ו/או אחרים
 ות ובאישור המפקח במקום. הכל לפי הורא
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 מחירים 24.03

  מחירי עבודות הפירוק ו/או ההריסה כוללות, בין היתר,  את התאום המלא
מראש עם הנציגים המתאימים של המזמין לכל נגיעה, פירוקי הריסה, 
התחברות וניתוק של מערכות חשמל, מים, צנרת, מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע 

 העבודה על פי הנחיותיהם.

  עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת למקום מורשה ע"י כל מחירי
 גורם רשמי מחוץ למבנה, בתאומו ועל חשבונו של הקבלן. 

  מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים למקום
 שיקבע על ידי המפקח. 

  מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח אחרי
יסה לפי ההנחיות בתכניות, במפרט או ביומנים ולפי מידות מתוכננות ההר

 והכנתו להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים כגון: חלונות, דלתות וכו'. 

  מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות ודלתות חדשים, כולל
 גם תיקוני טיח בהיקף הפתח, יש לבצע טיח כדוגמת הקיים. 

 ק והריסת מערכות )חשמל, מים, ביוב וכד'( יכללו בין השאר, גם  מחירי פירו
את עבודות הגישור החשמלי, הורקת צנרת ומילויה מחדש, מעקפים, ברזים, 
פקקים, קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של הבנין 

 בחלקים שלא נועדו להריסה ופירוק.

 ם את ההגנה על הבנין, על מחירי הפירוק וההריסה כוללים, בין השאר, ג
 ריהוט קיים ועל אביזרים מפני נזק כל שהוא בזמן הפירוק וההריסה.

  .מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכניות 

  ,מחירי  עבודות הפירוק וההריסה כוללות,  בין היתר, את כל העבודות )סיתות
את המקום  נקיון, פינוי, תיקון, השלמה וכיו"ב( הדרושות כדי להתאים

 להמשך עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות.
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 איטום מעברים נגד אש - 29  פרק

 שראלייםתקנים י 29.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 למניעת התפשטות אש ועשן אש במעבר צנרת וכבלים KBSחסימות  29.01

 כללי 29.01.01

במעברי צנרת  KBSמסמך זה מכיל מפרט לאספקה והתקנה של חסימות אש 
וכבלים )אופקיים ואנכיים( החוצים תיקרות וקירות, למניעת התפשטות אש 

 ועשן.

כמו כן תבוצע אטימות אש בין מחיצות לבין רצפות ותקרות בחומר מאושר 
 אם לעמידות המחיצה בתכנית בטיחות .עפ"י הנחיות כיבוי אש והתקן ובהת

 דרישות 29.01.02

חוסם האש יהיה בעל עמידות אש הזהה לעמידות  29.01.02.01
 האש של התיקרות והקירות בהם הוא יותקן.

החומרים מהם מורכב חוסם האש חייבים להיבדק  29.01.02.02
)סיווג חומרי בניה לפי  755ע"פ תקן ישראל 

תגובותיהם בשריפה( וסיווג לפחות בדרגות 
 הבאות:

   התלקחות- V )חמש( 
  ארבע( 4 –צפיפות עשן( 
  ארבע( 4 –עוות צורה וטפטוף( 

חום האש חייב להבדק ולעמוד בדרישות של לפחות  29.01.02.03
 אחד מהתקנים הבאים:

 4102 DIN. 
 1479DIN . 
 476 BS 

חוסם אש המבוסס על תשתית של לוח צמר  29.01.02.04
סלעים, חייב להיות מלווה באישור בדיקה של מכון 

בדיקת  – 301עיף ס 751התקנים הישראלי לפי תקן 
 בדיקת צפיפות. – 302 -מידות, ו

לחוסם האש יהיה אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת  29.01.02.05
 לעיל( ובו יצויינו הפרטים הבאים: 3)ראה סעיף 

  מידות הפתח כפי שנבדק בחסימה אופקית ובחסימה
 אנכית.

  מספר הכבלים ומגשי הכבלים שעברו דרך הפתח
 החסום.

 .קוטר הכבלים שנבדקו 

ש יהיה אישור בדיקת מעבדה מוסמכת לחוסם הא 29.01.02.06
לעיל( ובו תאושר התאמתו לשימוש  3)ראה סעיף 

עם: כבלי כוח, כבלי בקרה, טלפון, סיבים 
אופטיים, ולמגשי כבלים העשויים מפלדה, 
אלומיניום, פלסטיק ופיברגלס פסי צבירה מנחושת 
כמו גם לסוגים השונים של מעטפת כבלים כמו: 

PVC ,PE ,PP .ועוד 
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רכיבי חוסם האש חייבים להיות עמידים כל מ 29.01.02.07
( ולא מחומר תופח ABLATIONלמים, )מחומר 

ITUMECENT ,לשינויים במזג האויר, למזיקים )
לקרינה אולטרה סגולה, לחות גבוהה ומתמשכת 

 ולמי ים.

חוסם האש חייב להיות בעל אישורים לעמידות  29.01.02.08
 לאורך זמן בכימיקלים תעשיתיים אופיינים.

( של חוסם האש וציפוי AGBINGתוחלת החים ) 29.01.02.09
שנים בישום חיצוני  10הכבלים תהיה לפחות 

(OUTDOOR( ופנימי )INDOOR.) 

חוסם האש יהיה עשוי מחומרים המאפשרים  29.01.02.10
שינויים עתידיים כלומר תוספת וגריעה של כבלים 
בכל זמן לאחר ההתקנה הראשונית של חוסם 

 האש.

חוסם האש חייב לעבור בהצלחה את מבחן זרנוק  29.01.02.11
 (. HOSE STREAM TESTים )המ

חוסם האש חייב להיות בעל אישורי בדיקה  29.01.02.12
להתקנה בקירות ותקרות העשויים בטון, בלוקים 

 וגבס.

אסור שחוסם האש יפגע כתואה מויברציות או  29.01.02.13
רעידות אדמה בעוצמות הבאות: בכיוון מאונך: 

KN0.22  :בכיוון מאוזן ,KN5.00 

אסור שאף מרכיב ממרכיבי חוסם האש יכיל  29.01.02.14
אסבסט או כל חומר רעיל אחר לבני אדם בזמן 

 ההתקנה כמו גם בזמן שריפה.

אסור שציפוי הכבלים יפגע במוליכות החשמלית  29.01.02.15
 CURRENT CARRING CAPACITYשל הכבלים )

– AMPACITY) 

ציפוי הכבלים יהיה בעל אישור המוכיח את  29.01.02.16
יעילותו בציפוי כבלים בודדים, צמות כבלים ומגשי 

 כבלים.

מ"מ מצופה ניתן יהיה לכיפוף עד  12כבל בקוטר  29.01.02.17
 ס"מ ללא היווצרות סדקים. 3לקוטר של 

ציפוי הכבלים יתבצע, ללא צורך בניקוי ראשוני של  29.01.02.18
הכבלים, באמצעות ריסוס או הברשה עד לקבלת 

 שכבה אחידה של ציפוי לפי הוראות היצרן.

 95אינדקס החמצן של חומר הציפוי לכבלים יהיה  29.01.02.19
 (.LOI 95לפחות )

 ביצוע 29.01.03

ביצוע חסימת האש יעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י  29.01.03.01
יצרן החומר ובעלת ידע וניסיון בביצוע עבודות 

 מסוג זה.

החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח  29.01.03.02
כשהם סגורים באריזתם המקורית הכוללת את שם 
היצרן, סוג החומר ותאריך הייצור או מספר 

 אוצווה.
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ישה, כתב בסיום העבודה יספק המבצע, לפי דר 29.01.03.03
 אחריות לטיב החומרים ולביצוע העבודה.

 להצעת הקבלן יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים: 29.01.04

 הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש. 29.01.04.01

 מפרט טכני. 29.01.04.02

 אישורי מכוני התקנים הבאים: 29.01.04.03

  755, 751מכון התקנים הישראלי תקן 
  לפחות אחד מהתקנים הזרים הבאיםUL-1479 ,DIN-

4102 ,BS-426. 

אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר למשך  29.01.04.04
 שנים לפחות. 10

 אישור להולכת הזרם החשמלי בכבלים מצופים. 29.01.04.05

אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפת וכמות  29.01.04.06
 הכבלים ומגשי הכבלים החוצים את המעבר.

 אישור לשטח הפתחים המכסימלי הניתן לחסימה. 29.01.04.07

 אישור לגמישות כבלי חשמל מצופים. 29.01.04.08

ת הציפוי במים, רטיבות וכימיקלים אישור לעמידו 29.01.04.09
 תעשייתים.

 מיפרט טכני  29.01.05

  חסימה למניעת אש ועשן לפתחי כבלים וצנרת ביקורת או תקרות
ק"ג למ"ק  150מ"מ בדחיסות  60באמצעות לוחות צמר מינרלי בעובי 

 .FLAMMASTIK KBSמצופים בחומר 

  ציפוי כבלים בחומרFLAMMASTIK KBS  המגן בפני אש למניעת
 ת אש על כבלים.התפשטו

 תכונות החומר: 29.01.06

 .החומר על בסיס מים בגוון לבן, מרכיביו שונים ואינו מכיל אסבסט 

  חסר ריח. -כמעט חסר ריח, במצב יבש  -החומר במצב רטוב 

  החומר אינו תופח )אינו אינטומצנטרי(, עיד למים ורטיבות ומתאים
 לשימוש חיצוני.

 .עמיד לשמנים מינרלים וחומצות חלשות 

 מאבד מתכונותיו עקב התיישנות. אינו 

  אינו מכיל ממיסים )סובלנטים( דליקים, רעילים או כאלה העשויים לגרום
 נזק לכבלים.

 .גמיש כדי לעמוד בתנועה סבירה של הכבלים 

 .אינו גורם להקטנת כושר העברת הזרם של הכבלים 

 יישום איטום: 29.01.07

  מלוח דקות מורכב  120/90האיטום לעמידות אש ועשן למשך זמן של
 משני צידיו. FLAMMASTIK KBSאחד מצופה בחומר  מינרלי 

 ס"מ מעל מידות  1 -השטח הנקי בפתח ייאטם בלוחות שמידותיהם יהיו ב
 הרוחב והאורך של הפתח.
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  לפני הכנסת הלוח לפתח יצופו שולי הלוח ושטח הפנים של צידי הפתח
 בכדי לאטום את החריץ בין הלוח לפתח. בחומר 

 ודת המגע בין הלוח ודופן הפתח, מסביב לכבלים וצנרת שולי הלוח בנק
 ייאטמו בחומר.

  בפתחים שבהם עוברים כבלים יצופו הכבלים בחומרFLAMMASTIK 
KBS .חצי מטר מכל צד של האטימה בהתאם להוראות היצרן 

 .יישום ציפוי הכבלים יהיה בקו גמר ישר 

  תמיכות מפסי ס"מ יותקנו  60 -במידה והפתח רחב מעל ל -פתחים רחבים
 ברזל מתחת ללוחות המינרלים.

 כניסה ללוחות חשמל. -יישום ציפוי הכבלים ביציאה  29.01.08

 .על קטעי כבלים חיונים 

  10/15מ' כל  1ציפוי רצועות  -על מהלכי כבלים במנהרות או מגשי כלים 
 מ'.

 תקנים: 29.01.09

  שיטת האיטום והציפוי הנה בעלת אישור של התקן הגרמני- DIN - 4102 
 , ומקובלת על רשויות הכבאות.751 - 755ראלי והתקן היש
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 כיבוי אשגילוי ו מערכות - 34  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  34פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה לי מקרה של סתירה בין המפרט הכלב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 34.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 בטיחות אש בבניינים–1001ת"י  -

 .1חלק -אבקה לכבוי אש–1022ת"י  -

 מערכות גילוי אש.–1220ת"י  -

 .אוטומטיות בגז כיבוי אש כבוימערכות –1597ת"י  -

 .במיםמערכות כבוי אש –1928ת"י  -

 .באירוסולמערכות כבוי אש –5210ת"י  -

 2, 1חלקים  -בכימיקליםמערכות כבוי אש –5356ת"י  -

 כללי 34.01

 על המגיש לספק בהצעתו: .1 34.01.01

 מתורגם(. מפרט טכני מקורי של היצרן )לא 34.01.02

 וראות הפעלה מקוריות ותרגום בעברית.ה 34.01.03

 ישור מכון התקנים הישראלי.א 34.01.04

 .L.Uישור א 34.01.05

 .FMישור א 34.01.06

 סטר קטלוג של היצרן המכיל את כל המוצרים המוצעים.מ 34.01.07

כי ברשותו תוכנת אוטוקאד רשמית ומורשה כולל היר על המגיש להצ .2
 ת. ואמצעי הפקת תכניות עצמאי

 לפי  כל המוצרים המוצעיםת במשרדו בה יוצגו המגיש יאפשר הצגת תכלי .3

 בקשת המזמין או היועץ.

חירים כוללים אספקה, התקנה, חיווט וכל חומרי העזר הדרושים המ .4
 להפעלת המערכת.  

 על הקבלן להגיש תכניות לביצוע המערכת לאישור המזמין.   .5

וי אש בגמר העבודה על הקבלן לקבל אישור ממכון התקנים למערכת גיל .6
 ולמערכת כיבוי אש. 

ומעלה  A100גלאי עשן, ובכל לוח  2ומעלה יותקנו לפחות  A63בכל לוח .7
 תותקן מערכת כיבוי בגז. 

משולב עם    UUKL.  המערכת תכלול פנל ניהול ושליטה בעשן על פי תקן 8
 המערכת,  כולל 

ל תצוגה סינופטית ותכנון אלקטרוני המבוסס על יחידות מודולריות, כול
אוטומטי ידני כבוי ונורות חיווי לכל מפוח בודד או  –מצבים  3מפסק בורר 

 דמפר בודד, כולל חיווי מצב תקלה .
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, קודים ימסרו טלפייר בלבד עם פרוטוקול פתוח. המערכת תהיה מסוג 9
 למזמין. 

 .  אין להשתמש בכיבוי בגז בלוחות באירוסול.10

 קנים כולל בדיקת אינטגרציה.. המחיר כולל אישור ובדיקה של מכון הת11

    

 מערכת גילוי אש ועשן 34.02

 מערכת גילוי אש ועשן תהיה ממוענת אנלוגית, ותמוקם בכניסה לבניין.  34.02.01

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן.  34.02.02
 A, B ,C, D ,E  -חזק בהתאם ל תותבדק ות המערכת תתוכנן, תותקן,

,F   72  NFPA 34על כל חלקיו והמפרט הכללי פרק  1220ותקן ישראלי. 

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו להיות סוכן מורשה של  34.02.03
 יצרן הציוד.

המערכת תהיה מתוצרת חברת בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גילוי אש  34.02.04
 /עשן.

ומכון התקנים הישראלי. הספק  FM,UL רכיבי המערכת ישאו אישורי  34.02.05
שתסופק, הן מן הצד האלקטרוני והן כל מתחייב שכל חלקי המערכת 

תואמים  לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים  המרכיבים האחרים, יהיו
  האחרונים של מכוני תקינה אלו.

(   ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת ) 34.02.06
כל סוגי   כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית. אנלוגית. לא תתקבל

ושבת אחידה שתאפשר ת ום( יהיו מסוג אנלוגי עםהגלאים )אופטיים, ח
כתובת הגלאי יקבע בגלאי  התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.

 ולא בבסיסו.

אנלוגית עם חוגי  ADDRESSABLEמרכזית גילוי האש תהיה מסוג  34.02.07
 בקרה 

34.02.08 C:\Users\user\Desktop\י וכיבוי אש  מפרט גילו\מיפרטים סטנדרטים
 doc.27.05.2019עדכון 

אביזרי כתובת   197עד (  יחוברו LOOPבכל חוג ) מודולרים כאשר 34.02.09
 .()גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה

 יחידות הבקרה יהיו מודולריות בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה 34.02.10
כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם  המורכבים על

 לדרישות המתכנן.

הגישה  רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. 4למערכת יהיו  34.02.11
אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י 
טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע 

 בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים.

 לוח הבקרה יכלול: 34.02.12

תווים לציון  80 -שורות ו  2של אלפא נומרית בעברית  LCDתצוגת  34.02.13
ההתראות והאזעקות ממרכיבי  המערכת השונים. השורה העליונה 
תציין את המיקום  המדויק והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים 

 ממרכיבי המערכת השונים.

שבעזרתם ניתן יהיה  BUILT   INלוח מקשים מקומי ומערכת תכנה  34.02.14
 ת הצורך, של האזורים ופונקציותלהגדיר בשטח, או לבצע שינויים בע

 ההפעלה השונות  הנדרשות מהמערכת  ללא צורך בביצוע שינויי חומרה
 כלשהם. או תכנה
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למניעת  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת  34.02.15
 התראות  שווא.

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של  34.02.16
אזעקות  לי שיפריע הדבר לקליטתבמ המערכת  ומרכיביה השונים.

מאזורים אחרים. קיום תקלה יתבטא בצורה קולית חזותית ברורה על 
הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קוים, 

 טעינה וכו'.לחצנים, 

בעזרת קו  תהיה אפשרות לחבר פנלי התראה משניים,ללוח הבקרה  34.02.17
נדרשות מכל האזורים תקשורת אשר יספק את כל האינדיקציות ה

 LCDכל לוח משנה יכלול תצוגת  המחוברים אל לוח הבקרה הראשי.
 תוים. 80 -שורות ו  2אלפא נומרית של 

לוח בקרת הגילוי יכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו:  34.02.18
כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת  הפעלת מערכות

 סגירת דלתות וכו'.מדפי אש, הפעלת מגנטים ל

נורות בקרה  למתח הפעלה, אזעקה  יכלול הלוח: LCDבנוסף לתצוגת   34.02.19
הלוח מפסיקים  במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'. כמו כן כולל

. נפילת תוכנה ומעבר לקונבנציונלי TESTלהדממת צופר למצב בדיקה 
וסימון לד מקביל לכל קריאה אלפא נומרית, הלוח יפעל במקרה של 

סקת חשמל באמצעות יחידת מצברי  חרום אשר יאפשר המשך הפ
 , ללא קשר לדרישות התקן. שעות 72פעילותה של המערכת למשך 

לוח הבקרה יכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים  34.02.20
 ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.

  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: 34.02.21

 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.  . 1 34.02.22

במקרה זה תידלק  פשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה.א  . 2 34.02.23
 נורית אזהרה 

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר  לאות שמערכת הצפירה מנותקת. 34.02.24
 בעת 

אזעקה או שלא בעת אזעקה, במידה ותיכנס אזעקה נוספת תחזור  34.02.25
 האזעקה 

  הקולית ותפעל באופן אוטומטי. 34.02.26

 בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות 34.02.27
 והצגתה על פני מדפסת.,גלאי לכל  ומתן אינפורמציה

פשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה א 34.02.28
 או לפי משטר שעות, חגים וכדומה.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם  34.02.29
 שתנים ובתחומים שנקבע בתקן.מבודה למשטרי ע

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת  - הפעלת חרום בעת אזעקה 34.02.30
אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק 

 נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. 

, וימסור מינויים 5-לאל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי  34.02.31
ההודעה תמסר ללא הפסקה עד .וקלטת של שריפה בבנין הנדוןהודעה מ

 לקבלת מענה טלפוני.

ניתן יהיה ו ,האירועים האחרונים 600המערכת תאגור בזכרון פנימי את  34.02.32
בציון  , מערכות חירום, תקלות וכו',בהדפסה בחתך של גלאיםם לקבל

 .מועד וזמן
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 גלאים   34.03

 268נושא תקן ופטי גלאי יהיה גלאי אה - UL, FMלמערכת  יאפשרו .ותקן ישראלי 
  ביצוע בדיקת  רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה 
 .ובעל  המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה

 מנגנון 
 .עצמי המונע אזעקות סרק 

 .הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור 

 יבור נורת סימון חיצונית.לכל גלאי תהיה אפשרות לח 

  המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן
העשויים  RFIמוגן מפני הפרעות ו בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.

 להגרם ממשדרים אשר עשויים להמציא במקום.

  עלות מ 57הגלאי מצויד ביחידה טרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של
 צלסיוס ללא קשר לעשן.

  אונברסלי כך שניתן יהיה להחליף את סוג הגלאי ללא בסיס הגלאי יהיה בסיס
 צורך בשינוי הבסיס.

  מעלות צלזיוס ובנוסף יגיב לעליית טמפ' של  57יגיב לטמפרטורה של  -גלאי חום
 מעלות מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת. 6.7

 בגלאי יוניזציה.  אין להשתמש 

 וריות סימון לגלאיםנ 34.04

  נוריות הסימון יותקנו בהתקנה סמויה ו/או גלויה בהתאם למתקן החשמל
 במבנה באמצעות קופסת חיבורים שקועה סטנדרטית על פי הוראות היצרן.

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו 

 ם חצניל 34.05

   יותקנו באזורים שונים כמצוין בתוכניות לחצני גלוי אש 
   מטר, צמוד ללחצן יותקן שילוט "לחצן  1.8ובה התקנה של הלחצנים יהיה ג

 אש"  גילוי

  חצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה ע"י מרכזית הגילוי למקרה של נתקל 
 קצר או אדמה.

 ופרים מנורות ושילוטצ 34.06

  464הצופרים יענו לדרישות תקן - UL  ,FM  עוצמת הקול 1220ותקן ישראלי 
, במקומות נדרשים יותקנו צופרים עם מטר 3דציבל לפחות במרחק  90תהיה 
 נצנץ. 

 מודול כניסה   34.07

  מודול כניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים מהספקים ביציאתם מגע יבש
לעניבה. מודול הכניסה יקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר 

 רכזת. עבור מערכות ספרינקלרים וכדומה... האינפורמציה ל

 מודול יציאה/הפעלה   34.08
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 .מודל היציאה  מודול היציאה יתחבר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות מרחוק
 )מחליף( שישנה מצב עם קבלת הפקודה מרחוק. O.Nיכלול מגע יבש מטיפוס 

פקודה זו יכולה להיות ידנית שתתקבל מלוח המקשים ברכזת, או אוטומטית 
 שתוכננה מראש.  תוצאה של התניהכ

 יחידות אלקטרמגנטיות לדלתות     34.09

  ק"ג,  50היחידות אלקטרמגנטיות יורכבו בתאום עם ספקי המערכת ובעל כח עד
ספקי הכח ליחידות אלו יהיו בהתאם למספר היחידות עם רזרבה וכוללים את 

 יחידת ההפעלה.

 פנלי משנה     34.10

 אופציה לבחור בין שני מצבים. מצב אחד במידה ויהיו פנלי משנה באתר תהיה ה- 
אזעקה בפנל אחד   -אזעקה בפנל אחד תפעיל אזעקה בשאר הפנלים. מצב שני  

 לא תפעיל אזעקה בשאר הפנלים. 

 FM 200אוטומטי בגז מערכות כיבוי  34.11

 כללי .1

  200יעשה שימוש בגז FM .בלבד. אין להציע כל תחליף 
 ל היצרן כולל ראשי ההפעלה ש במכלים מקורייםשה שימוש אך ורק יע 

  המקוריים ויש להציג את קטלוג היצרן עם המספר הקטלוגי לכל רכיב
 במיכל.

  :ציוד מכלים מקורי המאושר להתקנהCERBERUS ,HYGOOD ,
CHEMETRON. 

  לספק תכניות הרצה במחשב לכל התקנה אלא אם כן מדובר ביחידות יש 

 תכנון מראש". התכניות יהיו של יצרן המכלים". 
 י הגז הנקובים בכתב הכמויות הינן מוערכות משום שלכל יצרן משקל

לכך, יעיין מגיש ההצעה -תוכנה שונה המספקת נתוני משקל שונים. אי
 בתכניות ויגיש הצעתו לפי הרצת המחשב שברשותו.

 הדרישות הקובעות הינן דרישות ה-NFPA .הרלבנטיות 
 התקנה תבוצע בדיוק לפי תכנית המחשב.ה 

 40" סקדואל 3000" או "2000צנרת יהיו מסוג "ביזרי הא. 

 לוגיקת ההפעלה .2

המערכת תופעל אוטומטית וחשמלית. כאשר לפחות שני גלאים מתוך קבוצת 
גלאים מוגדרת יפעלו, יפרוק המכל את הגז לחלל המוגן.כאשר באתר המוגדר 

 לכיבוי יופעל לחצן הכיבוי המכל יפרוק מיידית.

 אביזרי המכל .3

 מ"ק יהיו: 5מכלים ללוחות החשמל בנפח עד  (1             

 ק"ג גז. 2וג "תכנון מראש" במשקל מינימלי של א. מס 
   .ראש הפעלה חשמלי, נפץ או סולונואידב 
   .מפסק לחץ נמוךג 
  .שעון לחץד 
  .נחיר מקורי של היצרןה 
 בקיםו.  ח 
   .בסיס נושאז 
  .כן של סימון מקורי של היצרן של תאריך היצור/מילוי וח

 משקל הגז.

 מ"ק יהיו: 5מכלים לחללים גדולים מעל נפח של   (2             
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  .במשקל גז המוכח מהרצת המחשבא 

   .ראש הפעלה מחשב סולונואידב 
   .מפסק לחץ נמוך ומפסק אישור זרימת הגזג 
  .שעון לחץד 
  .סט נחירים מקורי של היצרןה 
   .חבקים מקוריים של היצרןו 
   .בסיס נושאז 
  .סימון מקורי של היצרן של תאריך היצור/מילוי וכן של ח

 משקל הגז.

 טלפון כבאים:  34.12

מיועד לתקשורת דו כיוונית המשולבת במע' גלוי אש ומערכת כריזה ומאפשרת 
תקשורת בין נקודות טלפון כבאים המותקנות בבנין, וכן לשילוב כריזה 

תכלול פנל מרכזי  דיגיטלית להודעת חרום של השטחים הציבוריים.   המערכת
נקודות חיבור  3אפרכסות ניידות, בכל קומה לפחות   6-הכולל טלפון כבאים ו

-72לטלפון כבאים מיקומים סופיים עפ"י הנחיות יועץ בטיחות ועפ"י תקן 
NFPA.  אפרכסות.   6קומות יסופקו עוד  20מעל 

 : תכונות המערכת בין השאר יכללו 34.13

 של עד מאות נקודות טלפון.  . מערכת מודולארית המאפשרת בקרה1

 כתובתיות לבקרה ואיתות נפרדים מכל שקע.  טלפון כבאים. נקודות 2

 . UL-. בהתאם לדרישות שירותי הכבאות, מכון התקנים הישראלי, ו3

 . כל קווי המבוא והמוצא מבוקרים. 4

. שקע הטלפון מאפשר חיבור לחצן אזעקת אש רגיל אשר יוגדר ככתובת 5
 נפרדת. 

 . LCD -קלות מוצגות על ידי הרכזת על גבי צג ה. ת6

 . מצבי עבודה מוצגים ע"י אינדיקציה פונקציונלית . 7

נקודות טלפון עם יחידת  6זמני של לפחות -. המערכת מאפשרת דיבור בו8
 השליטה. 

יחידות  2כנית האינסטלציה יותקנו פ תובו יש רגש זרימה ע" ברזבכל  34.13
 ומצב הברז. כתובת לחווי מצב הרגש 

 אחריות:  34.14

  חודשים מיום קבלת המתקן בשלמותו, ע"י הרשויות,  24תקופת האחריות הינה
 המתכנן, והמפקח.

  ,הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן, לרבות כל הציוד, האביזרים
 והכבלים שסיפק.

  .במידה ונתגלה חלק לקוי בתקופה זו, יחליף אותו מיד הקבלן בחדש, על חשבונו
 חודשים. 24חלקים אלו תחל אחריות מחדש לתקופה של על 

 .הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו במתקן עקב ליקויים בעבודתו 

 הצהרת הקבלן
 

 הריני לאשר כי קראתי את המפרט לעיל, הבנתי את כל סעיפיו, והנני מתאים לבצע עבודה זו.
 
 

 תאריך:_____________
 

  שם חתימה וחותמת הקבלן :
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 עבודות פיתוח - 40  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  40פרק לפי כל העבודות תבוצענה 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 40.01

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 מתקני משחק–1498ת"י  -

 לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .-2חלק -1554ת"י  -

 קירות תמך מקרקע משוריין ברכיבי פלדה-1630ת"י  -

 . 4, 2, 1חלקים -נגישות הסביבה הבנויה-1918ת"י  -

 . בטיחות בשטחים פתוחים-1חלק -2142ת"י  -

 . 4--1חלקים -קירות מחופים באבן טבעית-2378ת"י  -

 . גדרות מפלדה-4273ת"י  -

 עבודות פרוק והכנה 40.02

 עבודות פרוק 40.02.01

אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי העבודה כוללת פרוק 
הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר בהתאם לסוג הפסולת ו/או לפי הוראות 

 המפקח, גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות.

עפ"י המפורט בכתב הכמויות ו/או עפ"י הוראות המפקח, חלק מעבודות 
תחום העבודה. במקרים אלו הפרוק יהיו פרוק זהיר לצורך שימוש חוזר ב

 העבודה והמחיר יכללו ניקוי האלמנטים המיועדים לשימוש חוזר ואחסונם

במידה וחלקים מהאלמנטים אינם לפרוק, בגמר  עד לשלב השימוש החוזר.
הפרוק  כולל גם את  הפרוק יתוקנו קצות קטעי הפרוק ויוחזרו למצבם הקודם.

ון לכל עומקם ומערכות כל החלקים התת קרקעיים, לרבות יסודות בט
 צנרת חשמל, מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל. התשתית כדוגמת: 

באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ולא תשולם לו תוספת 
המחיר כולל, במידת הצורך, תשלום אגרת שפיכה כפי  בעבור פעולות אלו.

דה: בהתאם לכמות המדי שתקבע ע"י מפעיל האתר ו/או הרשות המקומית.
 המבוצעת בפועל, עפ"י יחידות המדידה כמפורט בכתב הכמויות.

 עקירת עצים 40.03

העבודה כוללת כריתת העץ ועקירת הגדם, הוצאת השורשים ופינוי הפסולת  40.03.01
העבודה תעשה בהתאם לכל כללי המקצוע תוך הקפדה יתרה  לאתר מאושר.

פרטי. כל נזק שיגרם ברכוש  שלא לפגוע במערכות עיליות, תת קרקעיות ו/או 
 לרשות ציבורית ו/או לרשות הפרט יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.

מ'  1.0רק אם קוטר הגזע בגובה  –"עץ" לעניין סעיף זה  המדידה: לפי יחידות.  40.03.02
 ס"מ. 10 -מפני הקרקע, גדול מ

 העתקת עצים בוגרים 40.04
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צוע העבודה כוללת אספקת כל החומרים, הכלים והעבודות הנדרשים לבי 40.04.01
הפסולת ולרבות כל הנדרש להעתקה  מושלם כמתואר להלן, לרבות פינוי 

 למקום אחסון זמני ואח"כ למקום הנטיעה הסופי.

ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים, כפוף -העבודה תבוצע על 40.04.02
כשלושה שבועות לפני ההעתקה יבוצע גיזום מקצועי  לאישור המפקח. 

ללא קריעות וללא פציעת  –תך הגזע יהיה חלק שיותאם לסוג העץ. מקום ח
קליפת העץ. יש למרוח כל חתך בלק בלזם או במשחת גיזום אחרת, מאושרת 

. לאחר הגיזום 0.3%מנוף העץ ייגזם וירוסס בבנלט  1/2עד  1/3 -כ ע"י המפקח.
יישארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו, כשהם מקוצרים ביחס 

יתן להשאיר זרועות ארוכות יותר, אך זה יחייב הפחתת נכון לגודל העץ. נ
מספר הענפים. כמות הענפים הנגזמים תהיה עפ"י גודלו של העץ וגודל גוש 

 .1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של  השורשים שיועברו. יש 

שבוע ימים לפני יום ההעתקה, יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים  40.04.03
לפני ביצוע ההעתקה יש  ית רוויה מלאה.להעתקה וישקה את העצים השקי

להכין את השטח אליו יועתקו העצים, לרבות מערכות השקיה. יש לקבל את 
 אישור 

המפקח למקומות הנטיעה, בין אם אלו מקומות הנטיעה הסופיים ובין אם  40.04.04
לפעולת ההעתקה יספק הקבלן טרקטור עם זרוע  לצורך העתקה זמנית.

עפ"י ההנחיות. במידת הצורך )תלוי במספר  אחורית, אשר יבצע את העבודות
העצים( יספק הקבלן בסמוך משאית, אשר עליה יועמדו העצים לשם העברתם 
המידית לאתר החדש. כלים אלו, כאמור לעיל, יהיו על חשבון הקבלן, כלולים 

 במחיר הסעיף.

העברה עם גוש תעשה ע"י חפירה זהירה של תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש  40.04.05
מ' לפחות )אלא אם צוין אחרת(, כל  0.7מקוטר הגזע ובעומק  10פי בקוטר של 

כדי למנוע התפוררות הגוש, יש להעביר  זה בהתאם לגודל העץ ומיקומו.
בקרקע יבשה יחסית. בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שניתן מקריעת 
שורשים ויש לגזום את כל השורשים החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים 

 נבקעו בזמן העקירה, שנשברו או 

 לרסס בחומר חיטוי נגד מחלות ולמרוח במשחת גיזום. 40.04.06

במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את  הגזע והענפים החשופים ימרחו בלובן. 40.04.07
לשמור על  נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ. בעצים חשופי שורש, יש 

יועתק כל עץ ש לחות גם בבית השורשים, למניעת התאדות והתייבשות.
ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש. שורשיו יכוסו ע"י בד 
יוטה רטוב עד ביצוע הנטיעה. בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד 
אמצע אוקטובר, יש לעטוף את הגזע והזרועות בחומר מבודד מחום וקרינה 

 )כגון: נייר אריזה או קרטון גלי(.

 שעות. 4 -עקירה ועד רגע הנטיעה יותר מבכל מקרה לא יעברו מרגע ה 40.04.08

את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקעית ללא שום זווית הטיה, אלא אם  40.04.09
כן נתקבלה בקשה מיוחדת ובכתב. כיוון זרועות העץ בעת השתילה, יהיה עפ"י 
הנחיות המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי מילוי הבור בקרקע, יושקה הבור 

כן יש להוסיף -סי אוויר בין האדמה והשורשים. כמוכדי למנוע היווצרות כי
 קרקע סביב העץ עד לגובה הסופי.

ס"מ עם דפנות  160לאחר נטיעה מקצועית כנדרש, יבצע הקבלן גומה בקוטר  40.04.10
פעמים בו ביום  3ס"מ( וידאג שביום הראשון ימולאו הגומות מים,  30גבוהות )

ני והלאה( יש להשקות בשבוע הראשון )מהיום הש שעות. 3באינטרוולים של 
גומה מלאה. לא יופסקו ההשקיות עד שמהפקח  –את העצים פעם אחת ביום 

לאחר  הורה בכתב לקבלן, שאין צורך בהשקיה ו/או בשינוי אינטרוול השקיה.
מספר השקיות, יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית הטיה. 

במקרה של  ת ע"י הקבלן.עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר מידי
צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן אדמת גננית 

עץ שלא  למילוי החסר, עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום.
ייקלט יסולק על חשבון הקבלן לאתר פסולת מאושר והקבלן יהא חייב לרכוש 
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במקום. אספקת שתילת עץ זה  ונוף דומים ולנטעו עץ תחתיו בעל קוטר גזע 
כלומר  –עץ נשיר אין להעתיק בשיא הקיץ  ואחריות הקליטה תהא על הקבלן.

 –עץ בגוש  רק בחורף –עץ חשוף שורש  יולי עד אוקטובר )כולל( ורצוי בחורף.
לפי יחידות. המחיר כולל העתקה למקום אחסון  –המדידה  מותנה בסוג העץ

חסנה ונטיעתו מחדש במיקומו הסופי עפ"י זמני, תחזוקת העץ בכל תקופת הא
 התכניות.

 שימור עצים 40.05

העבודה כוללת גיזום מקצועי של עצים המיועדים לשימור ובניית גדר להגנה  40.05.01
 ידי גנן מוסמך, כפוף לאישור המפקח.-הגיזום יבוצע על פיזית על העץ.

מקום חתך הגזע יהיה חלק, ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ. יש למרוח  40.05.02
 גיזום אחרת, מאושרת ע"י המפקח חתך בלק בלזם או במשחת  כל

המדידה:  הגידור יהיה עפ"י המפורט בתכניות ויכלול שלטי אזהרה כמפורט. 40.05.03
לא  –גידור ושילוט  לפי יחידות, ללא תלות בגודל העץ ו/או בגובהו. –גיזום 

 ישולם לקבלן עבור עבודה זו והיא כלולה במחירי סעיפים אחרים שבעבודה.

 בודות עפרע 40.06

 אדמת גן 40.06.01

 ראה מפרט לעבודות שתילה.

 חפירה ו/או חציבה 40.06.02

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בחומר כל שהוא, לרבות משטחי אספלט, 
החפירה / חציבה תבוצע  אבני שפה ושטחי גינון ופינוי החומר למקום מאושר.

החפירה / חציבה תבוצע בכלים מכנים  לכל עומק הדרוש בהתאם לתוכניות.
/או בעבודת ידיים בהתאם לתנאי השטח. מודגש כי בתחום העבודה קיימות ו

מערכות תשתית תת קרקעיות. על הקבלן לגלות מערכות אלו ולחפור מסביבן 
מבלי לפגוע בהן. כל פגיעה שתגרם למערכות התשתית תתוקן מיד, ע"י הקבלן 

וספות על במידה ותבוצע חפירת יתר לעומק ו/או לרוחב יחולו הת ועל חשבונו.
חפירה / חציבה  המדידה: לפי נפח מתוכנן. הקבלן, כולל מילוי חוזר מבוקר.

ליסודות ולקירות כלולה במחיר יחידות אלו ולא ישולם בעבורם בנפרד, אלא 
 .אחרת בכתב הכמויות אם נאמר 

 
 מילוי  40.06.03

חומר המילוי  העבודה כוללת אספקת החומרים, פיזור והידוק )במידת הצורך(.
סוג  דפי החציבה / חפירה באתר ו/או מחומר מובא מחוץ לאתר.יהיה מעו

מילוי  החומר ועובי שכבות ההידוק יהיו לפי הנחיות יועץ הקרקע והמפקח.
אדמה גננית והוא יפוזר ללא  50%לשטחי גינון יהיה מחומר המכיל לפחות 

המדידה: לפי נפח  בהרבצה, ע"י השקית השטח לרוויה. הידוק מכני אלא רק 
 ע בפועל לאחר הידוק ו/או נחיתהמבוצ

 צורת דרך )הידוק שתית( 40.06.04

 העבודה כוללת יישור תחתית החפירה ו/או פני המילוי והידוקם.

יישור פני השטח יעשה בכלים מכנים ו/או בעבודת ידיים בהתאם לתנאי 
טון לפחות ו/או  12גלגלים במשקל  3השטח. ההידוק יבוצע בעזרת מכבש בעל 

תחומי הסטיות  ל תוצאות הידוק השוות לנ"ל.בעזרת מכבש רוטט בע
המותרות, טיב החומר, דרגות הרטיבות והצפיפות יהיו בהתאם למפרט 

במידה והעבודה לא תבוצע בהתאם למפורט לעיל, יתחח הקבלן  הבינמשרדי.
מחדש כאמור לעיל, ללא תוספת  ס"מ ויבצע הידוק  15את פני השטח לעומק 

שטחי אספלט בלבד. בשאר הסעיפים כגון )למ המדידה: לפי שטח. תשלום.
ריצופים מסוגים שונים, חפירה ליסודות, אבני שפה, מדרגות וכו', הידוק 

 השתית כלול במחיר הסעיף(.
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 מצעים 40.06.05

כל העבודות יבוצעו בהתאם  העבודה כוללת אספקת החומרים, פיזור והידוק.
ההידוק סוגי המצע ועובי שכבות  למפרט הבינמשרדי והנחיות יועץ הקרקע.

המדידה: לפי נפח לאחר  יהיו בהתאם למפורט בתוכניות ו/או בכתב הכמויות.
סעיף זה ישולם רק בעבור מצעים שאינם נכללים בעבודה ובמחירי  ההידוק. 

 סעיפים אחרים כדוגמת ריצופים מסוגים שונים, מדרגות וכד'.

 קירות תומכים וקירות גדר מרכבים 40.07

 יסודות 40.07.01

חציבה, הידוק השתית,  אספקת החומרים ויציקת  העבודה כוללת חפירה ו/או
היציקה תעשה בתחתית כלפי משטח סלע נקי או קרקע מהודקת וכלפי  היסוד.

במקרה של חפירת יתר לעומק או לרוחב מעל  דפנות החפירה בצדדים. 
הבטון יהי מסוג בהתאם  המידות המתוכננות יחולו התוספות על הקבלן. 

סטרוקציה. במקרים בהם היסוד כולל עיגון לתוכניות ואו לתכניות הקונ
לעמוד, העבודה כוללת גם את כל החומרים והעבודה הדרושים לבניית פלטת 

 לפי נפח מתוכנן )כלול בסעיף הקיר(. –המדידה: יסודות  העיגון והרכבתה.

 לפי שטח. –בטון רזה 

 קירות תומכים וקירות גדר מורכבים 40.07.02

אבן בחזית הקיר, תבניות בגב הקיר, העבודה כוללת אספקת החומרים, בנית 
סוגי האבנים ומידותיהן,  נקזים, תפרים, יציקת הבטון ומילוי חוזר בגב הקיר.

צורות הסיתות, סוגי המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים 
 ללא דבש )אלא אם נאמר אחרת בתכניות(. 20 -סוג הבטון: ב שבתוכניות.

שת המפקח יושארו חורים למעקה בראש הקיר בהתאם לתוכנית ו/או לדרי
המחיר כולל גם את  ס"מ ו/או לאלמנטים אחרים המשולבים בקיר. 40בעומק 

על הקבלן לספק  עיבוד פתחי הניקוז ואת צדי הקירות, כמפורט בתוכניות.
דוגמאות לשטח ולקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי האבן השונים, 

 2.0ות דוגמא לכל אחד מסוגי הקירות בגודל לרבות אופני הסיתות וכן לבנ
מדוד מראש היסוד ועד תחתית נדבך  -המדידה: לפי נפח. גובה  מ"ר לפחות.

 כולל אבן מצד אחד בלבד. –הראש.  רוחב 

 

 בניה דו פנית 40.07.03

העבודה כוללת אספקת החומרים ובנית אבן, לרבות בצדי הקירות, הכל 
 ורכבים".כאמור בסעיף "קירות תומכים וקירות גדר מ

 

 המדידה: לפי שטח.

 חיפוי קירות באבן  40.07.04

העבודה כוללת אספקת החומרים, בנית פיגומים, קשירת רשת ברזל, קשירת 
רשת הברזל ועיגונה וקשירת האבנים תעשה עפ"י  האבן, יציקת בטון וכיחול.

החיפוי יהיה מאבן  משרדי והנחיות מהנדס הקונסטרוקציה.-המפרט הבינ
סוגי  ים טרומיים מסוגים שונים כמפורט בתוכניות(.טבעית )ו/או מאלמנט

האבנים ומידותיהן, צורות הסיתות, סוגי המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו 
 בהתאם לפרטים שבתוכניות.

המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צדי 
או קשתות וכיוצ"ב, בניית משקופים ו/ הקיר לרבות שימוש באבנים פינתיות, 

 הכל כמפורט בתכניות.

על הקבלן לספק דוגמאות לשטח ולקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי 
האבן השונים, לרבות אופני הסיתות וכן לבנות דוגמא לכל אחד מסוגי הקירות 

לפי שטח מדוד בחזית  -המדידה: חיפוי משטחים  מ"ר לפחות. 2.0בגודל 
  תחתית נדבך הראש. מתחתית האבן הראשונה ועד
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 לפי אורך, ללא תלות במידות האבנים. –אבנים פינתיות   

 לפי יחידות עפ"י המפורט בתכניות, ללא תלות במידות האבנים. –קשתות   

 לפי אורך, ללא תלות במידות האבנים. –חשפים   

 נדבכי ראש )קופינג( 40.07.05

ים ו/או העבודה כוללת אספקת החומרים, הדבקת טריזי אבן בתחתית האבנ
סוגי האבנים ומידותיהן, צורות  האלמנטים הטרומיים ובנית נדבך הראש.

העבודה והמחיר כוללים  הסיתות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות.
ידי חיתוך האבנים לטרפזים וכוללים את סיתות כל פני -ביצוע בקשתות על

שבקצות הגלויים, לרבות צדי האבנים בחזיתות וצדי האבנים  האבנים 
לפני הבניה יש להדביק  הקירות, גם אם לא נאמר כך במפורש בתוכניות.

על  ס"מ. ההדבקה ע"י דבק שיש. 5 -בתחתית האבנים טריזי אבן בגודל כ
הקבלן לספק דוגמאות לשטח ולקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי האבן 

 המדידה: לפי אורך. השונים, לרבות אופני הסיתות.

 שפה וריצוף מדרגות, אבני 40.08

 מדרגות 40.08.01

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה / חציבה, הידוק שתית, הכנת "צורך 
דרך", פיזור והידוק שכבת תשתית ממצע סוג א', יציקת יסוד ופלטת בטון 

המדרגות יהיו בחתכים שונים ומאלמנטים שונים  מזוין ובנית המדרגות.
-קמורות ו/או קעורות, עלבהתאם למפורט בתוכניות ולרבות ביצוע בקשתות, 
, אלא אם נאמר אחרת 20-ידי שימוש באבנים טרפזיות. הבטון יהיה מסוג ב

האבנים יהיו מסוגים שונים. כל האבנים  בתכניות מהנדס הקונסטרוקציה.
 1504 יהיו קשות ואחידות, ללא שברים, סדקים וגידים ויעמדו בתקן ישראלי

סוגי האבנים ומידותיהן, צורות  .לוחות אבן טבעית לחיפוי מדרגות – 2חלק 
הסיתות, סוגי המיקשר, גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים 

על הקבלן לספק דוגמאות לשטח ולקבל את אישור המתכנן לכל  שבתוכניות.
במדרגות עגולות הקבלן יגיש  אחד מסוגי האבן השונים, לרבות אופני הסיתות.

( לכל אחד ממהלכי SHOP DRAWINGSלאישור המתכנן תכניות ביצוע )
המדרגות, המפרטות את מידות האבנים וחלוקת האבנים בכל מדרגה. תכניות 

 בתכניות ויהיו כפופות לאישור המתכנן.  ביצוע אלו יהיו על בסיס המפורט 

  : לפי אורך. המחיר כולל הזיון.המדידה
 למדרגות עגלות תשולם תוספת לפי אורך.

 וגד החלקה ישולם בנפרד לפי אורך.פס נ

 אבני שפה וגומות לעצים 40.08.02

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, ובנית אבן השפה עם 
אבני השפה יהיו מאבן טבעית )ו/או מאלמנטים טרומיים  יסוד וגב בטון.

 אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן. שונים( בהתאם למפורט בתוכניות.

נים ומידותיהן, צורות הסיתות, סוגי המיקשר, גודל הפוגות והכיחול סוגי האב
על הקבלן לספק דוגמאות לשטח ולקבל את  יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות.

היסוד  אישור המתכנן לכל אחד מסוגי האבן השונים, לרבות אופני הסיתות.
ן . היציקה תהיה כנגד תבניות עץ. חלק הבטו20-וגב הבטון יהיו מבטון ב

 שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה בגמר בטון חשוף עם פינה קטומה.
ידי חיתוך -לפי אורך. המחיר כולל ביצוע בקשתות על –המדידה: אבני שפה 

 לפי יחידות )ו/או לפי המפורט בכתב הכמויות(. –גומות עגולות  לטרפזים.

 ריצוף אבנים משתלבות 40.08.03

ק שתית, שכבת מצע מהודק, העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידו
האבנים והידוק סופי. האבנים יהיו מסוגים שונים,  שכבת חול ים, הנחת

דוגמאות ההנחה יהיו כמפורט  באופני גמר ובגוונים שונים, כמפורט בתוכניות.
אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות, יש לחתוך אבנים  בתוכניות.

בחלקי אבנים הקטנים מ   וש במכשיר מכני, אך בכל מקרה לא יהיה שימ
השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המפקח  ס"מ. 10/10
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סביב תאי ביקורת, עמודים וכד'  ס"מ. 2 -ובכל מקרה רק ברווחים הקטנים מ
עד לעומק  תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ 'עדש' ופיגמנט. היציקה תהיה

ים. ההידוק יעשה עם פלטה  לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול המצע.
 ס"מ. -+ /  1מעל  ויברציונית. לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן 

 המדידה: לפי שטח.

 
 ריצוף אבן  40.08.04

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, שכבת חול ים והנחת 
האבנים יהיו מסוגים שונים. כל האבנים יהיו קשות  גבי טיט.-האבנים על

 – 1חלק  5566 שברים, סדקים וגידים ויעמדו בתקן ישראליואחידות, ללא 
סוגי האבנים ומידותיהן, צורות הסיתות, סוגי המיקשר,  אבן טבעית לריצוף.

על הקבלן לספק  גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות.
דוגמאות לשטח ולקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי האבן השונים, 

על הקבלן לספק דוגמאות לשטח ולקבל את אישור  הסיתות. לרבות אופני
וכן לרצף  המתכנן לכל אחד מסוגי האבן השונים, לרבות אופני הסיתות

חיתוך האבנים יעשה  מ"ר לפחות. 4דוגמא, לכל אחד מסוגי הריצוף, בגודל 
המדידה: לפי שטח. המחיר אינו כולל רצפת בטון  ע"י משור שולחן בלבד.

 )אם תידרש(.שתשולם בנפרד 

 ריצפת בטון  40.08.05

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, הידוק שתית, יריעת ניילון, קשירת 
פני בטון אנכיים יהיו בגמר בטון חשוף,  הזיון, תפרי התפשטות ויציקת הבטון.

כל הפינות יהיו קטומות ע"י שימוש  יצוקים כנגד תבנית עץ חדש, חלק ונקי.
פני בטון אופקיים המיועדים להיות  ס"מ. 2.0X2.0במשולש שווה שוקיים 

 גלויים יהיו חלקים. ההחלקה תבוצע במכשיר מכאני ו/או בעבודת ידיים.
במידה ורמת ההחלקה לא תהיה לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח, 

המשטחים האופקיים של הבטון בסיתות  הקבלן יסתת על חשבונו, את כל פני 
לא תותר החלקה נוספת ע"י יציקת שכבה  אחיד ועדין כדוגמת 'מוטבה'.

 לפי שטח מבוצע בפועל. המחיר כולל הזיון. -המדידה:  נוספת מכל סוג שהוא.

 ריצוף גומי 40.08.06

העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, מצע מהודק ויציקת משטח הגומי 
ביצוע משטח הגומי יעשה ע"י היצרן.  ע"ג המצע ו/או על רצפת בטון קיימת.

 בעל תקן ומסוג המאושר לשימוש ע"י עיריית ירושלים. הגומי יהיה

העבודה כוללת את כל החיתוכים הדרושים כדי להשלים את הצורה 
ביצוע הגומי ע"י היצרן  המתוכננת ולרבות מסביב לגומות עצים, עמודים וכד'.

לא יפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן לטיב המשטח. במידה ויהיו פגמים 
הקבלן ועל חשבונו, גם אם הדבר כרוך בפרוק, סיתות, בטיב המשטח יתקן 

המדידה: לפי שטח מבוצע בפועל )ללא חישובי פחת(  יציקה מחדש וכו'.
 ובהתאם לעובי הגומי.

 עבודות מסגרות ושונות 40.09

 עבודות מסגרות 40.09.01

העבודה כוללת אספקת כל החומרים, בנית האלמנטים השונים במסגרייה, 
לל עיגון על גבי קירות קיימים ו/או מתוכננים גילוון, צביעה והתקנה בשטח, כו

כל החומרים, המידות, צורות החיבור  ו/או עם יסודות בודדים בקרקע.
השדות יורכבו במסגרייה. יש  והגימור יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.

 להקפיד על ריתוכים בפאזה ושיוף הריתוכים והפינות עד לקבלת משטח אחיד 

אלמנטים מגולוונים יגולוונו    ו רק באישור המתכנן.וחלק. ריתוכים באתר יעש
לאחר היצור, ע"י טבילה באבץ חם. יש להקפיד על הכנה נכונה לגילוון, כולל 

המשטחים והשארת חורים ליציאת אוויר. בכל מקרה לא תתקבל מצד  ניקוי
הקבלן טענה כל שהיא בגין ביצוע לקוי  של מפעל הגילוון. תיקוני גילוון יעשו 

"   של ZNר ע"י צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד "אפיטמרין אוניסיל באת
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טמבור. הצביעה תעשה בתנור ו/או בצביעה ידנית בהתאם למפורט בתוכניות 
ו/או בכתב הכמויות ובגוונים שונים לפי  בחירת המתכנן.צביעה בתנור תעשה 

 . G.S.Bבצבע פוליאסטר בקלייה עפ"י תקן אירופי 

 ר יבוצעו בהתאם למפורט:תיקוני ריתוך באת

  ס"מ מקצה  3חיתוך הצבע / גילוון הקיימים במרחק
 השרפה.

 .ניקוי יסודי בעזרת חומצה ומברשת פלדה 
 .צביעה בשתי שכבות צבע יסוד עתיר אבץ 

צביעה בשלוש שכבות לפחות של צבע עליון מסוג פוליאור ועד קבלת גוון זהה 
שכבות לפחות  3 -יעה ידנית בתיקוני צבע הכרחיים יעשו באתר בצב  למקור.

העיגון יבוצע עפ"י המפורט בתוכניות. לא יבוצע   ועד קבלת גוון זהה למקור.
על הקבלן להביא   עיגון עם פלטה וברגים אלא עפ"י אישור בכתב של המתכנן.

לאתר לאישור המתכנן, דוגמא מגולוונת של כל אחד מהאלמנטים המפורטים 
 בכתב  הכמויות.

 ביא את אישור היצרן לכך שהמוצר עומד בתקנים המפורטים:על הקבלן לה 

 – 9)לרבות האמור בסעיף  1998,  1142תקן ישראלי ת"י  –"מעקים ומסעדים" 
 "עומסים ותזוזות"(.

 . 580תקן ישראלי            –רשתות פלדה 

 . 918תקן ישראלי                        –גילוון 

ו/או לפי יחידות בהתאם לכתב הכמויות. המדידה: לפי אורך מבוצע בפועל 
 המחיר כולל גם שדות חלקיים ו/או מיוחדים כגון לאורך מדרגות וכד'.
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 גינון והשקיה - 41  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  41פרק כל העבודות תבוצענה לפי 

 .צוין אחרת במפורשאם  אלא במהדורתו האחרונה, הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 תקנים ישראליים 41.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 (.PVCמפולי ויניל כלוריד )צינורות -1חלק –884ת"י  -
 6—1-דשנים כימיים חלקים–1114ת"י  -
 .1צינורות פוליאטילן  חלק –1519ת"י  -
  לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .-2חלק -1554ת"י  -
 

 כללי  41.01

 תחום הפרק 41.01.01

פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה הכוללות מערכות השקיה, הכשרת 
כל העבודות בפרק זה  שתילה, עבודות הנטיעה לסוגיהן ואחזקת הגן.קרקע ל

יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה בהוצאת משרד הביטחון 
(. מפרט מיוחד זה, מטרתו להוסיף עליו ולהדגיש את הסעיפים 41)פרק 

על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור  החשובים אך לא להחליפו.
 יפים במפרט מיוחד זה, לבין מספור הסעיפים במפרטים אחרים.הסע

 חוקים ותקנות 41.01.02

 3הקבלן המבצע או מנהל העבודה בשטח, יהיה בעל אישור תקף לגנן מספר 
חדש(, בעל ניסיון מוכח לביצוע עבודות נשוא מכרז זה והמלצות  – 1)סוג 

ל מראש במידה ואת העבודה יבצע קבלן משנה, יש לקב לאישור טיב עבודתו.
כל העבודות יבוצעו בהתאם  את אישור המפקח להעסקתו של קבלן המשנה.

לחוקים, לתקנות ולכללי הבטיחות הקשורים בביצוע העבודה וכן עפ"י 
שימוש בחומרים  הפרסומים וההמלצות של משרד החקלאות ונציבות המים.

המיועדים לחיטוי קרקע, הדברה ודישון, יבוצע רק עם חומרים שאושרו 
פי כל -ידי מי שהוסמך לכך ועל-עבודות אלו יבוצעו רק על ימוש בישראל. לש

 כללי הבטיחות והזהירות עפ"י הנחיות היצרן.  

 תאום תשתיות  41.01.03

הקבלן יוודא שנעשה תאום מערכות תשתית. לפני תחילת העבודה יתאם 
עבודה  הקבלן עם הגורמים המתאימים ויקבל אישור בכתב לביצוע העבודה.

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי -נים עיליים או  תתבסמוך למתק
תבוצע בכפיפות להוראות הרשות  –תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה 

הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 
קרקעיות )צנרת -מערכות תת הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה וכבלים( יסומנו על 
קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא -בתחום מתקן תת

יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם 
נתקל הקבלן  קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-למתקנים עיליים או תת

קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו -תקן תתבאקראי במהלך העבודה במ
 הוראות על אופן הטיפול בו.

 שלבי ביצוע 41.01.04

לפני תחילת העבודה באתר, על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים ואת 
כל שלב משלבי הביצוע מחייב קבלת  המפקח לישיבת תאום לקבלת הנחיות.

יש להקפיד  ו.אישור המתכן והמפקח על מנת שהקבלן יוכל להמשיך בעבודת
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הקפדה יתרה על קיום סעיף זה לגבי אותם שלבים העתידים להיות סמויים 
בעבודות שיש  מן העין, כגון צנרת השקיה, עיבוד הקרקע, זיבול ודישון וכד'.

קושי במדידתן כגון אדמת גן, זבל ודשן בתפזורת, שתילים וכיוצ"ב, הקבלן 
/או מסמך אחר המאשר את יעביר למפקח ביחד עם החשבון, תעודות משלוח ו

 הכמויות שבוצעו בשטח.

 בטיחות וניקיון  41.01.05

בכל תקופת העבודה ועד למסירה הסופית של השטח, הקבלן יקפיד על ניקיון 
כל העבודות יבוצעו עפ"י  וסדר יום יומי באתר, מבחינה בטיחותית  ואסתטית.

תקנות הבטיחות וההנחיות של משרד העבודה, הרשות המקומית וכל תקנה 
על הקבלן לדאוג לגידור שטחי העבודה,  והנחיה הקשורה בביצוע העבודה.

הגנה על בורות פתוחים, שילוט אזהרה, מניעת מפגעים תנועתיים ולהימנע 
חומרי עבודה ירוכזו במקום  מכל פעולה אשר יש בה לסכן את שלום הציבור.

שמש כבישים, מדרכות, איי תנועה וכל שטח אחר המ ידי המפקח.-שיאושר על
שטחי גינון יהיו נקיים  את הציבור יהיה נקי מחומרי פסולת, גזם ולכלוך.

ידי הקבלן ועל חשבונו למקום -חומרי הפסולת יפונה על מפסולת ומעשביה.
לא ישולם לקבלן עבור ביצוע פעולות אלו  ידי הרשות המקומית.-מאושר על

וצאה מאי והקבלן יהיה אחראי לכל פגיעה ונזק שיגרם לאדם או לרכוש כת
 ביצוע של כל הפעולות הנדרשות.

 ( MADE ASתכנית עדות ) 41.01.06

עם סיום העבודה יכין הקבלן תוכנית עדות הכוללת את כל הדומם, מערכות 
ובהדפסה על  (DWG)התוכנית תוגש בקובץ מחשב  ההשקיה והנטיעות שביצע.

ה לא ישולם לקבלן בנפרד עבור ביצוע תוכנית זו ומחיר נייר בשלושה העתקים.
 יהיה כלול בסעיפי כתב הכמויות.

 מסירה ראשונה  41.01.07

בגמר העבודה ימסור הקבלן את השטח מסירה ראשונה לרשות המקומית 
 תאריך מדויקויכלול  בכתבאישור המסירה יהיה  ובנוכחות המפקח והמתכנן.

של תחילת תקופת האחזקה ולוח זמנים לביצוע התיקונים שידרשו במהלך 
ל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן אם הרשות לא תקב המסירה.

ימשיך לתחזק את השטח ללא תשלום, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד 
הקבלן רשאי לבקש מסירה של השטח בשלבים, אם השטח  למסירה הראשונה.

שלושת  מוגדר באופן פיזי ברור,  אך הדבר מותנה בהסכמת הרשות המקומית.
ל חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד חודשי האחזקה הראשונים יהיו ע

חודשים אלו ועליו לכלול את כל הוצאותיו  3 -עבור האחזקה והטיפול ב
 הנובעות מכך, במחירי היחידה של פרטי העבודה השונים.

 אחריות 41.01.08

הקבלן יהיה אחראי במשך כל תקופת הביצוע עד למסירה הראשונה ולאורך 
שנה מיום המסירה הראשונה, כל תקופת האחזקה, אך לתקופה שלא תפחת מ

לשלמות ותקינות כל מרכיבי הגן ובכלל זה למתקנים, לריהוט הגן, למערכות 
ההשקיה ולכל מרכיבי הגינון.הקבלן יתקן ו/או יחליף על חשבונו כל מרכיב 
ממרכיבי הגן אשר יפגע מכל סיבה שהיא, לרבות פגיעה כתוצאה מגניבה ו/או 

כן יהיה הקבלן אחראי לקליטת הצמחים.  על כמו  מפגיעה מכוונת )וונדליזם(.
הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב 

שתילים כנדרש במסמכי החוזה.  –השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם 
אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי 

 לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. מפותחים ייחשבו כאילו 

מודגש כי במסגרת אחריות הקבלן לשמור גם על ניקיון הגן, שמירה יומיומית, 
לפנות מהשטח כל לכלוך ופסולת ולרוקן את פחי האשפה למקום שפיכה 

 .מאושר

 

 אופני מדידה  41.01.09
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"אופני  – 4100.00מדידת הסעיפים לצורך תשלום תבוצע כאמור בתת פרק 
 מדידות של עבודות גינון והשקיה" שבמפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון.ה

 בנוסף על האמור בתת הפרק הנ"ל מודגש כי:

  כל המחירים כוללים את אספקת כל החומרים והאביזרים
ואת כל העבודות הדרושות לצורך התקנה    

והפעלה מושלמת של כל עבודה המתוארת 
 בכתב הכמויות.

 תב הכמויות כוללים בנוסף גם את המחירים הנקובים בכ
עבודות הלוואי והעזר, כגון: מדידה וסימון, 
הסדרי     בטיחות, הכנת תכניות עדות, 

 אחריות וכד'.
  כל הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות ותקבענה סופית *

 לאחר גמר הביצוע על סמך תוצאות מדידה. 
  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת *

כתב הכמויות. כמות העבודה שתבוצע ב
 בפועל  

    .תהיה עפ"י רישום ביומן העבודה 
  תשלום חשבונות המים הן בתקופת הבצוע, הן בתקופת *

האחזקה שעל חשבון הקבלן והן בתקופת 
 האחזקה שבתשלום יחולו על הקבלן. 

 עבודות השקיה 41.02

 כללי

  תת פרק זה מתייחס לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי
פקת מים למתקנים שונים בגן ולאס

והמורכבות   מצינורות פלדה, פוליאתילן 
ו/או פי.וי.סי. המערכת מתחילה בנקודות 
החיבור לרשת אספקת המים וכוללת  את כל 
הצנרת והאביזרים הדרושים להפעלת 

 המערכות באופן מושלם.
  אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור

 יצוע.מחודש לתכנית לפני הב
  לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי

המים במקור המים זהים לנדרש בתכניות. 
על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע 

 למפקח.
  הביצוע יחל רק לאחר קבלת אישור מהמפקח ובהתאם

לתוכניות אשר יישאו את החותמת 
 "לביצוע".

 ים, סעיפי כתב הכמויות כוללים במחירם את כל החומר
אביזרי החיבור והעבודות הדרושים להפעלה      

 מושלמת.
  עם סיום העבודה, על הקבלן להגיש למזמין העבודה

      כאמור בתת פרק AS MADE)תוכנית עדות )
 כללי של פרק זה. – 0

 הזמנת חיבור מים 41.02.01

ידי הקבלן ועל חשבונו, -חיבורי מים להשקיית גינון ציבורי מתוכנן, יוזמנו על
 ידי הרשות המקומית.-שלום כל האגרות והתשלומים כפי שיקבעו עללרבות ת

 ידי המתכנן.-הזמנת החיבורים תעשה בהתאם לנתונים שימסרו לקבלן על
חיבורי המים יהיו רשומים על שם הקבלן לאורך כל תקופות הביצוע 
והאחזקה. עם המסירה הסופית, ידאג הקבלן להחזרת חיבור המים לחברה 

 ברתו על שם הרשות המקומית, הכל עפ"י הנחיות המפקח.המספקת ו/או להע
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במידה והקבלן לא יחזיר את חיבור המים או יעבירו על שם הרשות, יהיה 
 מחויב בהמשך תשלומי חשבונות המים החודשיים.

 מעברי כבישים, מדרכות וקירות 41.02.02

. בכל מקום בו חוצה הצינור כביש, שביל, קיר וכד' יש לפתוח בהם מעבר צר 1
את המצב לקדמותו. )ע"י מילוי מהודק של  ת שרוול ואח"כ להחזירלהנח

אם לא נאמר אחרת,  המצעים והשלמת אבני שפה, אספלט, ריצוף וכד'(.
 עבודות אלו כלולות במחיר השרוול.

. השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר 2
מ"מ. קצות  8יכה מניילון בעובי הצינור המושחל דרכו. בתוכו   יותקן חוט מש

השרוולים יבלטו משולי האלמנט אותו הם חוצים. יש לסמן את המקום 
קיימא אחר וכן -המדויק של השרוולים ע"י יתד סימון או ע"י סימון בר

 (.AS MADE)   בתוכנית העדות 

. צינורות השרוול יהיו ללא מחברים או עם מחבר "חלק" שיאפשר השחלת 3
 . צינור העובר בתוך שרוול יהיה ללא מחברים.הצינור דרכו

. מספר צינורות השרוול ועומקם יהיה כמפורט בתוכניות, אך עומקם לא 4
 ס"מ בחציית מדרכה. 50 -ס"מ בחציית כביש ו 80 -יפחת מ

. שרוול יעבור משטח מגונן אחד לשטח מגונן שני או יגיע עד תא בקורת 5
 בהתאם למצוין בתכניות.

 זרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור ממנו הם עשויים.. שרוולים ר6

 צנרת ומחברים      41.02.03

. כל המחברים יתאימו לשימוש עפ"י הנחיות יצרן הצנרת ויעמדו בלחצים 1
 הנדרשים של המערכת.

 . מחירי הצנרת כוללים את כל המחברים הנדרשים לצורך הפעלה מושלמת.2

מת גן. כל שימוש במחברים . שימוש במחברים יעשה אך ורק בשטחי אד3
מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא בקרה. תא הבקרה 

ס"מ( ויכלול  60-יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות )קוטר פנימי מינימאלי 
  מכסה עם הכיתוב "השקיה".

. כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן יהיו חיבורים פלסטיים עם 4
 ידי המפקח.-"פלסאון"  או שווה ערך מאושר על אטמי לחץ כדוגמת

ידי מחברי "ניר" של "פלסים" או שווה -. חיבור שלוחות הטפטוף יהיה על5
 אין להשתמש בתחיליות חבק ו/או במחברי שן.  ידי המפקח.-ערך מאושר על

. אין לכסות את הצנרת לפני שהתקבל אישור מהמפקח לטיב הביצוע ולרבות 6
 שבוצעה בפועל )לצורך חישוב כמויות לתשלום(. עבור אורכי הצנרת

 ראש מערכת )ראש בקרה( 41.02.04

. מחיר ראש המערכת, בין אם הוא מופיע בכתב הכמויות 1
 כיחידה קומפלט ובין אם הוא מפורט לפי אביזרים, 

כולל את כל האביזרים, המחברים והעבודות הדרושים     
 להפעלה מושלמת.

תואם בשטח עם המתכנן . המיקום הסופי של ראש המערכת י2
 לפני ההתקנה.

. יש להקפיד על הרכבת אביזרי ראש המערכת לפי הסדר 3
 כמפורט בתוכניות.

. ראש המערכת יורכב בצורה קומפקטית אך באופן שיאפשר 4
 תפעול ותחזוקה נוחה של כל אחד   

 מהאביזרים.    
ידי עיגונו לדפנות ארון ההגנה -. ראש המערכת יהיה מיוצב על5
 ידי תמוכות מחומר עמיד לקורוזיה.-או עלו/

 ארון הגנה 41.02.05
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  ארון ההגנה לראש המערכת היה מפוליאסטר משוריין
כדוגמת "ענבר" או "אורלייט"  או שווה ערך 

 ידי המתכנן.-מאושר     על
  מידות הארון יקבעו רק לאחר הרכבת ראש המערכת כך

שישמרו המרווחים בין אביזרי ראש 
כפי שמפורט המערכת לדפנות הארון  

 במפרט הכללי.
  על הקבלן חלה האחריות שמידות הארון יתאימו לראש

המערכת. במקרה שמידות ראש המערכת 
יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני 
ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על חשבון 

 הקבלן.
  הארון יכלול: גג נפתח עם חלון למונה מים, שני פסי מתכת

ם, מנעול צילינדר, רפפות פנימיים ותופסני
אוורור שני טורים משני צידי הארון ולוח 

 עבודה סטנדרטי מעץ.
 5 הארון יונח ויעוגן על מסגרת מתכת סטנדרטית המבוטנת .

ס"מ מעל פני  10ביציקת בטון בגובה 
 הקרקע.

 

 מחשב השקיה 41.02.06

התקנת מחשב ההשקיה תכלול את כל האביזרים והעבודות הדרושים לצורך 
על הקבלן לוודא שהמחשב ואביזריו ואופן ההתקנה יהיו  למת.הפעלה מוש

בהתאם לדרישות הייחודיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת 
 העבודה.

 טפטוף 41.02.07

. סוג צנרת הטפטוף, לרבות לשיחים, לעצים, לפרחים עונתיים ו/או למצעים 1
 מנותקים יהיו של אותו יצרן.

 חת טפטוף אחת רציפה.. לאורך שולי הערוגות תותקן לפחות שלו2

. כל השלוחות יפרסו בקווים ישרים. "סיבובים", התפצלויות וכד' יבוצעו אך 3
 ידי  כיפוף השלוחות.-ידי מחברים ולא על-ורק על

ידי קו מנקז טמון -. ערוגות בהן שלוש שלוחות טפטוף או יותר יסתיימו על4
ידי אביזר -ו עלידי קיפול הצינור והידוק-שלוחות בודדות יסגרו על בקרקע.
 מתאים.

לא יעלה בשום . יש להקפיד שהמרחק בין קצות הערוגה לשלוחות הטפטוף 5
 על מחצית מרחק   הצבת הטפטוף המתוכננת.    מקרה

 . טפטוף לעצים:6

א. טבעות הטפטוף יוטמנו בקרקע לאחר בדיקת התקינות של מערכת     
 ההשקיה. 

 מפורט בתוכניות.ב. יש להקפיד להשתמש בצינור טפטוף כ    

 פי המפורט בתוכניות.-לכל עץ על מדויקג. יש להקפיד על מספר טפטפות     

 

 תשלום עבור מים 41.02.08

ידי הקבלן ועל חשבונו לכל -תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם על
הקבלן מחויב  אורך תקופות הביצוע והאחזקה ועד למסירה הסופית לעירייה.

עפ"י  טבלת ההשקיה שיקבל מהמתכנן. להשקות בכמות מינימאלית עפ"י
דרישת המפקח, יציג הקבלן את חשבונות המים על מנת לוודא שהשקה עפ"י 

אם  הנדרש. השקיה עפ"י הנדרש תהווה תנאי לאישור האחזקה החודשית.
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מונה המים שיותקן לא ישמש את הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה 
 יכת המים להשקיה.מים נוסף בראש המערכת למדידת צר

 עבודות שתילה 41.03

 הזמנת שתילים 41.03.01

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, על הקבלן להזמין את השתילים במשתלה 
פי הסוגים והגדלים -מנת לוודא את זמינותם במועד הנדרש על-וזאת על

עם הצגת הוכחת הרכישה, הקבלן רשאי להגיש חשבון  הנדרשים בתוכניות.
במידה והקבלן לא ינקוט בפעולה זו,  הכמויות. חלקי עבור סעיפים אלו שבכתב

תהיה האחריות לאי זמינותם של הצמחים במועד השתילה מוטלת עליו ובכלל 
זה עיכוב במועד השתילה וסיום העבודה ו/או אחזקת השטח על חשבונו עד 

 פי התוכניות.-שהשתילים יגיעו לגודלם הנדרש על

 

 מידות השתילים 41.03.02

המלצות שה"מ של משרד החקלאות כפי פי -מידות השתילים יהיו על
 שפורסמו בחוברת "הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי".

 בורות נטיעה 41.03.03

במידה וגודל הבורות לא  גודל בורות הנטיעה יהיה בהתאם למפורט בתוכניות.
לפחות מנפח בית השורשים של  30% -מפורט בתוכניות יהיה גודלם גדול ב

 השתילים. 

 ילים ובורות הנטיעהאישור השת 41.03.04

על הקבלן לקבל את אישור נציג מחלקת הגננות לטיב השתילים ולגודל בורות 
 הנטיעה לפני ביצוע הנטיעה.

 תמיכת עצים 41.03.05

על הקבלן  תמיכת עצים תעשה בכל שתילת עץ גם אם לא נאמר כך בתוכניות.
 2לפרק את תמיכת העץ שנעשתה במשתלה ולבצע תמיכה עם סמוכות, 

ת לכל עץ. הסמוכות יהיו מעץ )אקליפטוס( מקולף ומחוטא. סמוכות לפחו
מ' מעל פני  2.5 -מ' יותר מגובה העץ הנשתל, אך לא פחות מ 0.5גובהן לפחות 

קשירת העץ תעשה בצורה  מ' לפחות. 0.5הקרקע והן יעוגנו לקרקע לעומק 
מקצועית בהתחשב בתנאי הסביבה והרוח ומבלי לפגוע בבית השורשים 

המדידה  לא יבוצעו עיגון וקשירה אל מגני העצים. ע והענפים.ובשלמות הגז
סמוכות(.    2לפי יחידה )=  –והתשלום: א. במידה ומופיע בסעיפי כתב הכמויות 

 כלול במחיר העץ. –ב. במידה ולא מופיע בסעיפי כתב הכמויות 

 עבודות הכנה, הכשרת הקרקע ואחזקה 41.04

 כללי 41.04.01

ללות: ניקוי והסרת צמחיה, עיבוד עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כו
 .הקרקע, הדברת עשבייה, יישור גנני, זיבול ודישון ויישור סופי

 עיבוד הקרקע 41.04.02

בשטחים קטנים, בהם אין אפשרות  העבודה כוללת הפיכת הקרקע ותיחוחה.
 30לעבוד עם כלים מכניים גדולים, העבודה תבוצע בכלים ידניים ולעומק של 

ש להוסיף אדמה גננית, הקבלן ינקה את השטח בשטחים בהם י ס"מ לפחות.
מחומרי פסולת, אבנים ולכלוך, יתחח את שכבת הקרקע הטבעית העליונה 

לפני פיזור  אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת.ואחר יפזר את האדמה. 
 האדמה יאשר המפקח בכתב את פעולות הניקוי ועיבוד הקרקע.

 בדיקות קרקע  41.04.03
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ה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת לקביעת סוג הקרקע וטיב
קרקע. בדיקת הקרקע תעשה עפ"י הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד 
החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. הבדיקות יבוצעו בקרקע 
הטבעית הקיימת או בקרקע מובאת. קרקע מובאת תהיה דומה בהרכבה 

פקח על מקור הקרקע המובאת ועל לקרקע הטבעית. יש לקבל את אישור המ
 דוגמא ובצרוף תוצאות הבדיקות. טיבה טרם הבאתה לשטח וזאת עפ"י 

דגימות לחלקה, אשר יעורבבו היטב  20הבדיקות יילקחו באופן מייצג, לפחות 
 ק"ג. 1 -למדגם אחיד ממנו תילקח למעבדה דגימה במשקל כ

 רמת הסף לאישור הקרקע תהיה לפי הטבלה הבאה:

 הערות רמת סף יחידות נבדקגורם  
  15עד  % גיר כללי 1
2 PH  8 – 5.5  
מוליכות חשמלית  3

(C.E) 
  3עד  דציסימנס / מ'

4 SAR  + יחס נתרן לסידן
 מגנזיום

 ככל שהערך יותר נמוך כן ייטב 8עד 

מ"ג/ק"ג  15-ברמה הנמוכה מ 15 - 100 מ"ג / ק"ג זרחן בשיטת אולסן 5
ק"ג/דונם  8-יש לדשן ב

מ"ג/ק"ג  1סופרפוספט לכל  
 חסר

אשלגן במיצוי סידן  6
 כלורי

מ"ג/ל' יש  10-ברמה הנמוכה מ 10לפחות  מ"ג / ליטר
ק"ג/דונם אשלגן  15-לדשן ב

 מ"ג/ל' חסר 1כלורי לכל 
מ"ג/ק"ג  15-ברמה הנמוכה מ 15לפחות  מ"ג / ק"ג N-NO3חנקן חנקתי   7

ק"ג/דונם חנקן  1-יש לדשן ב
 /ק"ג חסריםמ"ג 2צרוף לכל 

  10 - 20 % אינדקס פלסטיות 8
 גודל גרגיר 9

 200עובר נפה מס. 
הקרקע לא תכיל אבנים  20 - 80 %

ס"מ. שיעור  3שגודלן מעל 
 10%האבן לא יעלה על 

 
קרקע טבעית קיימת שאינה עומדת בדרישות הסף תטופל עפ"י הנחיות 

אינה עומדת במידה והקרקע אותה התכוון הקבלן להביא לשטח  המתכנן.
בדרישות הסף, הקבלן ישפר את הדרוש, על חשבונו, עפ"י המלצות המעבדה 

 ו/או עפ"י הנחיות המתכנן או יביא במקומה קרקע אחרת.

 אדמת גן  41.04.04

אדמת גן מובאת, תהיה מסוג כדוגמת הקרקע הטבעית הקיימת בשטח. 
האדמה תילקח משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שיינתנו ע"י 

קח. הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של המפ
עשביה חד שנתית ורב שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה 

אדמה  תעמוד בכל דרישות הבדיקה כמפורט בסעיף "בדיקות קרקע" שלעיל.
שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום 

והקבלן יחויב להביא במקומה אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא מאושר 
ס"מ )לאחר נחיתה(, גם אם  40עובי שכבת הקרקע  יהיה לפחות  תוספת מחיר.

ס"מ,  40לא נאמר כך במסמכי העבודה. כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של 
כאשר מוסיפים קרקע  יש להביא קרקע הזהה בהרכבה לקרקע המקומית.

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא זהה בהרכבה או קלה מהקרקע  40שעומקה מעל 
 הקיימת, הכל באישור המתכנן והמפקח.

 אחזקה 41.04.05

חודשים מיום המסירה הראשונה  12הקבלן  יתחזק את השטח לתקופה של 
כאמור,  לעירייה ועד למסירה הסופית )אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות(

פי -ל יחולו על הקבלן. עלהחודשים הראשונים הוצאות האחזקה והטיפו 3 -ב
דרישה ימשיך הקבלן לתחזק את השטח בתשלום, לתקופה בהתאם למפורט 

האחזקה תכלול את כל מרכיבי הגן,  פי הנחיות המפקח.-בכתב הכמויות או על
"מסירת  – 4104הכל כמפורט בסעיף "אחריות" שבמפרט זה, בתת פרק 
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ט הכללי בהוצאת "אחזקת גנים" שבמפר – 41.5העבודה ואחריות" ופרק 
 משרד הביטחון.

מודגש כי אחריות הקבלן בתקופת האחזקה היא כאחריות הרשות המקומית 
לאחזקת שטחים שבאחריותה ועל כן כוללת גם ניקיון יומיומי של הגן 
ושמירה על תקינות המתקנים, מערכות ההשקיה והגינון, לרבות תיקונם או 

/או כתוצאה מתאונה ו/או החלפתם, אף אם הפגיעה בהם נעשתה במכוון ו
 ידי גורם שלישי.  -על

בסוף כל חודש מחודשי האחזקה יערך סיור עם נציג הרשות המקומית לאישור 
 האחזקה. אישור זה יינתן בכתב בציון מפורט של תקופת האחזקה שאושרה. 

במידה ועפ"י החלטת המפקח, הקבלן לא יעמוד בדרישות אחזקה, רשאי 
האחזקה למשך הזמן הרלוונטי והקבלן יהיה חייב המפקח לפסול את תקופת 

 להשלים תקופה זו על חשבונו. 

הצגת אישורי האחזקה החודשיים תהיה תנאי לאישור החשבון הסופי של 
 הקבלן.

בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לרשות המקומית. אם מצב הגן 
לתיקון  לא ישביע רצון הרשות, יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן הדרוש

 יהיה על חשבון הקבלן והמפקח לא יאריך לשם כך את תקופת האחזקה.
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 חוץריהוט  - 42  פרק
 אוגדן"ה ו)הידוע גם בכינוי  ן"מפרט הכללי לעבודות בנייבפרק זה כפופות לנאמר ב"כל העבודות 

כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין  במהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
" מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את  הכחול ב"אוגדן  42בסעיף .למרות שאין פרק אחרת 

הסעיפים שבפרק זה )במידה ומתאימים( .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 
 לנאמר בו,יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.   

הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב
 .הקובע

 כללי  42.00

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה  42.00.01
 1498הבינמשרדית ובכפוף לדרישות התקן הישראלי מס' 

  .מפרט זה מתייחס לעבודות ביצוע ריהוט רחוב ומתקני משחק  42.00.02

לן לתאם העבודה כוללת אספקה, הרכבה ועיגון המתקנים והריהוט. על הקב 42.00.03
עבודותיו עם הפיקוח ולנקוט בכל אמצעי הגנה על מתקנים קיימים בשטח 
האתר ובקרבתו. על הקבלן לבקר ולבדוק את התנאים המיוחדים של האתר 
עוד לפני הגישו את הצעת המחירים. כמו כן עליו לבדוק דרכי גישה והספקה 

  .יריםוכל יתר התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע העבודות ולקביעת המח

על הקבלן לשמור על שלמות המתקן עד מסירה למזמין, למסור למזמין ולהיות  42.00.04
כמו כן על הקבלן לספק למזמין אישור מכון  .אחראי על שלמותו במשך שנה

  .התקנים למוצריו ולמתקן המוצב בשטח

 עבודה באתר ה 42.01

בשלוב  על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים  42.01.01
לעשות מראש הכנות מתאימות בקירות,  ליו ע ת ובתוך הריצוף ולכןהקירו

או קידוח   ההרכבה,  פירוק מזערי במקרה של ריצוף ותיקון סביב הרגל לאחר
 .בטון והשלמתו לאחר ההרכבה/במקרה של אספלט

  .על הקבלן לוודא שהעבודה תהיה נקיה ללא גרימת נזק למתקנים קיימים 42.01.02

 ..אר נקי לאחר גמר העבודהעל הקבלן לדאוג שהשטח ייש 42.01.03

 פרטי חיבור ועיגון  42.02

פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של המפקח והאדריכל; כל שינוי  42.02.01
 .אך ורק באישורם בפרטי עיגון וחיבור יעשה

 חלקי עץ במתקני משחק/ריהוט רחוב  42.03

. "עיניים" יהיו שלמות ובריאות. לא  2העץ יהיה מסוג אורן פיני נקי עד דרגה  42.03.01
  .עיניים" בקצוות ובצידי הלוחות"ותרו לוחות עם י

לא מהוקצע אך מטופל  5לדק עץ ניתן להשתמש באורן פיני דרגה  42.03.02
  .יתיבאימרפרגנציה תעשי

כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעת צדדיו, מבלי שישארו סימני הקצעה   42.03.03
ת כאלה, הם יורחקו באמצעות ליטוש בנייר זכוכי   נותרו סימנים מכנית. אם

 עד לקבלת משטח חלק כנדרש

ות המנוסרים כלולה גם היא יש להדגיש שהקצעה ועיבוד שולי הלוחות בקצו 42.03.04
עבודה והיא תבוצע בשטח לאחר התאמת אורך הלוחות למיקום ה בתכולת

 .ולפרטים
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כל חלקי העץ יעברו תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ (תהליך הנקרא  42.03.05
הגנה על  262 –מפמ"כ  –שראלי ויתאים לתקן היתעשייתית"( "אימפרגנציה 

 .  1974SB 4072 הבריטי משנת  עץ המבוסס על התקן

 שכבות בגוון לפי בחירת המתכנן. 2 -כל חלקי העץ יצבעו בצבעי לזור ב 42.03.06

בתשתית לדק עץ ניתן להשתמש באורן פיני לא מהוקצע אך מטופל  42.03.07
 באימפרגנציה תעשייתית.

 מתקני משחק 42.04

 כללי 42.04.01

הקבלן לפני הביצוע ויקבל אישור מיקום המתקנים יסומן ע"י  42.04.01.01
 בכתב מבודק מוסמך מטעם  מכון התקנים לפני המשך העבודה.

ערך" אלא אם אושרו -לא יובאו לאתר ולא יעוגנו מתקנים "שווה 42.04.01.02
 מראש ובכתב בידי  המפקח.

המתקנים יהיו בהתאמה מלאה לכל דרישות התקן הישראלי  42.04.01.03
ר של רכיבי למתקני משחק, לרבות חומרים, גימור, אופן החיבו

המתקנים, אופן העיגון ומיקום העיגון ביחס לרכיבי פיתוח 
קיימים באתר, ודרישות התחזוקה.הקבלן ימציא לידי המפקח 

 אישור תו תקן בתוקף לגבי כל המתקנים שעליו להתקין, וכן יתן
בידו עותק של מפרט האחזקה לכל המתקנים, חתום בידי מורשה 

 חתימה של היצרן.

יבים בקבלת אישור מכון התקנים וכל האשורים כל המתקנים חי 42.04.01.04
 אחרם שדרש המזמין. 

 קבלת כל האישורים האלה על חשבון קבלן. 42.04.01.05

העבודה כוללת אישור תקינות המתקנים, עיגונם ומיקומם בידי  42.04.01.06
בודק מוסמך מטעם מכון  התקנים, במהלך הביצוע ובעת 

 השלמת העבודות.

שות המקומית כל עלויות הבדיקות והטיפול בקבלת אישורי הר 42.04.01.07
ואישורי בודק מוסמך מטעם מכון התקנים חלות על הקבלן, 

 כלולות במחירי מתקני המשחק ואינן למדידה ותשלום בנפרד.

העבודה כוללת הכנה ומסירה למזמין של "ספר הוראות  42.04.01.08
תחזוקה", לכל המתקנים שבוצעו. "הספר" יתאים להוראות ת"י 

"הספר" הנ"ל היא  העדכניות ויימסר בשני עותקים. מסירת 1948
 תנאי למסירת המתקנים. 

 חומרים והרכבה -מתקני משחק  42.04.02

כל רכיבי הפלדה יהיו מגולבנים. חל איסור לרתך באתר.  42.04.02.01
להרכבתם באתר.רכיבי  הרכיבים יוכנו עם חיבורים מתאימים

חיבור )ברגים, אומים, טבעות למיניהן( יהיו גולבנים בשיטה 
עם טבעות קפיציות.ברגים דיפוזיונית".  ברגים יותקנו -"טרמו

בעץ יהיו מסוג ראש מעוגל וטבעת שטוחה לפני האום, בצד 
 הנגדי.כל האומים יהיו מסוג "אום כובע".

 כל רכיבי העץ יעברו טיפול באימפרגנציה לפי התקן הישראלי. 42.04.02.02

צבע העץ בכל המתקנים יהיה טבעי בהיר, בגוון המתקבל לאחר  42.04.02.03
 .הטיפול הנדרש בעץ, אלא אם צויין אחרת

 , אלא אם צויין אחרת.30-כל הבטון יהא לפחות ב 42.04.02.04

סטאטית )בתנור(, בגוון -רכיבי הפלדה ייצבעו בצביעה אלקטרו 42.04.02.05
כפי שיקבע המתכנן.הצביעה תכלול  –" RALכלשהו מסדרת "
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הכנת רכיבי הפלדה המגולבנים, לפי הנחיות יצרן הצבע  ו/או 
 יישום שכבה קושרת גילוון לצבע וצבע עליון.

לתמוך חלקי מתקנים )תמיכות אלכסוניות בין רכיב חל איסור  42.04.02.06
 כלשהו במתקן לקרקע(  ברכיבי עץ.

 רכיבי עץ 42.04.02.07

לא יאושרו רכיבים/מתקנים בהם נראים סדקים ברוב  -סדקים
 -ממידת הרכיב. עיניים 8%מ"מ או עומק  מעל  1העולה על 

 פסולים. -רכיבים בהם ה"עיניים" זזות
ממידת  12% -גדול מ רכיבים בהם קוטר העין )בחלק הכהה(

 פסולים. -הרכיב

 עיגון מתקני משחק 42.04.03

פי הנחיות היצרן ו/או הוראות מהנדס -היסודות יבוצעו על 42.04.03.01
הביסוס או הקונסטרוקציה. תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד 
לעיגון מתקנים במקומות שחפירה חציבת היסודות לא  הגיעה 

העיגון, לאדמה / סלע טבעי. במקומות אלה לא יבצע הקבלן את 
אלא לאחר קבלת הוראות המהנדס.האחריות ועלויות קבלת 
הנחיות הנדסיות כתובות של מהנדס לעיגון המתקנים חלה על 

 ולא תשולם בנפרד. הקבלן

 החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר היחידה. 42.04.03.02

לכל הרכיבים המעוגנים ביסודות הבטון ירותכו רכיבים  42.04.03.03
מרוחב היסוד  2/3לכל עמוד ובאורך  2אלכסוניים לפחות 

 3ס"מ ומעלה יהיו  70-ובכיוונים מנוגדים. ביסודות שעומקם מ
 רכיבים כנ"ל.

ק"ג למ"ק בטון. הזיון  60יסוד הבטון כולל זיון היקפי בכמות של  42.04.03.04
 ס"מ בטון מצידו החיצוני. 3-יותקן בהיקף היסוד ויכוסה ב

 החלקים המעוגנים בבטון לא יהיו צבועים. 42.04.03.05

הפינה העליונה בכל היקף היסוד תהיה פני היסודות יוחלקו ו 42.04.03.06
 ס"מ. 2קטומה 

יציקת הבטון של היסודות תהיה ללא תבנית, אל דפנות הבור  42.04.03.07
 שנחפר/נחצב.

 ס"מ מתחת לפני הריצוף. 10פני היסודות יהיו לפחות  42.04.03.08

 מדידה ותשלום של מתקני משחק 42.04.04

חירי היחידה כוללים: אספקה הובלה והתקנה של המתקנים מ 42.04.04.01
מוכנים לשמוש במקומם הסופי ומעוגנים כהגדרתם, מושלמים ו

הכל כנדרש  -ביסודות בטון כנדרש, ומחוברים למתקנים סביבם 
בתכניות ולפי הוראות היצרן, ומהנדס רישוי וכוללים טיפול 
וקבלת אישורים/היתרים מהרשות המקומית וכן ממפקח/בודק 

 מוסמך מטעם מכון התקנים.

 א ישולם בגין מתקנים שלא אושרו.ל 42.04.04.02

 ומתקני משחק ריהוט רחוב עיגון 42.05

העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה, או  42.05.01
בהעדר הנחיות  -לפי הנחיות היצרן אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

 ייחודיות לפריט/מתקן.

, אלא אם צויין אחרת.ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול 30-הבטון יהא ב 42.05.02
 ולא ימדד/ישולם בנפרד.  במחירי היחידות
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ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע  10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף לפחות  42.05.03
 ס"מ. 6גננית )סופית( לפחות 

יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמציעות תבנית ריבועית מדוייקת או עגולה  42.05.04
 לפי המידות הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו. –

להלן  –יד, וכו' מסוג כלשהו -, מאחזיחל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר 42.05.05
"עמודים"( לפלטה חיצונית,מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, 

 דופן, סלע וכו'.

ו/או בסעף מתאם של כתב כמויות והינו  אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט 42.05.06
לעיל.כל  1מחייב,  ובאם לא צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה 

ות העיגון כלולות במחיר היחידה, לרבות כל עבודות החפירה / חציבה, עלוי
 בטון )אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות כמצויין. 

 יד-גדרות, מעקים, מאחזי 42.06

 , ובנוסף:44ראה בפרק 

יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז 42.06.01
סומנת בסרט  סימון צבעוני. על של כל  פינה ו/או שבירה בגדר ביתד ברזל מ

 הקבלן לקבל את אישור המפקח לתוואי לפני תחילת ביצוע.

הרכבת הגדר תבוצע באמצעות התקנים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו  42.06.02
 ריתוכים באתר.

 ברזיית שתיה 42.07

העבודה כוללת אספקת החומרים, עיגון והתקנה. העיגון יהיה עפ"י הנחיות היצרן ויכלול 
חפירה, יסוד בטון וכל החומרים והעבודות הדרושים עפ"י הנחיות אלו. ההתקנה תהיה 
עפ"י הנחיות היצרן לרבות כל האביזרים כמפורט בתוכניות ו/או בכתב הכמויות וכל 

 כות אספקת המים והניקוז עד להפעלה מושלמת.מער

 המדידה: לפי יחידות.

 תוןאשפ 42.08

 .ס"מ 30ס"מ, עומק  37ס"מ, קוטר  77אשפתון גליל מבטון בגובה 

 המדידה לפי יחידות. 

  פרגולות 42.09

 האלמנטים בנית, יסודות יציקת, חפירה, החומרים אספקת כוללת העבודה 42.09.01
  והתקנה צביעה, גילוון, יהיבמסגר

 . בשטח 42.09.02

בטרם יתחיל בעבודתו, על הקבלן להגיש לאישור המתכנן והמפקח תכניות  42.09.03
( המבוססות על המצב בשטח לאחר SHOP DRAWINGSביצוע מפורטות )

עבודות הפיתוח. התכניות יכללו את כל החומרים, האביזרים, אופני העיגון 
והחיבור, הכנה לתשתיות תאורה ושמע ואת כל פרטי הגימור. הבלן יחל 

 בעבודתו רק לאחר קבלת 

 אישור המפקח לתכניות אלו. 42.09.04

תכניות מהנדס  י"עפ או/ו האדריכל תותכני י"עפ יבוצעו והעיגון היסודות 42.09.05
 הקונסטרוקציה, עפ"י הוראת המפקח.

 .שלעיל" מסגרות עבודות" בסעיף המפורט י"עפ יבוצעו מסגרות עבודות 42.09.06
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כל חלקי העץ יהיו מעץ שעבר טיפול נגד מזיקים ופגעי מזג אויר )אימפרגנציה(  42.09.07
 ויצבעו בצבע עליון מתאים בגוונים 

 לפי בחירת המתכנן ועפ"י כל הנחיות היצרן. 42.09.08

העבודה והמחיר כוללים גם את כל ההכנות הדרושות להעברת תשתיות  42.09.09
 תאורה ושמע דרך היסודות ודרך 

 הפרופילים, הכל כמתואר בתכניות יועצים אלו. 42.09.10

  .גג שטח לפי: המדידה 42.09.11

 C.V.Pירוי ם קע צללהה תסככ 42.10

העבודה כוללת אספקת החומרים, ביצוע והתקנה של סככת הצללה  42.10.01
 מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וקירוי 

, לרבות עבודות עפר ויציקת היסודות עפ"י המפורט בתכניות C.V.Pביריעת . 42.10.02
 הקונסטרוקציה.

ידי הספק, לרבות -ביצוע. התכנון המפורט יבוצע על-העבודה תהיה מסוג תכנון 42.10.03
 התכנון הקונסטרוקטיבי ויהיה 

מותנה באישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט ובכפוף  42.10.04
 לתכניות ולמפרטים.

 כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועיםובגוון עפ"י בחירת האדריכל. 42.10.05

 מפורט להלן:היריעה תהיה בהתאם ל 42.10.06

או מחומר שווה   S 1002 Ferrariהיריעה תהיה מתוצרת  42.10.06.01
 איכות מאושר.

 תהיה אטומה למים.היריעה  42.10.06.02

 עמידות באש נדרשת עפ"י תקנים זרים, ראה מפרט היצרן. 42.10.06.03

היריעה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקן  42.10.06.04
 .5093ישראלי ת"י 

היריעה כנגד התפוררות, למעט נזקי טבע שנים אחריות על  10 42.10.06.05
 וונדליזם.

תהיינה מחוברות לכל אורך דופן המסגרת  P.V.Cיריעות  42.10.06.06
 P.V.Cשרוול באמצעות פרט חיבור פסגון המושחל בתוך 

 ומוצמד לברגי מתיחה תקניים.

 מ"מ לפחות. 6שימוש בחבלים מפוליפרופילן בקוטר  42.10.06.07

עיגון בנפרד אל הצינור הנושא, עם הקשירה של כל נקודת  42.10.06.08
יריעות  2 קשירה אחורית )יש להקפיד במיוחד לא לקשור

 באותה טבעת(.

 הקשירה תבוצע תוך כדי מתיחת החבלים. 42.10.06.09

מ"מ בקצותיהם ע"י כיפוף או  4יש לנעול מוטות הפלדה  42.10.06.10
 תפירת כיס, למניעת השלפותם.

 המדידה: לפי שטח בהיטל על. 42.10.06.11
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 משחקים מתקני 42.11

 .בשטח המתקנים והתקנת החומרים אספקת כוללת העבודה 42.11.01

 המתכנן י"ע מאושר ערך שווה או הכמויות בכתב כמפורט יהיו המתקנים 42.11.02
  באופני, החומרים בסוג לרבות)

 .המקומית הרשות ידי-על מאושר שהיצרן ובתנאי( הגימור וברמת החיבור 42.11.03

 לצורך מהקבלן הנדרשים והחומרים ההכנה עבודות כל את כוללת העבודה 42.11.04
 '.וכד יסודות יציקת, חפירה זה ובכלל מושלמת התקנה

 .בלבד היצרן י"ע תבוצע ההתקנה 42.11.05

 .המתכנן בחירת י"עפ שונים בגוונים יהיו צבע בגמר אלמנטים 42.11.06

 כולל בשטח ואספקתם המתקנים הובלת מראש לתאם הקבלן באחריות 42.11.07
 .היצרן דרישות י"עפ הכל, הצורך במידת במנוף הובלה

 שתאשר מוסמכת חיצונית מעבדה של בדיקה להזמין הקבלן על ההתקנה בגמר 42.11.08
 .הישראלי התקן בדרישות המתקנים של עמידתם את

 בהתאם חשבונו ועל הקבלן יתקן, התקן בדרישות יעמדו לא והמתקנים במידה 42.11.09
 .הבדיקה ח"לדו

 .התקן בדיקת את כולל המחיר. קומפלט יחידות לפי – המדידה 42.11.10

 סלילה עבודות 42.12

 הבינמשרדי למפרט בהתאם יבוצעו, יופרק יתתבפרק זה על כל  העבודות כל 42.12.01
 ולמפרט המיוחד של עיריית 

 ירושלים לעבודות סלילה. 42.12.02

 כל אספקת כוללים, הכמויות בכתב כך נאמר לא אם גם ,הסעיפים כל 42.12.03
  הדרושות העבודות כל וביצוע החומרים

 .הכמויות כתב בסעיפי תוהמתואר ותהעבוד להשלמת 42.12.04

 .הכמויות בכתב כמפורט :המדידה 42.12.05
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 עבודות גידור ומעקות - 44  פרק

 אוגדן"ה ו)הידוע גם בכינוי  ן"מפרט הכללי לעבודות בנייבפרק זה כפופות לנאמר ב"כל העבודות 
כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין  במהדורתו האחרונה ת הוועדה הבין משרדיתהכחול"( בהוצא

" מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את  הכחול ב"אוגדן  44אחרת בסעיף .למרות שאין פרק 
הסעיפים שבפרק זה )במידה ומתאימים( .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 

 דרישה מיוחדת.    לנאמר בו,יש להשתמש רק במקרים של
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 44.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:

 מעקות–1142ת"י  -

 2, 1חלקים –פתרונות להפרשי גבהים –2142ת"י  -

 גדרות פלדה–4273ת"י  -

 מעקה בטיחות מעל קיר תומך 44.01

ע"ג קירות בהם קיים הפרש גובה המחייב מעקה בטיחות, ובכל מקום  44.01.01
שיידרש, יותקנו מעקות וגדרות מסוגים ובגבהים לפי המפורט בתכניות 

 ובפרטים

במפורש בכתב הכמויות ובפרטים יהיו  ל חלקי המתכת, גם אם לא צויןכ 44.01.02
מגולוונים בגילוון חם וצבועים בגוון שיקבע ע"י המתכנן. הצביעה תהיה צביעה 

 –עובי שכבת הצבע לפי התקן הישראלי ולא תפחת מ  .אלקטרוסטטית בתנור
 מיקרון 80

יש לקחת בחשבון יחידות קצה, פינה, גדרות אלכסוניות השלמות והתאמות  44.01.03
ורך השדות למידות בשטח, ללא תשלום תוספת מחיר עבור לצורך הסדרת א

  .יחידות מיוחדות אלו

עד  3התקנת המעקות והגדרות תהיה ע"י קידוח במקדח יהלום בקוטר " 44.01.04
לעומק הנדרש בתכניות ובפרטים, התקנת המעקה ומילוי הרווח בדייס צמנט 

מתכת  דליל כולל ניקוי פני האבן והמתכת ממריחות טיט או ע"י התקנת פלטת
ע"פ הנחיית קונסטרוקטור.. \ע"י ברגים מגולוונים כולל קידוחועיגונה לבטון 

התאמת כולל מתחת לקופינג בקיר עם קופינג אבן פלטת המתכת תעוגן 
הקופינג סביב העמוד. כאשר המעקה מותקן בקרקע יש לבצע יסוד בטון 

  .כמפורט בפרטים ולבצע תיקון מתאים בריצוף סביב הרגל

 דוגמת גדר ומעקה ע"י המפקח והאדריכל לפני התחלת העבודהיש לאשר  44.01.05

 
  מדידה ותשלום

 
דופן  /גדרות ומעקות מסוג כלשהוא ימדדו במ"א כולל עיגון בראש הקיר  44.01.06

 .בקרקע /הקיר

 גדר איסכורית 44.02

תאור העבודה: אספקה והצבה של גדר "איסכורית" בהתאם להוראות   44.02.01
ללת הצבת גדר גם בקטעים המפקח ובמקום אותו יורה המפקח. העבודה כו

העבודה כוללת אספקה של גדר  קצרים או שלא ברצף הן במיקום והן בזמן
 והצבתה באתר בהתאם להוראות היצרןמטר  2.00"איסכורית" בגובה 
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העבודה כוללת גם את אחזקת הגדר במשך כל  .ובהתאם להוראות המפקח
  .תקופת הביצוע. לא תשולם לקבלן תוספת עבור אחזקת הגדר

 
 

 (8 -)תמרור ו -מעקות בטיחות להולכי רגל  44.03

סעיף זה מתייחס לאספקה והתקנת מעקות הבטיחות להולכי רגל, לאורך מדרכות, בין 
 המדרכה לכביש.

, ריהוט רחוב 51.08(", בתת פרק 8 –)תמרור ו  –ראה סעיף "מעקות בטיחות להולכי רגל 
 בטיחותי וסימון כבישים במפרט זה.

 מפרוקים קודמים (,8 -)תמרור ו  -ת להולכי רגל  התקנת מעקות בטיחו 44.04

סעיף זה מתייחס לעבודות התקנה של מעקות בטיחות מפורקים, אשר לדעת המפקח 
 ראויים לשימוש חוזר.

(, מפרוקים קודמים", בתת פרק 8 –)תמרור ו  -ראה סעיף "מעקות בטיחות להולכי רגל  
 ט זה., ריהוט רחוב בטיחותי וסימון כבישים במפר51.08

 גדרות הפרדה בין תנועה 44.05

סעיף זה מתייחס לעבודות התקנה של גדרות הפרדה בין תנועה במפרדה מרכזית )אי 
, "ריהוט רחוב 51.08תנועה(. ראה סעיף "עבודות גדרות הפרדה בין תנועה", בתת פרק 

 בטיחותי וסימון כבישים" במפרט זה.

 "Wמעקה בטיחות לכבישים מטיפוס " 44.06

", )מעקות המיועדים Wהצבת מעקות בטיחות לכבישים מטיפוס "סעיף זה מתייחס ל
, "ריהוט 51.08" בתת פרק Wלכלי רכב(. ראה סעיף "מעקה בטיחות לכבישים מטיפוס "

 רחוב בטיחותי", במפרט זה.

 מעקות, גדרות 44.07

 כללי –עבודות ומתכת  44.07.01

 תקנים ומפרטים: 44.07.01.01

כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 
 במפרט הבין משרדי. 20, 19ורט בפרקים כמפ

בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים 
 הבריטיים או בתקני ארץ המקור של החומר או המוצר.

 מוצרי מסגרות ונגרות ומוצרים מתועשים. 44.07.01.02

כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. 
תכניות ופרטים.  רשימת מסגרות על כל המפורט בהן דינן כדין

בהעדר פרטי החיבורים בתוכניות, יהיו אלה חיבורים נכונים 
 מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים.

במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט 
הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה תוכנית מפורטת של 

, בנוכחות השינוי המוצע ולקבל את אישורו של המתכנן בלבד
 המפקח.

הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן במוצרי מסגרות. 
מוצרים מתועשים  ומוגמרים שיסופקו ע"י הקבלן יותקנו 
בהתאם להוראות היצרן אלא אם צוין אחרת בתוכניות,ויקבלו 

 את אישור המפקח באתר.

 מידות המוצרים  44.07.01.03
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כן ידאג  לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את כל המידות. כמו
למדידה ולסימון במקום וחלוקת המרכיבים השונים לשדות 
שווים.  הקבלן חייב להודיע למפקח על אי התאמה שגילה בין 
מידות הפריטים המסומנים בתוכניות או ברשימות או בכתב 
הכמויות, ויקבל הוראותיו של המפקח לגבי המידות הקבועות. 

שהחל בכל  הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה למפקח לפני
עבודות שהן הקשורות ליצור הפריטים. לא הודיע הקבלן על אי 
התאמות תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פריטים בלתי 

 מתאימים, ואספקה והרכבה של פריטים מתאימים במקומם.

 בדיקות בבית המלאכה 44.07.01.04

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי המלאכה בהם מיוצרים 
נגרות והמפקח יוכל לבדוק הפרופילים, חלקי המסגרות וה

הפחים הלוחות ושאר החלקים מהם מיוצרים הפריטים וכן את 
 צורת וטיב הביצוע.

 גילוון 44.07.02

לא יובא לאתר שום חלק מסגרות מבית המלאכה ללא גילוון. הגילוון יבוצע 
 במפרט הבין משרדי. 19בטבילה באבץ חם,כמוגדר בפרק 

 לוון.לא יורשה חיבור בריתוך לאחר הגי

 ייצור מוצרי מסגרות 44.07.03

מוצרי המסגרות יוכנו על ידי חיתוך וחיבור בצורה נקייה, וכל הזוויות תהיינה 
מדויקות  מותאמות לתוכנית. בפריטים עשויים פרופילים חלולים יחוזקו 

 2הפינות באמצעות מילויים.  בהעדר דרישות אחרות יהיה עובי הפח למלבנים 
ר לא חליד  במידות תקניות ויכללו אומים מ"מ לפחות. הברגים יהיו מחומ

ודסקיות. החורים יהיו נקיים ומתאימים לקטרי הברגים שיבוצעו לפני הגילוון 
לא יהיו כל עיוותים ופגמים סביב החורים, אורך הבורג וההברגה יספיק  כדי 
הלבשת האום על הבורג במלואו. כל החורים ייקדחו באורך מדויק ונקי. שטחי 

 קים המיועדים לחיבור, יימרחו בצבע יסוד לפני ביצוע החיבור.המגע של החל

 ריתוך 44.07.04

 בעיקרון לא יורשו ריתוכים באתר וכל חיבורי האתר יהיו בברגים

במידה ויבוצע ריתוך באתר, הריתוך יהיה ריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק על ידי 
רתכים מומחים ורק באישור המפקח בשטח.  השטחים המיועדים לחיבור 

היטב מגילוון ו/או חלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך. מבחינת המראה  ינוקו
החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות 

 שרופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט התקני הבריטי.

הריתוך יבוצע בפינות ובקטעים, לא יורשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך 
הריתוך לאורך יבוצעו בקטעים מסורגים ויתקדם מהקצוות מקצועותיהם. 

כלפי המרכז. בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק 
 לאחר הריתוך ימשחו החלקים בצבע עתיר אבץ.

 דוגמאות 44.07.05

הקבלן יכין דוגמה מושלמת מכל סוג מוצר לאישור המפקח והמתכנן. רק 
יצור. הדוגמה המאושרת תישאר באתר לאחר דוגמה מאושרת ניתן להתחיל בי

 את גמר העבודה.

 צביעה 44.07.06

 כללי 44.07.06.01

הצביעה לא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הפריטים כל 
במפרט  11עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם לדרישות פרק 

 הכללי לעבודות צביעה.
בעיקרון הצביעה תבוצע בבית מלאכה.  במידה ותאושר צביעה  

קוני צבע,עבודות הצבע יבוצעו תוך באתר על ידי המפקח או תי
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כדי שמירה והגנה על ניקיון שאר חלקי המבנה והריצוף הקיים. 
במידה ועבודת הקבלן תגרום לכתמי צבע בלתי ניתנים להסרה 
על חלקי במנה ו/או ריצוף, על הקבלן יהיה לפרק חלקים אלו 
ולהחליפם בחלק זהה חדש, ללא כל תוספת מחיר. בכל מקרה 

עה תכלול את כל העבודות הנדרשות לפי מפרט עבודת הצבי
הוראות יצרן הצבע, ובכלל זה הכנת המשטחים, שכבות היוד או 
הקשר הנדרשות, ושכבות הצבע העליון. הצביעה תעשה בגוונים 

 שונים, הגדרת גווני הצבע תימסר לקבלן סמוך לביצוע.

 צביעת מסגרות  44.07.06.02

ם בצבע במידה ואין המוצרים מובאים לשטח מכונים וצבועי
 פוליאסטר קלוי בתנור, תבוצע הצביעה בהתאם לדרישות להלן:

 הכנת החלקים: .א
פני השטח המגולוונים ייבדקו חזותית לקיומם של שאריות 
"סיגים" ופגמים אחרים כמו חלקיקי אבץ רופפים ליד 
קדחים, פינות הפגמים יוסרו בהשחזה עדינה, במרשת 

 מסתובבת וכלים מכניים.
 המתכת על כל חלקיה מערכת צבע לצביעת .ב

 "צביעה אחת ודי" מתוצרת טמבור
 אופן ביצוע כל שכבה על פי הנחיות יצרן הצבע.

 יש לקבל אישור מעבדה מוסמכת בגמר ביצוע כל שכבה.
 

טמבור או מערכת ש"ע  הפעולה או סוג שכבה
 מאושרת

עובי 
 שכבה

אקטיבציה לפני 
 השטח

ממיס ארדרוקס או 
 -70דטרגנס 

 

 175משחה מס'  בץהסרת תחמוצת א
 "כמיתעש"

 

 –צבע יסוד ועליון 
 שכבה ראשונה

 60 -462צביעה אחת ודי 
 מיקרון

 1-32להתזה:  מדלל
 18להברשה: 

 

זמן המתנה ליישום 
 שכבה שנייה

  דקות מינימום 15

 –צבע יסוד ועליון 
 שכבה שניה

 60 -462צביעה אחת ודי 
 מיקרון

 

 ביקורת תהליך 44.07.06.03

 2.5מנוקה בחול לדרגה  70רזל במידות לוח הביקורת יהיה פח ב
שישמש כדגם מלווה לקבוצת החלקים העוברת את תהליך 

 הצביעה.
דגם זה ישמש לביקורת ומעקב מעבדתי בהתאם לדרישות תקן 

1514. 
 בדיקת ערכי שכבה מיושמת.

שעות לאחר יישום שכבת הצבע תיבדק עובי שכבת הצבע  4
מיקרון  10נס של המיושמת בריסוס עובי השכבה תהיה בטולר

ביחס לדרישות הנומינליות. סה"כ למערכת הצבע תהיה בטולרנס 
 .2808מיקרון בהתאם לדרישות תקן  -+/20

 בדיקת אוהזיה/קוהזיה.
שכבת הצבע הכוללת תיבדק לחוזק לפי הגדרת היצרן לאחר 

 שבוע ימים על ידי המעבדה.

 שינוע 44.07.06.04

ת" יש להימנע משינוע החלקים כאשר שכבות הצבע "רטובו
 )רכות(.
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אין לשקע חלקי מתכת בעזרת שרשראות אלא בעזרת רצועות או 
 התקנים למניעת פגמים בצבע.

 רק באישור יועץ קורוזיה מוסמך –תיקוני צבע  44.07.06.05

תיקוני צבע לפגמים שמקורם בשינוע לוקה. יש להסיר צבע 
 ולשייף את אזור הפגם ולהחליקו.

 רט.ליישם את עובי השכבות הנדרש ובסדר פעולות המפ
 אמצעים ליישום צבע לתיקון מקומי יהיה בהברשה.

באם משך הזמן לתיקון עבר את הזמן המכסימלי המותר 
 במפרט, יש לחספס את שכבת הצבע לפני יישום השכבות.
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 פיתוח –ורחבות  כבישים - 51  פרק
"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  51פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה "( בהוצאת הוועדה הבין משרדיתהכחול
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 51.01

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 במיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כרלוונטיים ו

 בטון,דרישות תפקוד ויצור.–118ת"י  -

 .ביטומן למסעות אספלט–161ת"י  -

 מוספים כימיים לבטון. –896ת"י  -

 .1-7מוצרים גיאוסינתטיים חלקים -1463ת"י  -

 מסעות מאבני ריצוף.-1571ת"י  -

 .תמרורי דרך אנכיים-2247ת"י  -

 .עקי בטיחות בכבישיםמ-5175ת"י  -

 כללי 51.02

 .תיו הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זהדו"ח קרקע והמלצו

 , פירוק ופינויעבודות הכנה 51.03

 התאמת שוחות: 51.03.01

 לפני ביצוע עבודות אספלט ו/או ריצוף ייבדקו השוחות והתאמתן לרום
 .תכנון סופי. שוחות שלא תתאמנה יש להתאים את גובה השוחה 

 ות לשוחות קיימות .על הקבלן לבדוק רומי התחבר

ולים אשר מונעים כל פרטי התכסית והמכש והפינוי כולל פירוקה 51.03.02
ואשר מצויים בתחום גבולות  התכנון המוצעעפ"י ביצוע  הקבלןמ

לטים, מדרכות, מסלעות, . הפירוק יכלול בין היתר: פירוק אספהביצוע
ואלמטים  עצים, יסודות עקירת גזם, , אבני שפה, גדרות, תאורהעמודי 

מצויים הבטון וקירות תומכים. פרטי האלמנטים לפירוק שונים מ
בתכנית מצב בשטח בעת מסירתו לקבלן. בנוסף לפרטים המופיעים 

ת, רואים את הקבלן כמי שמדד בעצמו את כל קיים ותשתיות קיימו
פירוק יסוד וגדר  רשים פירוק, עקירה, הריסה ופינוי.כסית הדופרטי ת

 מתקין הגדר ועפ"י הנחייתו הצמודה. ההתרעה יהיה בנוכחות נציג
עבודות הפירוק יכללו חישוף פני  עיתוי פירוק גדר זה נתון בידי המזמין.

 .בכל שטחי האתר הקרקע עד להגעה למפלס קרקע טבעית

  קירצוף אספלט בכביש מרכזי: 51.03.03

רך סלילת אספלט חדש. אורך המסעה הקבלן יבצע קרצוף שכבת האספלט לצו
ראה  מטר. 8-הוא כמטר ורוחב המסעה  550ם הוא כ כולל בשני האיזוריה

 תכנית מצב קיים .

 פירוק אבן שפה מזרחית לכביש כניסה ראשית:  51.03.04

הקבלן יפרק אבן שפה הצמודה לכביש הכניסה הראשי. אורך האבן המיועדת 
 מטר. הפירוק יכלול את יסוד אבן השפה. 400 -לפירוק הוא כ

עדין לצורך העברתו  המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע פירוק 51.03.05
 והתקנתו של אביזר כלשהו. 
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 .שתיתתהידוק  51.03.06

 מודיפייד א.א.ש.ו 98%לצפיפות  קרקע טבעיתההידוק יבוצע על פני 

 עבודות עפר   51.04

על הקבלן לבצע עבודות עפר על מנת להגיע לתחתית מבנה של כבישים/מדרכות 
  וחניונים.

 מילוי חוזר עד לתחתית מצעים. בכפוף לאישור יועץ הקרקע, החומר החפור יכול לשמש כ
 הכל בהתאם להנחיות יועץ קרקע.

 עבודות מצעים  51.05

 15-20על הקבלן לבצע אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' עובי שכבה לאחר הידוק 
 . ס"מ
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 מיגון לחללים מוגנים - 59  פרק
ר "הספ והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  59פרק תבוצענה לפי כל העבודות 

 .צוין אחרת במפורשאם  , אלאבמהדורתו האחרונה הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית
הוא  הםי, המחמיר מבינוהמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 שראלייםתקנים י 59.00

יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה  ב"ספר הכחול"בנוסף למצוין 
 נטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:כרלוו

 בטון,דרישות תפקוד ויצור.–118ת"י  -

 1חוקת הבטון חלק  – 466ת"י  -

 משאבות לשאיבת שפכים. – 1890ת"י  -

 3, 2, 1-פריטי מסגרות למקלטים חלקים -4422ת"י  --

 5—1ם חלקי-מערכות לאיוורור ולסינון של אוויר במקלטים – 4570ת"י  -

 .בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים – 4577ת"י  -

 תקנים ישראלים בנושאי מיגון 59.01

 עמידה בתקני רלוונטיים בקומות תת קרקע ומרחבים מוגנים: 59.01.01

 ציפויים במקלטים ומרחבים מוגנים. – 5075ת"י  59.01.01.01

 תקרות תותב במרחבים מוגנים – 4חלק  5104ת"י  59.01.01.02

 בדיקות אטימות . – 4577ת"י  59.01.01.03

 מערכות אוורור וסינון. – 4570ת"י  59.01.01.04

 מערכות שרברבות מקלטים. – 1205.5ת"י 

 מפרטי ספר הכחול בנושא מיגון. 59.02

 של המפרט הבינמשרדי )מרחבים מוגנים ומקלטים(.  59-ו 58פרק 

 וכבלים לחללים מוגנים הדף וגזים חדירות צנרת 59.03

פקע"ר  או ש"ע לפי דרישות מפרטי MCTכל החדירות יהיו אטומות באמצעות מעברי 
מעברים בשטח גדול ולהעדיף תכנון מספר   )ראה מפרט רצ"ב(. יש להימנע מתכנון
   מעברים קטנים ומופרדים האחד מהשני.

 ביזרים בחללים מוגנים הדף וגזיםחיבור ותליית א 59.04

יש להימנע מתליית ציוד על תקרה עליונה של המבנה או לחברו לקירות  59.04.01
ן אחר יתוכנן חיבור הציוד לפי חיצוניים ככל הניתן. במידה ואין פתרו

סוגו, משקלו והתאוצות הצפויות במקום החיבור, אך לא פחות ממשקל 
 . 80הציוד כפול 

ציוד רגיש לזעזועים ירוסן באמצעות אמצעי ריסון מתאימים. ציוד  59.04.02
 מחשוב יותקן ע"ג רצפה צפה.
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 רט לדלתות וחלונות מגן.מפ 59.05

התקנה ובדיקה לסוגי מפרט זה מגדיר את הדרישות תכנון, ייצור   59.05.01
 דלתות וחלונות:

 .-1, -2חללים בתת קרקע במפלסים  59.05.01.01

 מרחבים מוגנים בכלל המבנה. 59.05.01.02

הרכיבים בסעיף א' הינם ברובם מוצרי מדף תקניים. המוצרים נדרשים  59.05.02
 לעמוד בתקנים הבאים:

דלתות הדף רסיסים תקניות חד כנפיות ודו כנפיות,  59.05.02.01
 דלתות הדף  

ונות הדף מוסדיים במרחבים מוסדיות במרחבים מוגנים, חל
צינרות אוורור בקטרים שונים ומעברי צנרת לפי ת"י  מוגנים,

 .2חלק  4422

 .1068חלונות פנימיים במרחבים מוגנים לפי ת"י  59.05.02.02

המוצרים התקניים יעמדו בכל דרישות המפרטים והתקנים 
הרלוונטיים לפריטים מסוג זה לגבי ייצורם, התקנתם ובדיקות 

על חלקיו השונים  4422דרים בתקן לאחר ההתקנה המוג
 ובמפרטי פקוד העורף. 

קיימות בתוכניות דלתות הדף רסיסים יחודיות במידות חורגות  59.05.03
( -2והשנייה במפלס  -1שתי דלתות סה"כ )אחת במפלס מהתקן. 

ים אשר אינם מוצרי מדף הן דרישות כלליות לאלמנטי מיגון מיוחד
 :כדלקמן

   -תכנון הדלתות  59.05.03.01

ת חורגות יתוכננו בהתאם לדרישת התכנון של הדלתות במידו
 לדלת הדף רסיסים של מוסדות רפואה. 4422תקן ישראלי 

יחד עם זאת יש לבצע את התאמות העובי כנף ,צירים ובריחים 
 למתואר בהמשך.  בהתאם

יש לחזק את הכנף הדלת בהתאם לגודל הפתח העדכני תוך 
ית במידות שמירת צסבולת הכנף ש"ע לזאת הקיימת בדלת התקנ

מותרות. לצורך זה תבוצע הגדלת עובי הכנף בהתאם לנדרש. יש 
לבצע התאמה של תכן הבריחים והצירים בהתאם להגדלת עובי 

 הכנף. 
הדלת תתוכנן לעמוד בכל הדרישות הפונקציונליות הנדרשות 

 לדלתות הדף רסיסים במידות תקניות.  4422בתקן 
נן את הדלתות על הקבלן להעסיק מהנדס מכונות אשר יתכ

 לעמוד בדרישות המפפורטות לעיל. 

   -ייצור הדלתות  59.05.03.02

ייצור הדלתות מהסוגים האמורים תתבצע על ידי חברה בעלת 
תו תקן לייצור דלתות הדף רסיסים למוסדות בריאות ויתאימו 

 .2חלק  4422לדרישות תפעול, בדיקות התקנה וגימור בת"י 

  –התקנת הדלתות  59.05.03.03

י מתקין מוסמך, מי שהודרך והוסמך התקנת הדלתות תבוצע ע"
ע"י היצרן להתקין פריטים מתוצרתו. כיוון פתיחת הדלתות 

 בהתאם למפורט במפרט זה.

  –בדיקות לאחר התקנה  59.05.03.04

 כלל הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת:

התאמת מידות לשרטוט בסטייה מרבית עפ"י  –מבנה ומידות 
 .4422בת"י  1טבלה 
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 –קות אטימות ובדיקת חוזק סגירה בדיקת נעילת חירום, בדי
 .4422בהתאם לדרישות בת"י 

 אישור המזמין לפריטים מוצעים 59.06

 הפריטים על הקבלן להגיש את מסמכים הבאים: לאישורכתנאי מקדים 

שרטוט של הפריטים המוצעים )תוכנית הרכבה כללית( עם פירוט סוגי  59.06.01
 החומרים.

 יסופקו הנחיות לטיפול בפריטים. 59.06.02

שנים לפחות לפריטים המוצעים והתחייבות  5 תינתן אחריות ל 59.06.03
 שנים לפחות. 10להחזקת חלקי חילוף ל 

 לא יוחל בייצור פריטי מסגרות יחודיים לפני אשור המזמין. 59.06.04

  



 מפרטים טכניים –בית ספר נועם בנות

 257מתוך  252עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

 לכתב כמויות ומחיריםמוקדמות 
 כללי  -תכולת המחירים  .1

מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה 
 וצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים, בין היתר, את ערך.המ

כל המפורט והאמור בתוכניות, בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה, לגבי הסעיפים  1.1
 השונים. 

שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, כלי הרמה, רתכות, מקדחות וכל  1.2
 ציוד אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות.

לת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם הוב 1.3
ופריקתם,   וכןהובלת העובדים למקום העבודה וממנו, שמירת הציוד ואבטחת 

 האנשים בתחום האתר, בין שהינם פועלים או עוברי באתר. 

 הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.  1.4

 י שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס. הוצאות ניקו 1.5

 הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות.  1.6

הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות  1.7
 שבוצעו. 

הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר, שטפונות  1.8
 קים מעבודות קבלנים אחרים. ונז

 הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל.  1.9

הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר, מעבר לביטוחים  1.10
 המבוצעים על ידי המזמין, כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת. 

, ובכלל זה הוצאותיו הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( 1.11
 המוקדמות והמקריות. 

הוצאות לערבויות, ביול וכדומה, הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי  1.12
 הגשת הצעות זאת. 

 רווח הקבלן.  1.13

 שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.  1.14

 מיסים, היטלים, אגרות, וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.  1.15

 ים בתקופת הבדק, ו/או בתקופות האחריות. טיפול 1.16

אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שניזוק עקב  1.17
 אי השגחה, רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה. 

 כולל מס ערך מוסף.  אינומחיר היחידה  1.18

 הכללת תנאי ההצעה במחירים    .2

כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בהצעה, על כל רואים את הקבלן  
מסמכיה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי 
הנזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות הנובעות מאי הבנת 

א מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו, והקבלן יה
 מלתבוע כל תוספת מחיר.

 מוצר "שווה ערך"   .3

ככלל, לא יורשה שימוש במוצר "שווה ערך" בבניין, למעט מקרים חריגים, כפי שהמפקח 
 ימצא לנכון לעשות בהם שימוש.

הנקוב  אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות, כאלטרנטיבה למוצר מסויים -המונח שווה ערך  
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שמוצר חייב להיות 

 שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.
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עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים, כאמור לעיל, על מחירו של זה שנרכש כ"שווה 
ת הצעות זאת לגבי ערך" לו, יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנ

 מחירי יסוד.
עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים, יסופק 

 המוצר הנקוב שבמסמכים.
מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל אישור בכתב 

 מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו. 
המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה  כמו כן מובהר כי

למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב 
להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה 

. במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח
ומטעמי אחזקה לא יאשרו הכנסת דגם/יצרן נוסף, לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם 

 הדבר נרשם כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט. 

 מחיר יסוד  .4
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום 

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה,  –של אותו חומר או מוצר רכישתו 
פחת, רווח קבלן, מימון וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה והוצאותיו האחרות וכיוצ"ב כפי 

 שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

ד של החומר או המוצר לבין מועד במקרה שחלף  פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסו
ישולם  –רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה 

ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת 
 ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.

וזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת לצורך חישוב שכר ח
 ההתייקרות כאמור לעיל.

נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר  מחירי היסוד.

 והמוצר ולמחירם.
 סוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:מחיר הי

המחיר יהיה בהתאם  במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק:
 למחיר ששולם בפועל לספק בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.

המחיר יהיה בהתאם  במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:
 שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן. למחיר

המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר 
 היסוד נקוב סעיף בחוזה בתוספת ההתייקרות.

 מחיר יסוד של המוצר כולל:
 חוד( העיבוד הנדרש.חיתוך לגדלים הדרושים. )למעט חיתוך הנדרש בסעיף ל

 הוצאות אריזה, סימון ומשלוח, עד מחסן הספק.

 מחיר העבודה כולל:
 את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות:

מתן , הכנת רשימת כמויות, ביצוע העבודה, ביצוע ההזמנה, יציקת בטון ומדה מתפלסת
 .הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים

 .ארץ הייצור ובישראלבמפעל הספק, בבדיקות ומיון 
 .הכנות דוגמאות
 .הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת העמסה, שינוע,

 .כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי
 .החומר השחור הדרוש לביצוע העבודהכל 

 .הוצאות בגין פחת
 .ע העבודה כגון עילוי מישקים וכו'עבודות לואי הדרושות לביצו

 למזמין.מכמות החומרים כרזרבה  5%אספקת 
 כל יתר הדברים הדרושים לביצוע העבודה בצורה מושלמת.
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  מדידת הכמויות  .5
הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות, להלן, ובהעדרם 

 . 43בהתאם לת"י 
 אם לא צויין אחרת, הכמויות הן מקורבות בלבד. 

, על ידי הגדלה, הקטנה וכן על ידי ביטול הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף
של סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל 
ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן, כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על ידי 

 המפקח. 

ירים חדשים על סמך לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מח
השינויים בכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון 

 הכמויות הסופיות בגמר העבודה. 

 מדידה נטו  .6
בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות, כשהפריט מושלם 

 וקבוע במקומו. 
 היא "עד.....", פירושה "עד בכלל". כל מקום בו מצויין כי המידה 

 עבודות שלא יימדדו  .7
העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה 

 מבלי היותן מפורטות : 

 תיאום עם כל הגורמים.  א.

תוכנית דרכי גישה, שילוט האתר, גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי  ב.
 משתמעים מביצוע העבודות באתר. הבטיחות ה

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.  ג.

 מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים.  ד.

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון.  ה.

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  ו.

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

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

 ניקיון וניקיון סופי.  ט.

 הוצאות כלליות  .8
מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות כלליות, הן 

בתוקף  במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין,
זכויותיו על פי תנאי הזמנת הצעות זאת. האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת 

 העבודות לפני סיומן. 

 תאור סעיפי כתב הכמויות  .9

תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים אך 
הסעיף. יראו את התיאורים  ורק תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את

המלאים, על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט, בתוכניות וביתר מסמכי חוזה, 
כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, כל עוד אין הם 
עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסויים, הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו 

כמויות, אין בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר מסעיפי כתב ה
הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל.נתגלתה סתירה 
בין סעיף בכתב הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת, 

תב הכמויות כמתייחס לכתוב לרבות המפרט ומערכת התוכניות, ייחשב המחיר הנקוב בכ
 בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. 
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 רשימת תוכניות
 

 אדריכלות : 
  

 תאריך  מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 מיזוג אוויר : 

 
 קובץ שם

 במחשב
 מספר סטטוס

 מהדורה
 תאריך

 עדכון
וכניתת שם  מספר 

 גיליון
 ספר בית

בנותלנועם      
מ.א מכרז 3.21-קומה א' מפלס  11/12/2019 1 מכרז  1 

 ספר בית
בנותלנועם      

מ.א מכרז 0.0קומה ב' מפלס  11/12/2019 1 מכרז  2 

 ספר בית
בנותלנועם      

מ.א מכרז 3.22קומה ג' מפלס + 11/12/2019 1 מכרז  3 

 ספר בית
בנותלנועם      

 4 קומת גג מ.א מכרז 11/12/2019 1 מכרז
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 קונסטרוקציה:
 

 מס' שם תכנית מס' תכנית
מהדורה   

 תאריך

P 3.12.19 1 תכנית פיתוח 

P-1 3.12.19 1 פרטי פיתוח 

Y תכנית יסודות-אגף חדש  2 18.12.19 

A תכנית כללית -3.36מפלס  אגף חדש  2 18.12.19 

A-1 תכנית תחתון -3.36מפלס  אגף חדש  2 18.12.19 

A-2 ברזל עליון -3.36מפלס  אגף חדש  2 18.12.19 

A-3 פרטים וחתכים -3.36מפלס ש גף חדא  2 18.12.19 

B תכנית כללית -0.15מפלס  אגף חדש  2 18.12.19 

B-1  תכנית תחתון -0.15אגף חדש מפלס  2 18.12.19 

B-2  ברזל עליון -0.15מפלס  אגף חדש  2 18.12.19 

B-3 פרטים וחתכים -0.15ש מפלס אגף חד  2 18.12.19 

C  תכנית כללית3.07אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

C-1  תכנית תחתון3.07אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

C-2  ברזל עליון3.07אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

C-3  פרטים וחתכים3.07אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

D  תכנית כללית6.47אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

D-1  תכנית תחתון6.47אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

D-2  ברזל עליון6.47אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

D-3  פרטים וחתכים6.47אגף חדש מפלס +  2 18.12.19 

K-A  תכנית כללית -3.36אגף קיים מפלס  1 3.12.19 

K-B  תכנית כללית -0.15אגף קיים מפלס  1 3.12.19 

K-C  תכנית כללית3.07קיים מפלס אגף +  1 3.12.19 

K-D  תכנית כללית6.29אגף קיים מפלס +  1 3.12.19 

 
 אינסטלציה: 

  
מספר  קנה מידה סטטוס

 מהדורה
בנין /אזור  שם תוכנית תאריך עדכון

 /תחום
מספר 
 גיליון

 1 אינסטלציה קומה קרקע 18/11/2019 2 1:100 עיון
 2 אינסטלציה כניסה קומה  18/11/2019 2 1:100 עיון
 3 אינסטלציה קומה ראשונה 18/11/2019 2 1:100 עיון
 4 אינסטלציה קומה גג 18/11/2019 2 1:100 עיון

קומה א מפלס  27/02/2020 2 1:100 למכרז
-3.21 

 1 מיזוג אוויר
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מספר  קנה מידה סטטוס
 מהדורה

בנין /אזור  שם תוכנית תאריך עדכון
 /תחום

מספר 
 גיליון

קומה ב מפלס  27/02/2020 2 1:100 למכרז
0.00 

 2 מיזוג אוויר

מה ג מפלס קו 27/02/2020 2 1:100 למכרז
+3.22 

 3 מיזוג אוויר

 4 מיזוג אוויר קומה גג  27/02/2020 2 1:100 למכרז

 

 
 חשמל : 

  
 תאריך  מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית

-3.21חשמל ותקשורת קומת קרקע  1  1 17.02.2020 

0.00חשמל ותקשורת קומת כניסה  2  1 17.02.2020 

+3.22חשמל ותקשורת קומה ראשונה  3  1 17.02.2020 

+6.44חשמל, תקשורת ותאורה תכנית גגות  4  1 17.02.2020 

-3.21תאורה, גילוי אש וכריזה קומת קרקע  5  1 17.02.2020 

0.00תאורה, גילוי אש וכריזה קומת כניסה  6  1 17.02.2020 

+3.22תאורה, גילוי אש וכריזה קומה ראשונה  7  1 17.02.2020 

-3.21אויר קומת קרקע הזנות חשמל ליחידות מיזוג  8  1 17.02.2020 

0.00הזנות חשמל ליחידות מיזוג אויר קומת כניסה  9  1 17.02.2020 

הזנות חשמל ליחידות מיזוג אויר                        קומה  10
+ גג עליון3.22ראשונה   

1 17.02.2020 

 17.02.2020 1 לוח חשמל ראשי . לוח חשמל קומת קרקע 11

שמל קומת כניסה וקומה ראשונהלוחות ח 12  1 17.02.2020 

 17.02.2020 1 לוחות חשמל לגני ילדים 13

 06.01.2020 0 תשתיות. תכנית תואי הזנות חשמל 15

 

 

 
 


