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 עבודות עפר  - 00  פרק

 כללי  00.01

 תיאור האתר טופוגרפיה ובדיקת קרקע  

ופנוי   וחציבה  חפירה  עבודות  לבצע  הקבלן  יידרש  במתחם,  עבודתו  במסגרת 
 קיימת באתר וחומר חפור. פסולת 

 תיאור פרופיל הקרקע  

הסלע באתר נבדק במסגרת סקר גיאולוגי. מצורף לבקשה לקבלת הצעות דו"ח  
היינו   זה  דו"ח  כי  מודגש  זאת  עם  יחד  אולם  לביסוס,  וייעוץ  הקרקע  בדיקת 
ולא   ממנו,  העולה  האינפורמציה  גם  כן  כמו  הקבלן  של  בלבד  כללית  לידיעה 

טענה של   כל  הבצוע  תתקבל  ולאחר  נוסף במשך  לתשלום  דרישה  ו/או  הקבלן 
 כתוצאה מאי התאמת שכבות הקרקע בפועל לחזוי בהתאם לדו"ח זה. 

הבטיחות   נושא  לכל  מלאה  אחריות  מקבל  הקבלן  לשטח,  הקבלן  כניסת  עם 
בשטח. הקבלן יבצע כל פעולה נדרשת על מנת להבטיח יציבות דפנות החפירה  

ויהיה   צורך בפעילויות שונות כמו ביצוע רשתות הגנה  בשלבי הביצוע. במידה 
העליונים   פירוק אבנים וסלעים רופפים, סילוק עפר בחלקים  ועיגונם לקרקע, 
של החפירה ופעילויות אחרות כפי שיידרש וכפי שיקבע ע"י המפקח, יבוצעו כל  

 הפעילויות הללו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

את המצב    לבדוק  על הקבלן  הצעתו,  הגשת  צורך  לפני  יש  אם  ולוודא  בשטח 
עלות   ולקחת  בשטח  נדרשת  מוחלטת  בטיחות  קבלת  לצורך  שונות  בעבודות 

 עבודות אלו בחשבון הצעתו.

 ביצוע החפירה/חציבה  00.02
ועפ"י   להלן  המפורטות  ההנחיות  זה תבוצענה עפ"י  מכרז  במסגרת  עבודות החפירה  כל 

 של המפרט הכללי.  01ההוראות המתאימות בפרק  

לחפירה ו/או חציבה בכל /בכל מקום במכרז הכוונה  הסכם זה שנאמר "חפירה", תהיה 
בעפר,   )בולדרים(,  סלע  גושי  של  פרוק  ו/או  חציבה  כולל  שבאתר  והסלע  הקרקע  סוגי 
יהיו   היחידה  מחירי  מהודק.  מצע  בחומר  חפירה  ולרבות  סלעיות  ואבני  בניין  בשפוכת 

 אחידים ולא יהיו תלויים בסוג הקרקע או הסלע. 

ו/  מכאניים,  חפירה  בכלים  תבוצע  הקיימים,  והסלע  הקרקע  סוגי  בכל  חציבה  או 
לאישור  בכפיפות  זאת  וכל  הנ"ל,  השיטות  בשילוב  או  ידיים,  בעבודת  או  פנאומטיים, 

 המפקח מראש.

כל פעולות החציבה בכל שלבי עבודות העפר תעשינה ע"י כלים מכאניים כבדים, פטישי  
פנאומטיים פטישים  )קומפרסורים(,  נפץ.    אויר  בחומרי  שימוש  וללא  וכו',  מתנייעים, 

יוכל  והוא  וגודל,  סוג  כולל  המכאני,  הציוד  רשימת  את  המפקח  לאישור  יגיש  הקבלן 
 להשתמש בציוד זה רק לאחר אישור המפקח. 

 החפירה תבוצע בהתאם לתוכניות, תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפי הגבולות המסומנים. 

 שלבי הביצוע יהיו כדלהלן: 

 ויציקת כלונסאות דיפון.   קידוח 

 יציקת קורת ראש מקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון.  

חפירה/חציבה כללית בשטח תוך כדי ביצוע עוגני קרקע קבועים ויציקת קורת   
 עוגנים. 

 חפירה/חציבה למבנים תת קרקעיים.  

 חציבת שוחות לראשי כלונס, קורות מסד ויסודות עוברים בפיתוח.  

 ביסוס.  קידוח ויציקת כלונסאות 
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 הקמת המבנה.  

 השלמת עבודות עפר למפלסים המתוכננים.  

 השלמת עבודות פיתוח שטח.  

 אין לעבור משלב אחד לשלב הבא אחריו בסדר העבודות ללא אישור המתכנן.  

 

 גושים בהם ולא ימצאו בתוכניות המופיעים ושיפועים קווים לפי יעוצבו שיפועי חפירה
הקרקע/סלע הקיים באתר יציב.   בלתי חומר או  חופשיים בסוג  שיפועי החפירה תלויים 

 ויהיו כדלקמן: 

יהיה   • המקסימלי  השיפוע  קיים  ל   1במילוי  מבנים    1.5-אנכי  ובקרבת  אופקי 
 אופקי.  3-אנכי ל  1קיימים 

 אופקי.  1- אנכי ל 5בסלע טבעי קשה השיפוע המקסימלי יהיה  •

כגון משטחי עבודה זמניים,    מודגש שכל העבודות הנוספות הנדרשות לצורך ביצוע החפירה 
דרכים זמניות, רמפות, מדרגות, חפירות מיוחדות, דיפון זמני שאינו מתוכנן וכו' וכן, כל 
ועל   הקבלן  ע"י  ויבוצעו  יתוכננו  העבודה  בזמן  הבטיחות  להבטחת  הדרושות  העבודות 

 חשבונו ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

למילוי ו/או כחומר ממוחזר לאחר חלק מהחומר החפור/חצוב יהיה לטובת שימוש חוזר  
 המאושר ניפוי מיון והוספת חומרים נוספים לשיפור איכותו. הקבלן יערום את החומר

מחוץ חוזר  מנהל בכתב הוראה פי-על  חפירתו, לאתר לשימוש   מנת על  הפרויקט,   של 
 לו.  המיועד הסופי במקום הזמן בבוא להניחו

 מדידות  00.03

 תכניות מצב קיים מדידות וסימונים  

איזון של מצב   - מערכת התוכניות הכלולה במסמך ה' להלן מכילה מפת מדידה 
תכנית זאת תשמש גם לנתוני    -קיים שהוכנה ע"י מודד מוסמך מטעם המזמין  

המוצא לחישובי כמויות החפירה בשטח. בעצם הגשת הצעתו מאשר הקבלן את  
  . נכונותה של מפה זאת בכל הנוגע למפלסי הקרקע בכל נקודות האיזון

בעלות   תהיינה  אשר  באתר  קבע  נקודות  מהמפקח  הקבלן  יקבל  לכך  בנוסף 
קואורדינאטות וגובה ידועים. נקודות אלו תיוצבנה באתר ע"י הקבלן באמצעות  
תישמרנה ע"י הקבלן   בסלע. נקודות הקבע  בקרקע או  היטב  יתדות מבוטנות 

יומה של  לאורך כל זמן העבודה והן תשמשנה לצורך קביעת גבהים במהלכה ובס 
עבודתו   במהלך  לא תיפגענה  אלה  נקודות קבע  כי  לוודא  הקבלן  על  העבודה. 
באתר וכי ישתנה מיקומן או גובהן. בכל מקרה של פגיעה בנקודות הקבע מכל  

שהיא   חשבונו    - סיבה  על  ויחדשן  אותן  הקבלן  גילוי    -יתקן  עם  מידי  באופן 
גבהיי נקודות ואת  הפגיעה. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבדוק מדי פעם את  

בסביבה   עירוניות  או  ממשלתיות  קבע  לנקודות  ביחס  זאת    -מיקומן  בדיקה 
  תהיה על חשבון הקבלן. 

  נקודות הקבע תושארנה ע"י הקבלן בתום העבודה במצב תקין ומדויק. 
דרישת המפקח   וע"פ  הקבלן תוך כדי מהלך העבודה  רשת האיזון תחודש ע"י 

קדמות העבודה הן מבחינת לוח הזמנים והן  וזאת על מנת לעמוד על קצב ההת
 מבחינת ההתחשבנות התקופתית עם הקבלן. 

כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן הנובעות מהאמור לעיל בסעיף זה  
 כוללות במחירי היחידה של עבודותיו ולא ישולם לו כל פיצוי בגינן בנפרד. 

   תכניות מדידה סופיות 
בשטח   החפירה  עבודות  תום  ע"י    -עם  יוזמן  אשר  מוסמך  מודד  ע"י  תיערך 
איזון סופי של האתר. מפת מדידה סופית    -המפקח וע"ח הקבלן, מפת מדידה  

תשמש בסיס לחישובי הכמויות הסופיים של החפירה בשטח אשר יוגשו   זאת 
לן  ע"י הקבלן לביקורת המפקח, וכן תהווה עדות על התאמת בצוע עבודות הקב

 לנדרש. 
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 הכרת סוג הרקע  00.04
המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב שהם וכן  
ללא יוצא מן הכלל אשר עשויים להימצא בתחום אתר  והסלע,  בכל סוגי הקרקע האבן 
בהצעתו את תנאי   בחשבון  לקח  הקבלן כאילו  את  רואים  הסמוכה.  ובקרבתו  העבודות 

פי שהם, כולל הפסולת הקיימת באתר, הערמות המפוזרות ברחבי האתר, הקרקע והאתר כ 
 המסלעות הקיימים בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא. 

 סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות  00.05
  -הפסולת הקיימת באתר והחומר החפור, אשר הקבלן חייב היה להוציאו מחוץ לשטח  

ע"י הובלה למקום בו ית ירו הרשויות המקומיות את שפיכתם. תאום  יסולק ע"י הקבלן 
בנושא זה עם הרשויות, לרבות אישור המזמין להוצאת החומר מהשטח, קבלת האישורים 

חלים על הקבלן. במידה ותידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר   - הדרושים ותשלום האגרות  
  לכך הקבלן ידאג להוצאתה ועל חשבונו. 

כספית או   תוספת  הקיימת לא תשולם לקבלן שום  הפסולת  מרחק הובלת  עבור  אחרת 
באתר והעפר ולא תעשה מדידה של מרחקי הובלה בכל סוגי עבודות העפר בשטח הבניה  
ההובלה   מרחקי  את  ככוללים  הסוגים  מכל  החפירה  מחירי  את  ורואים  לאתר,  ומחוץ 

 הדרושים לצורך סילוקם. 

 חפירת יתר  00.06
מלא את החללים שנוצרו למפלס  בכל מקום בו חפר הקבלן יותר מהנדרש, יהיה עליו ל

להלן. בגין כל זה לא ישולם לקבלן כל תשלום   01.11כמפורט בסעיף    20  - המתוכנן בבטון ב
עבור מילוי בחפירת יתר כנ"ל, והוא יבצע את העבודות הכרוכות במילוי למפלס המתוכנן  

 על חשבונו. 

 סילוק מים מחפירות  -ניקוז השטח  00.07
מי יצטברו  העבודה  ובמהלך  גשמים, במידה  עקב  בפרט,  החפור  ובבור  בכלל  באתר  ם 

שיטפונות, פגיעה במערכת אספקת המים, פגיעה במערכת הביוב או מקורת אחרים, יהי  
המפקח.  לפי הוראות  ומהירים ביותר,  יעילים  על הקבלן לסלקם על חשבונו, באמצעים 

א תשולם ל  ;במידת הצורך על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז מי גשם בשטח
כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה. אופן ושיטת הניקוז יתואמו עם המפקח  

 לפני תחילת העבודה וטעונים אישורו המוקדם. 

 תנועות עפר בשטח  00.08
מודגש כי כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות הבצוע השונות בהן ינקוט הקבלן  

רתן ממקום למקום, בצוע רמפות עפר לכניסה  כגון בצוע רמפות עפר לצרכיי עבודתו והעב
וכיו"ב   רכב  כלי  של  מהאתר  העפר    -ויציאה  עבודות  של  שהוא  סעיף  בכל  יימדדו  לא 

  ותמורתן כלולה במסגרת ההוצאות הכלליות של הקבלן. 
הסופי   תהיה כאמור לעיל מהמצב הקיים בשטח למצב  למיניהם  מדידת סעיפי החפירה 

זה   שמצב  כפי  בלבד,  בהתאם המתוכנן  או  להלן  ה'  במסמך  בתוכניות הכלולות  מופיע 
 להוראות בכתב של המפקח. 

 שינוי היקף העבודה תוך כדי הביצוע 00.09
להלן מתייחסות   ה'  כי תכניות החפירה כפי המפורט במסמך  לידיעת הקבלן  מובא בזה 

וי  לתכנון ראשוני בלבד וייתכנו, תוך כדי מהלך עבודתו של הקבלן, שינויי תכנון שיחייבו שנ
בגבולות החפירה ו/או שנוי בעומקי החפירה בחלק מהאתר או בכולו. מחיר הקבלן בכתב 

 לא ישתנו עקב שינויים אלו.  -הכמויות והמחירים במסמך ד' להלן 

 חפירה זהירה לגלוי צנרת ומתקנים תת קרקעיים 00.10
מכני  החפירה תהייה בכל סוגי הקרקע הקיימת באתר ותבוצע בעבודת ידיים ו/או בכלי  

מתאים לסוג עבודה זה ובצורה שבה לא ייפגע כל אלמנט תת קרקעי לרבות כבלי חברת 
 חשמל כמצוין לעיל ו/או כל מבנה קיים ואשר איננו מיועד להריסה ע"י הקבלן. 
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החפירה תבוצע בהתאם לסימון מוקדם בהנחיית המפקח בלבד. מידות החפירה ייקבעו  
ליך החפירה. המדידה תהיה בכל רוחב ובכל עומק  על ידי המפקח לרבות שינוי תוך כדי תה

 שהוא. 

הקבלן יישא בהוצאות כל נזק,   -בנוסף לכל האמור במסמך זה ובחוזה על נספחיו השונים 
 ישיר או עקיף שיגרם לאלמנט תת קרקעי או למבנה כל שהוא עקב עבודתו זאת. 

זה מלפטור את הקבלן מאחריותו הכוללת לגלוי ואיתו ר כל המתקנים אין בקיום סעיף 
התת קרקעיים באתר וטיפול בהם בהתאם למתחייב בסעיפים המתאימים, והכל בתאום 

 עם הרשויות הנוגעות. 

בהתאם להנחיות אגף העתיקות   לחפירות ארכיאולוגיות  גם  בסעיף זה מתייחס  האמור 
 ובאישור המפקח. 

 חציבה לראשי כלונסאות, קורות מסד, לפלטות יסוד וליסודות עוברים  00.11
ן יבצע חפירה ו/או חציבה לראשי כלונסאות, לקורות מסד, לפלטות יסוד וליסודות  הקבל

מהנדס   -עוברים   של  דרישה  ותהיה  במידה  המפקח.  ע"י  שיאושרו  ובאמצעים  בכלים 
הביסוס להגביל את גודל הכלי על מנת שלא לסדוק סלע הנמצא בסמוך לאזורי החציבה 

בכלים קטנים על פי ההוראה, וזאת ללא  וחייב להישאר יציב, אזי יעבור הקבלן לעבו ד 
 דרישה כספית או אחרת. 

 לא יותר שימוש בחומרי נפץ לביצוע החציבה. 

לפני   תעשה  המסד  לקורות  והתעלות  הכלונס  לראשי  חציבת השוחות  כי  בזאת  מודגש 
או מובא    ימלא את השוחות והתעלות בחומר מקומי  הקבלן  קידוח כלונסאות הביסוס. 

ויציקת הכלונסאות, יפונה המילוי. הקבלן ינקוט  לשם קידוח הכלונ  סאות. לאחר קידוח 
לשלמות הכלונסאות   הנ"ל, וידאג  המילוי  לפינוי  במהלך החפירה  אמצעי הזהירות  בכל 
בשום אופן במהלך   יורשה כיפוף זיון הכלונסאות  אשר בתחומם מתבצעת החפירה. לא 

 החפירה. 

נן של ראש הכלונס, ייעשה בזהירות  סיתות כלונסאות הבולטים מתחתית המפלס המתוכ
מרבית. הקבלן ינקוט בכל האמצעים, ובהתאם לדרישות המפקח, על מנת למנוע פגיעה  
מכאנית בכלונס, וכן על מנת לוודא שגובה הכלונס לסיתות יעשה על פי המצוין והנדרש 
בתכנית בלבד, או בהתאם לדרישות המפקח. תשלום עבור הסיתותים בכלונסאות בהתאם 

סעיף המתאים בכתב הכמויות יהיה רק עבור שינויי גובה הכלונסאות כתוצאה משנוי  ל
שלא  נדרשים עקב תיקון גבהיי כלונסאות שנוצקו ע"י הקבלן  סיתותים  תכנון ולא בגין 

 בהתאם לתוכניות. 

כל עבודות החפירה והחציבה יבוצעו על פי מידות תיאורטיות המצוינות בתכנית יסודות  
 עבורן.  וכך גם התשלום 

 החציבה תבוצע כמפורט בתכניות. 

עומק הביסוס ליסודות פלטה וליסודות עוברים יקבע סופית על ידי מהנדס הביסוס. בכל 
מ'   0.6מ' לסלע טבעי ויסודות עוברים יחדרו לפחות    0.8מקרה, יסוד בודד יחדור לפחות  

 ות גיר קרסטי.לסלע טבעי. בעת ביצוע החציבה ליסודות יש לסלק כיסים של חרסית ושכב 

תחתית ודפנות החציבה ינוקו מכל שברי אבן וחלקי סלע רופף וישטפו היטב במים או ינוקו  
 בלחץ אויר לפני יציקת ראשי הכלונס, קורות המסד ו/או היסודות. 

  עומק החציבה המינימאלי מפני החפירה הכללית יהיה בהתאם לרשום בתכניות. 

עומק החציבה לא יהיה פחות מ    - ברים לקירות  בראשי כלונס, בקורות מסד וביסודות עו
 ס"מ בתוך סלע קשה.  100 -

פלטה   ליסודות  מתחת  וחללים  חרסית  כיסי  לגילוי  )דרילים(  בדיקה  קידוחי  לבצע  יש 
 להלן.  01.11ויסודות עוברים כמפורט בסעיף 

אזהרה: יתכן וקיימים בשטח חללים קרסטיים או אחרים בגדלים שונים. הקבלן יידרש 
חפירות שונות או להרחיב חפירות לראשי כלונסאות על מנת לגלות את החללים או     לבצע

 לפתוח אותם על מנת לטפל בייצוב קרקע על פי הוראות שיינתנו ע"י  מהנדס הביסוס.

 מדידה ותשלום  
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לפי   ויסודות פלטה ויסודות עוברים ימדדו  חציבה לראשי כלונס, קורות מסד 
 מ"ק.

כל   כולל את  היחידה  חוזר  מחיר  מילוי  ביצוע  לרבות  העבודה  בבצוע  הכרוך 
כלונסאות   קידוח ויציקת  לשם  ולקורות מסד  כלונס  לראשי  שנתצבו  לשוחות 

 הביסוס וכן את פינוי המילוי לאחר הקידוח והיציקה. הכל כמפורט לעיל. 

 קרקעיים  -קידוחי גישוש מיוחדים לגילוי מערות וחללים תת  00.12
ליסו המיועדת  חפירה  כל  של  קידוחי  בתחתית  הקבלן  יבצע  עוברים,  וליסודות  ד פלטה 

קרקעית מתחת ליסוד. כמות קידוחי  -גישוש מיוחדים, המיועדים לגלות האם יש מערה תת 
הגישוש ומיקומם ייקבעו במקום ע"י המפקח בהתאם לגודל היסוד ולצורתו. בכל מקרה 

 יבוצע קידוח אחד בכל יסוד וכל שישה מ' ביסודות עוברים.

והם יחדרו לעומק שיורו המפקח ויועץ הביסוס, ולא    2.5   1.5יו בקוטר "הקידוחים יה
תת  3  -פחות מ   שבאמצעותו  -מ'. אם תמצא מערה  קרקעית ימשך הקידוח לעומק כזה, 

 מ' נוספים מתחת לתחתית המערה.   3ייקבע עומק המערה, וכן לעומק של 

תת מערה  שתמצא  מקרה  הביסוס,  -בכל  מיועץ  מהמפקח  הנחיות  לקבל  יש  קרקעית, 
 ומהמתכנן ביחס להמשך העבודה והשינויים הדרושים ביסוד הנדון. 

תת מערה  תמצא  שלא  מקרה  ע"י  -בכל  הנ"ל  הקידוחים  את  הקבלן  יסתום  קרקעית, 
 )חצץ עדש( וזאת לפני שהחל בסידור הזיון של היסוד.   30 - תערובת בטון ב

  מדידה ותשלום  

 קידוחי גישוש ימדדו לפי יח'. 

כל  את  כולל  היחידה  הקידוחים    מחיר  ביצוע  לרבות  העבודה  בבצוע  הכרוך 
 ויציקת הבטון לסתימת הקידוח הכל כמפורט לעיל.  

 דיפון זמני  00.13
מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של מבנים 
כלשהם, ו/או ע"י כביש פעיל ועפ"י קביעת המפקח יש בכך כדי להקטין את בטיחות המבנה  

החפירה ו/או החציבה    הנ"ל  בטיחות כלי הרכב, )לפי העניין(, יבצע הקבלן את  ו/או את 
חלק   ושאינו  מראש  המפקח  ע"י  שיאושר  מסוג  זמני  דיפון  ביצוע  כדי  תוך  ידיים,  בעב' 

 להלן.  23מעבודות קירות כלונסאות דיפון קבועים ו/או זמניים הכלולים במסגרת פרק 

יכלול כלונסאות, פר  ופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגני סלע דרוכים דיפון זמני זה 
זמניים, עגני סלע בלתי דרוכים זמניים, פחי כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב', הכל 

 לפי תכנון הקבלן ובכפיפות לאישור המפקח מראש.

בתכניות,   המפורטים  המבניים  האלמנטים  מעבודות  חלק  שאינו  זה,  זמני  דיפון  תכנון 
ישולמו בנפרד. לא  ביצו בו, יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא  ופירוקו, בתום השימוש  עו 

תשולם תוספת תשלום עבור הדרישה לביצוע עבודות החפירה בסמיכות לדיפונים זמניים 
 בעבודת ידיים. 

אישור המפקח לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה ולכך 
 נזקים למבנים הרלבנטיים. הכל כאמור בפרק המוקדמות של מפרט זה. שלא ייגרמו שום

 קרקעיות  -מילוי חללים ומערות תת  00.14
עם ערב כדוגמת ראובילד    20-קרקעיות יבוצע ע"י בטון ב-מילוי של חללים ומערות תת

או שווה ערך מאושר )משווק ע"י שירותי בנוי ואדריכלות בע"מ(, אשר ישמש כסופר    1000
של פלסטיסייזר מוחלט  מילוי  ויאפשר  משפכים,  ע"י  החללים  לתוך  יציקה  ויאפשר   ,

 החללים.

במילוי חללים כאלה יש לדאוג לניקוז מוחלט של כיסי אויר מהחלק העליון של החללים, 
וזאת ע"י צינורות אויר מיוחדים או קידוחים נוספים בתקרת החללים. יש לבצע ויברציה  

 1יפוף של הבטון. יציקת חללים תבוצע בשכבות של  ביציקות אלה, כדי לגרום לשקיעה וצ
 שעות. 2-3מ' עובי כשבניהן הפסקת יציקה של  1.5 -מ' 

 המדידה ותשלום  
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למילוי חללים ומערות נמדד תמיד לפי נפח. מחיר היחידה כולל את    20-בטון ב
 כל המחירים הכרוכים בבצוע לפי המפרט. 

 ניקוז באזור מעיינות ו/או חללים קרסטיים  00.15
כדי עבודות חפירה/חציבה במדרגות עלולים להופיע חללים קרסטיים או אזורי זרימה    תוך

 )מעיינות(. 

ופרטיו   משטח הניקוז  משטח ניקוז.  ולהכין  מיד ליועץ הביסוס  לדווח  במקרה כזה, יש 
יורכב  הניקוז  משטח  עקרוני  באופן  הספציפי.  המקרה  עפ"י  הביסוס  יועץ  ע"י  יתוכננו 

גרנולרי מנקז )עשוי אגרגטים(, ועטיפה עם בד גיאוטכני  מלפחות שתי שכבות של   חומר 
עם  בשילוב  ו/או  מבטון,  יצוק  ויציאה  כניסה  ומשטח  למתיחה,  גבוה  חוזק  בעל  מנקז, 

ס"מ ו/או    10או שווה ערך מאושר, בחפיפות של    STדגם    ENKADRAINיריעות מנקזות  
או שווה    VOLTAי תוצרת  עם צינורות ניקוז שרשוריים מחוררים עם עטיפת בד גיאוטכנ

 ערך מאושר. 

 מדידה ותשלום  

 המדידה לתשלום תהיה לפי העבודות והחומרים שישולבו בפתרון הספציפי: 

 פילטר חצץ נמדד לפי נפח.  00.15.01.01

 בד גאוטכני נמדד במ"ר.  00.15.01.02

 צינורות ניקוז נמדד לפי אורך.  00.15.01.03

נמדדות לפי שטח, בציון הסוג. המדידה נטו ללא    יריעות אנקדריין 00.15.01.04
 החפיפות. 

 מחירי העבודה כלולים במחירי החומרים הנ"ל. 00.15.01.05

 מילוי מאחורי קירות היקפיים של הבניין 00.16
של המפרט הכללי. דרגת ההידוק    51מילוי זה יבוצע מחומר מובא, מצע סוג ב', לפי פרק  

. ההידוק יבוצע בשכבות  3יהיה "  מודיפייד א.א.ש.ט.הו. גודל גרגר מקסימלי  98%תהיה  
ס"מ.  אם יתיר המפקח, ניתן יהיה להשתמש במיטב החומר המקומי בתנאי שלא   20של  

 יכיל חומרים אורגניים, ויענה על דרישות הדרוג וההידוק הנ"ל.  

 מדידה ותשלום  

נפחי תאורטי )לאחר ההידוק(. מחיר היחידה כולל את   מלוי מהודק נמדד לפי 
לאכות הכרוכים באספקת החמר פיזורו והידוקו תוך הרטבה  כל החומרים והמ

כנדרש. מחיר היחידה כולל את בצוע כל הבדיקות של תכונות החמר ע"י מעבדה  
   מוסמכת.

 מצעים מתחת למרצפי בטון  00.17
במידה  חרסית  החפירה  מתחתית  הקבלן  ירחיק  חפירה,  מפלסי  ותיקון  פילוס  לאחר 

 ותתגלה. 

עו במידת הצורך מחומר מובא, מצע סוג א', לפי פרק  מצעים מתחת למרצפי הבטון יבוצ
 של המפרט הכללי כדלהלן: 51

 מצע מאגרגט אבן גרוסה 

מצע באתר   והידוק  פיזור  בכתב ועפ"י הוראות ממפקח    -הספקה,  לאחר אישור  יבוצעו 
לאתר  יובא  החומר  וחרסיתיים.  אורגנים  מחומרים  נקי  א',  מסוג  יהיה  המצע  בשטח. 

ת רטיבות אופטימאלית. צפיפות המצע לאחר ההידוק תהייה לפחות  כשהוא מעורב בתכול
 ק"ג/מ"ק.  2100

יעלה על   ס"מ.     20פיזור החומר יבוצע בהפלסה מלאה. עובי שכבת החומר המפולס לא 
 לפי "מודיפייד א.א.שו".  100%חומר המצע יהודק לצפיפות של 
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ב בתכניות.  המצוין  כמפלס  להיות  צריך  הידוק  לאחר  השכבה  צפיפות  מפלס  דיקות 
 תילקחנה בהתאם להוראות המפקח במקום שיורה על כך, ועפ"י דרישות המפרט הכללי. 

 אופני מדידה ומחירים  00.18
 של המפרט הכללי יכללו המחירים את הנאמר להלן: 51ופרק   01בנוסף לנאמר בפרק 

מחירי החפירה ו/או החציבה יהיו אחידים לשימוש בכל ציוד ולעבודות ידיים.   
ישולם כל תשלום עבור בצוע עבודות ידיים, כמפורט לעיל בהתאם לדרישות  לא  

 המפקח. 

חפירה/חציבה לראשי כלונסאות, לקורות מסד, לפלטות יסוד ויסודות עוברים   
 תימדד עפ"י המידות התיאורטיות בתכניות. 

האדמה    ועודפי  באתר  פסולת קיימת  כוללים הרחקת  מחירי החפירה/חציבה 
מתאימה  לצרכיי מילוי לאתר שפיכה מאושר, כולל הובלה    החפורה ו/או שאינה

יהיה רק   בגין פינוי והרחקת פסולת ועודפי אדמה  לכל מרחק שהוא. התשלום 
 כנגד תעודות שפיכה רשמיות מאתר שפיכה מאושר. 

מחירי החפירה ו/או החציבה יהיו אחידים לשימוש בכל ציוד ולעבודות ידיים.   
עבודות ידיים, כמפורט לעיל בהתאם לדרישות    לא ישולם כל תשלום עבור בצוע

 המפקח. 

תת  למבנים  של    - קרקעיים    - חפירה  התיאורטיות  המידות  לפי  רק  תשלום 
ולא   החפירה  במחירי  נכללים  ואיטום  בידוד  לביצוע  עבודה  המבנים. מרחבי 

 ישולמו בנפרד. 

מילוי מובא מבחוץ: המדידה תהיה בנפח של מילוי המהודק בהתאם לתוכניות   
ממרחק  ול החומר   הובלת  עבור  תוספת  כל  תשולם  לא  המפקח.  הוראות  פי 

 כלשהו. 

מצע מאגרגט אבן גרוסה: המדידה תהייה במטרים מעוקבים )מ"ק(. התשלום   
הנדרשות   המלאכות  כל  וביצוע  החומר  הספקת  עבור  מלאה  תמורה  יהווה 

 להשלמת העבודה.

במטרי  תהייה  המדידה  )אגו"מ(:  מודרגת  גרוסה  מאבן  מעוקבים  תשתית  ם 
)מ"ק(. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת החומר וביצוע כל המלאכות  

 הנדרשות להשלמת העבודה. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  - 01  פרק

 כללי  -עבודות בטון מזוין   01.01
  28על סמך חוזק הבטון בגיל    118חוזק נומינאלי של הבטון בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  

 יום. 

התבניות   כל  מבנים, תכנון  מהנדס  ע"י  ייעשה  הפרויקט  לביצוע  הדרושים  והפיגומים 
 מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

 סוג הבטון לאלמנטים השונים כמפורט בתכניות. 

כל חלקי מערכת התימוך והדיפון עשויים בטון מזויין יצוק באתר לרבות כלונסאות דיפון,  
 להלן.  02.08אטום למים לפי הנחיות סעיף  40-נים יהיו מבטון בקורת ראש וקורת עוג

קרקעיים עשויים בטון מזויין יצוק באתר לרבות ראשי כלונס, קורות  -כל חלקי מבנה תת
ב מבטון  יהיו  וקירות  רצפה  עוברים  יסודות  פלטה,  יסודות  לפי    40-מסד,  למים  אטום 

 .להלן  02.08הנחיות סעיף 

 ההנחיות בתכניות ובהעדר הוראות מיוחדות לפי הנחיות ת"י.פירוק תבניות יבוצע לפי  

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה ובאופן  
 שמתאים ליישום הנ"ל. 

 היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. 

יסודי ורצוף לעומק   עבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס  ויסולקו    7כל תפרי  מי  מ"מ 
דוגמא  שתשמש  התחלת העבודה  לפני  חספוס  דוגמת  יכין  הקבלן  הבטון.  מפני  הצמנט 

 לאחר אישורה להמשך הביצוע. 

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת   X  2  2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  
קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע 

 תקבע המידה המופיעה בתכניות.  –ום קיט

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

 כללי   - מדידה ותשלום  

 בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה: 

כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח,   01.01.01.01
לת המחירים שבמפרט הכללי,  כאמור במפרט הכללי, ועפ"י תכו

 אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט מיוחד זה.  

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. 01.01.01.02

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה   01.01.01.03
ולא   הבטון  במחירי  כלולים  אלסטומרית,  וסתימה  יציקות  בין 

 ימדדו בנפרד לתשלום. 

רשת  עבוד   01.01.01.04 הכוללות  יציקה  הפסקות  יריעות    XPMובצוע   +
תקע( אינו  -פוליאתילן + פוליסטירן מוקצף ועיצוב התבנית )שקע

 נמדד בנפרד והוא כלול במחירי היחידה השונים. 

ומצורפים לחישוב    נפח בליטות באלמנטי 01.01.01.05 כלולים  בטון כלשהם, 
במסגרת   משולם  בבליטות  הבטון  הרלבנטי.   האלמנט  נפח 
תלות   ללא  וזאת  בנפרד  ומשולמות  נמדדות  אינן  והן  האלמנט 

 במידותיהן. 

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול   01.01.01.06
ישולם בעבו היחידה של עבודות הבטון השונות ולא  רם  במחירי 

בנפרד. הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או  
אחזקתם   התקנתם,  ביצועם,  זמניות,  תמיכות  ו/או  פיגומים 
השוטפת, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.  יסודות זמניים ו/או  
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כל מערכת ביסוס אחרת הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף  
 בעבורם בנפרד.הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם 

 פלדת זיון לבטון  01.02

 תיאור ודרישות ביצוע  

  W500  –פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים מסוג פ  
. מאושר שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד )וכולל(  3חלק  4466לפי ת"י 

ל  . בכ4חלק    4466מ' למוט. רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י    15
מקום בו נדרש במפורש ביצוע ריתוכים לפלדת הזיון לרבות פלדת הזיון עבור  

 .  Wכלונסאות תהיה הפלדה רתיכה סימון 

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

בכתב   מפורש  אישור  לכך  התקבל  אם  אלא  מצולע,  זיון  לרתך  אין  ככלל, 
כ אישור  יינתן  בעלות   מהמפקח. אם  זה, יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות 

(, 1)חלק    466)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י    ASWE  7018סימון  
הריתוך   להסיר את קצף  הריתוך יש  לאחר בצוע  המפקח.  ובכפיפות להנחיות 

 )שלקה(.

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע  
 בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי, הכל בהתאם להוראות המפקח.  

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

 ס"מ.  5קע יהיה הכיסוי המינימלי  עם הקר

תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים(  
את   הספסל תבטיח  צורת  הזיון,  של  נכון  מיקום  שיבטיחו  במידות  מכופפים 
יציבותו וקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע  

 יון הנתמך יהיה ישר ויציב.ידי הקבלן כך שהז -על

 מוטות מקשרים –מוטות עיגון  

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

 קשוי( לאלמנטים חדשים.  

בתכניות ויתאימו    מוטות העיגון יהיו מפלדה מצולעת בקוטר ובאורך כמפורט
 לכל הדרישות המפורטות לעיל.  

עיגון הקוצים יהיה באמצעות אפוקסי. העבודה תבוצע בהתאם להוראות יצרן  
האפוקסי )לרבות הנחיות לאופן הכנת החומר, הכנת שטחים ועיגון המוטות(.  

 מ"מ מקוטר מוט הזיון.   2-3קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול ב: 

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

 להשתמש במים לצורך הניקוי.  

 אביזרי עיגון )אינסרטים(  

עיגון   אביזרי  יותקנו  התכניות  פרטי  עפ"י  הדבר  נדרש  בהם  המקומות  בכל 
 ורך חיבור בין חלקי המבנה בשלבי הביצוע השונים.)אינסרטים( המשמשים לצ

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

 מדידה ותשלום  

באתר תימדד לתשלום תוך כדי אבחנה בין סעיפי   פלדת זיון לבטונים יצוקים 
ו/או   ביצוע  שלבי  בין  אבחנה  ללא  אולם  להלן  כמפורט  מבנה  המדידה  חלקי 

 שונים: 
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זיון ימדדו לתשלום לפי משקל )טון(. שומרי מרחק מסוג   01.02.04.01 מוטות 
עשויים   "ספסלים"(   ו/או  )"כסאות"  לזיון  וכן תמיכות  כלשהו 
מוטות זיון מכופפים כלולים תמיד במחיר היחידה ולא נמדדים  
בנפרד. ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י  

נמ אינם  בדיקתם  המפקח  מחיר  כולל  ומחירם,  לתשלום  דדים 
במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. לא תשולם כל תוספת מחיר  

עד   באורך  מצולעים  פלדה  במוטות  שימוש  עבור  מ'    15כלשהי 
 למוט.   

מוטות זיון המשמשים כמוטות עיגון מעוגנים באמצעות אפוקסי   01.02.04.02
ללא הבחנה בי  לפי משקל )טון(,  מוטות  ימדדו לתשלום בנפרד  ן 

ובאורך   בקוטר  מוטות  כולל  שונים.  בקוטר  ו/או  באורך  עיגון 
קידוח מקסימלי   עומק  יהווה    25כלשהם,  היחידה  מחיר  ס"מ. 

לעיל   כמתואר  הנדרשים  והעבודות  החומרים  כל  עבור  תמורה 
 לרבות מוטות העיגון, האפוקסי עבודות הקידוח הניקוי והעיגון.

המותקנים   01.02.04.03 )אינסרטים(  עיגון  ימדדו  אביזרי  השונות  ביציקות 
לתשלום לפי יחידות תוך אבחנה בין מוטות עיגון בקטרים שונים  
באלמנטים   המותקנים  המוטות  כל  כולל  כלשהו  ובאורך 
בטון   אלמנטי  ו/או  טרומיות  קורות  לרבות  שונים  מטיפוסים 

חלקי    2מזויין יצוק באתר. מחיר היחידה לאביזר עיגון כולל את  
)חלקים   העיגון  היחידה  A  Bאביזרי  מחיר  פלסטי.  פקק  כולל   )

לאספקת   הנדרשים  והעבודות  החומרים  כל  עבור  יהווה תמורה 
כל המתואר בתכניות ולפי   האביזרים והתקנתם במקומם וכולל 
ביציקות מקשרות של   היצרן.  אביזרי עיגון המותקנים  הנחיות 
הביצוע   שלב  של  מהעבודות  כחלק  ימדדו  שונים  ביצוע  שלבי 

 הראשון. 

)  קופסת 01.02.04.04 יציקה  להמשכיות  ביציקות  CBOXקוצים  ( המותקנים 
השונות ימדדו לתשלום לפי אורך תוך אבחנה בין מוטות בקטרים  
כל   כולל  הקופסה(  )גובה  היציקה  עובי  בין  הבחנה  ותוך  שונים 
לרבות   שונים  מטיפוסים  באלמנטים  המותקנות  הקופסאות 

  קורות טרומיות ו/או אלמנטי בטון מזויין יצוק באתר. 
והעבודות  מ החומרים  כל  עבור  תמורה  יהווה  היחידה  חיר 

כל   וכולל  במקומם  והתקנתן  הקופסאות  לאספקת  הנדרשים 
המותקנות   קופסאות  היצרן.  הנחיות  ולפי  בתכניות  המתואר 
ביציקות מקשרות של שלבי ביצוע שונים ימדדו כחלק מהעבודות  

 של שלב הביצוע הראשון. 

ם המותקנים בתפרים של  מוטות זיון המשמשים כמוטות מייתדי 01.02.04.05
קירות ללא נמדדים לתשלום בנפרד והם יכללו במשקל הכולל של  
עבור   ביציקה  המותקנים  מגולוונים  פלדה  שרוולי  הזיון.  פלדת 
הזיון המייתד הנ"ל כלולים במחירי היסודות ורצפת הבטון ולא  

 ימדדו בנפרד. 

 תכן תערובת בטון 01.03

 תיאור ודרישות ביצוע  

את תערובות הבטון. תכנון  בכל חלקי מבנה   עשויים בטון נדרש הקבלן לתכנן 
תערובת בטון יבוצע ע"י יועץ מיוחד מטעם הקבלן, שהוא מהנדס רשום וטכנולוג  
מוסמכת   במעבדה  תיבדק  בטון(. התערובת  המפעל המספק  )ולא ע"י  בטונים 
עבידות והתכווצות. היועץ הנ"ל יקבע גם את שיטת היציקה,   חוזק,  בבדיקות 

החשיפה    קצב דרגת  האשפרה,  הנוצק,  הבטון  עבוד  היציקה,  כווני  היציקה, 
יוגשו לאישור המפקח לפחות   יום    60וכיו"ב. התכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה 

 לפני תחילת היציקות. היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור המפקח מראש. 

 תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים הישראליים ובכפיפות לאמור להלן:
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לסוג   01.03.01.01 בהתאם  ת"י  להנחיות  בהתאם  מקסימלית  צמנט  תכולת 
 הבטון. 

 צמנט לא יעלה על ההנחיות ת"י בהתאם לסוג הבטון.  - יחס מים    01.03.01.02
, ויתאים  601ות"י    26לפי ת"י    4Sסומך הבטון לא יפחת מדרגה   01.03.01.03

 להובלה ולשימת הבטון ועיבודו. 

ומעלה ובבטונים בעלי דרישה לגמר חשוף    50-בבטונים בחוזק ב  01.03.01.04
 . 1לפי ת"י  300–ותי יהיה הצמנט מסוג צ"פחז

ת"י   01.03.01.05 לפי  מ  1האגרגטים  עדש,   4  -יהיו  פוליה,  )לפחות(:  סוגים 
שומשום, חול מודרג וחול נקי. גודל מקסימלי של האגרגט יותאם  

 לצפיפות הזיון בפועל. 

 המים יהיו מי שתייה.  01.03.01.06

כדוגמת   01.03.01.07 יהיה  ויידרש  במידה  ההתכווצות  לקיזוז  מוסף 
STABILMAC    ק"ג/מ"ק בטון    20ע"י אלוני בע"מ, בכמות  משווק

 מוכן, או ש"ע מאושר.  

ויידרשו יהיו בכפיפות להנחיות   01.03.01.08 במידה  כימיים נוספים  מוספים 
תכן  896ת"י   של  , )מעכבי התקשרות ומוספי על בלבד(. במקרה 

לקיזוז ההתכווצות יש לוודא שמוספים אלו   מוסף  עם   תערובת 
 התכווצות. אינם סותרים את פעולת המוסף מקזז ה 

במסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדווח למפקח ולקבל את אישורו לאמור  
 להלן: 

 יום.  28,14,7,3התפתחות החוזק בגיל  01.03.01.09
 זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.  01.03.01.10
 יום. 28,14,7,3שינויי נפח הבטון  בגיל  01.03.01.11

 משקל סגולי.  01.03.01.12
 תכולת אויר.  01.03.01.13

פת המים, מדוד דקות מרגע הוס  120סומך והפסדי הסומך במשך   01.03.01.14
 דקות.  30כל 

 פרוט יחסי התערובת ומקורות החומרים.  01.03.01.15

ע"י   אפילו אם התכנון אושר  אחראי לתערובת ולטיב הבטונים,  יהיה  הקבלן 
 המפקח. 

 מדידה ותשלום  

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

 בטון מזוין. 

 בטון חשוף אדריכלי יצוק באתר  01.04

 תיאור ודרישות ביצוע  

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

כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים היצוקים באתר יהיו ברמת  
גמר בטון חשוף חזותי, היציקה בתבניות לפי המפורט בתכניות האדריכלות ו/או  

 תכניות קונסטרוקציה של האלמנטים השונים בהתאמה. 
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ונזילות בקווי החיבור של   חלקים ללא "זקן"  השטחים  יהיו פני הבטון   בכל 
 תבניות. ה

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

 לחצי הבטון ביציקות השונות. 

במקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון חשוף  בלוחות אנכיים יש להשתמש בלוחות  
הפאה הבלתי מוקצעת  תופנה כלפי הבטון  חדשים מהוקצעים בשלושה צדדים. 

 הנוצק. 

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי, לרבות  
 מריחת התבניות בשמן תבניות מאושר. 

הנחיות   לפי  תעשה  חזותי  חשוף  בטון  גמר  בעלי  באלמנטים  תבניות  קשירת 
בח לא  )גם  קשירה  בחוטי  שימוש  יותר  לא  הכללי.  מגולוונים(.  המפרט  וטים 

פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן  - אביזרי הקשירה יחולקו על
מודולארי. תכנון התבניות שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך, מטעם הקבלן, יכלול  

 גם את תכנון אביזרי הקשירה פרישתם וחלוקתם בתבניות. 

 מדידה ותשלום  

. מחיר היחידה זהה למשטחים  קבלת בטון חשוף חזותי נמדדת לפי שטח )מ"ר(
התבניות   סוג  בין  אבחנה  ללא  עקומים ומעוגלים  משופעים  אנכיים, אופקיים 
לרבות פלדה, לוחות אנכיים או אופקיים, לבידים מצופים פורמייקה ו/או טגו  

 וכיו"ב.  

בטון חשוף חזותי לאלמנטים טרומיים אינו נמדד לתשלום ומחירו כלול במחיר  
 האלמנט הטרומי.  

ירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי  בעניין  מח
 בטון חשוף חזותי לרבות שימוש בצמנט ללא אפר פחם. 

 פני בטון כהכנה ליישום מערכת איטום  01.05
פני בטון יצוק באתר, בשטחים המיועדים לקבלת מערכות איטום יעובדו בהתאם להנחיות  

היציקות תבוצענה בתבניות פלדה או לבידים. במפרט הבין משרדי.    05המתאימות בפרק  
השטחים יהיו חלקים, ללא קיני חצץ. קשירת התבניות תהיה ללא חוטי שזירה קשורים 

 אלא באביזרי קשירה שאינם מאפשרים חדירת רטיבות. 

תבניות ע"י מוטות פלדה בתוך צינוריות. המבצע יציע את אמצעי   אין להרשות קשירת 
 ל להשתמש בהם רק לאחר אישור המפקח. קשירת התבניות והוא יוכ

 מצע ליציקה  01.06
 ס"מ.  5המצע ליציקת קורות יהיה מצע בטון רזה בעובי מינימלי של 

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

 בהתאם לצורך.  -החלקה. היציקה תהיה אופקית, משופעת או מדורגת 

 ביצוע המצע ליציקות לפי המידות והמפלסים המתוארים בתכניות.

 מדידה ותשלום  

בטון רזה יימדד לתשלום לפי שטח בסעיף בטון רזה המבוצע מתחת ליסודות,  
י בטון  לראשי כלונס ולקורות מסד/יסוד )מ"ר(. בסעיף ימדדו לתשלום כל שטח

 ס"מ.  5-10רזה בעובי 

המדידה לתשלום ללא הבחנה בין יציקות בשטחים גדולים ו/או קטנים. מחיר  
 היחידה כולל החלקה ועיבוד פני השטח העליונים במפלסים בהתאם לנדרש. 

 אשפרה  01.07
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הכללי   במפרט  המפורטות  להנחיות  בהתאם  תבוצע  מזוין  מבטון  מבנה  לחלקי  אשפרה 
 יות המפורטות להלן. ובכפיפות להנח  0205סעיף 

מסוג   אשפרה  יריעות  ע"י  כסוי  באמצעות  תהיה  אופקיים  פני שטח   whiteאשפרה של 
curing sheets    .המהודקות למסגרות עץ, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים לעין

יורטב כנדרש, ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת   הבטון 
דקות לאחר גמר עבודה פני    20  -טית" וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ "סדיקה פלס

 הבטון במשטח העליון. 

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

אשפרה )חומר   יאושר  שימוש  בחומר  הכללי לא  מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט 
 כלשהו.   Curing Compoundאוטם( נוזלי 

 מדידה ותשלום    

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

 מזוין. 

 בטון אטום כנגד חדירת מים 01.08
להבטחת   ערב  לבטון  להוסיף  יש  למים  אטום  בטון  לבצע  נדרש  שבהם  המקומות  בכל 

מתוצרת כרמית או ש"ע מאושר. השימוש בערב   N.Dהאטימות. הערב יהיה מסוג טריקוזל  
יהיו בכפיפות להנחיות הטכניות של יצרן החומר. השימוש בחמר הערב לא יגרע מן החוזק  

 הנדרש לבטון. 

כך בעיקר   על  להקפיד  יש  ומספקת.  נכונה  לויבראציה  רבה  חשיבות  יש  אלה,  בבטונים 
איטום. אם ייעשה שימוש של מערכת ה  PVCבמקומות שבהם יש ריכוזי זיון ו/או אטמי  

טריקוזל   כמות הטריקוזל  N.Dבערב  האגרגט   0.8%, תהיה  בתערובת.  ממשקל הצמנט 
 מ"מ.  2  -מהאגרגטים יהיו בגודל מתחת ל 5%יהיה רחוץ ומודרג. לפחות 

 כמות המים בתערובת תהיה לפי הנחיות היצרן. 

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

 גמר פני בטון עליונים בתקרות ורצפות 01.09
בהחלקת  ויוחלקו  ייושרו  המקומות,  ובכל  והתקרות  הרצפות  של  העליונים  הפנים 

  5  -"הליקופטר" ברמת דיוק גבוהה ביותר. יש לחזור על ההחלקה מספר פעמים במשך כ 
גמר ההחלקה  שעות לפחות לאחר היציקה, על מנת להבטיח סגירה של סדקי התכווצות.  

 .תעשה בכלי החלקה מפלדה

לא יעלה    3מ"מ ישר ע"י סרגל ישר שאורכו    3דיוק הנדרש:   מקום  בתנאים שבשום  מ' 
לבין המפלסים המתוכננים עבורם על   פני הרצפה המוגמרים  מ"מ, ובתנאי    3ההבדל בין 

 .נוסף שבשום מקום לא יהיה עובי הרצפה קטן מהעובי המפורט לגביה

שיפועים יוצקו במידות ובשיפועים הדרושים. גמר פני הבטון העליונים תקרות ורצפות ב
ניקוז, יש לתת תשומת לב   ורצפות בהן נדרש שיפוע למטרות  יהי כנדרש לעיל. בתקרות 

 .מיוחדת שהשיפוע יהיה אחיד ורצוף מן הנקודה הגבוהה אל כיוון מוצא הניקוז

לצק יש  כדלקמן:  ויוחלקו  ייושרו  והרצפות,  התקרות  ובסומך כל  בהרכב  הבטון  את  ת 
ושקעים ימולאו   יסולקו  יישור ראשוני, עודפי בטון  הנדרש ולצופפו. הבטון הטרי ייושר 
בבטון הטרי. מיד לאחר היישור הראשוני יוחלק השטח החלקה ראשונה בעזרת סרגלי עץ  
קשה או סרגלי אלומניום או מגנזיום להחלקה ויישור כל אי רציפות. ההחלקה הראשונית  

יישור יעשו למפלס המדויק של הבטון כמצוין בתוכניות. היישור וההחלקה יבוצעו לפני  וה
שיפלטו ויופיעו מי צמנט על פני השטח. לאחר פעולה זו יש לחכות עד אשר הבטון יתקשה 

 .במידה מספקת כדי לאפשר ביצוע פעולת ההחלקה השניה ותמיכת הציוד הדרוש להחלקה

 בטון מהיר התחזקות  01.10
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בבטון מהיר  בכל המקומ  שונים  מבנה  חלקי  בין  מקשרות  יציקות  לבצע  יידרש  בהם  ות 
אטום למים ומהיר התחזקות. ההתחזקות    40-התקשרות תבוצע היציקה באמצעות בטון ב

 או ש"ע מאושר.   RHEOBUILD 2000המהירה תושג ע"י שימוש בערב 

של   בכמות  יהיה  הוא  הנ"ל  בחומר  שימוש  ייעשה  לכל    3אם  ש  100ליטר  צמנט  ק"ג  ל 
לפחות   תהיה  הצמנט  כמות  לצמנט    400בתערובת.  המים  ומנת  בטון  למ"ק  .  0.32ק"ג 
כ תהיה  התערובת  של  הקונוס  כ   9"  - שקיעת  יממה  כעבור  הצפוי  הלחץ    400  -וחוזק 

 ק"ג/סמ"ר. 

 לעיל. 02.1.6כמו כן, יש להכניס לתערובת גם ערב ליצירת אטימות הבטון כאמור בסעיף 

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

המבצע( ובמידת הצורך,   כדי לאמת את החוזק הצפוי כעבור יממה. )חומר ההדבקה ע"ח
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. 

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

 קורת ראש כלונס  01.11

 תיאור ודרישות ביצוע  

שרת מעל שורת כלונסאות הדיפון יצוקה כקורה רציפה מבטון  קורת ראש מק
 . 118לפי ת"י  40-ב

על ביניהם  המחוברים  בתכניות,  כמתואר  באורך  בקטעים  יצוקה  ידי  - הקורה 
 תפר עם זיון מייתד.  

 היציקה תהיה כנגד טפסות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה. 

 .ו/או עגול כמתואר בתכניות היציקה תהיה בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג

 מדידה ותשלום  

קורות ראש כלונסאות ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא אבחנה בין אלמנטים  
 בחתכים שונים, בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג ו/או עגול. 

 נקזים ימדדו לתשלום לפי יחידות. 

המותקן בתפרים יימדד לתשלום בסעיף פלדת הזיון של כלל המבנים    זיון מייתד
מגולוונים   פלדה  שרוולי  המוטות.  להתקנת  מיוחדת  מחיר  תוספת  ללא 
המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד הנ"ל לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם  

 כלול במחירי היחידה של קורת ראש כלונסאות. 

רא קורות  קטעי  בין  תפרים  מילוי  ביצוע  היציקה,  הפסקת  עבוד  לרבות  ש 
מוקצף   בפוליסטרין  אלסטומריהתפרים  בחומר  התפרים  כמפורט  וסתימת   ,

לעיל, לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול במחיר היחידה לביצוע    05בפרק  
 הקורות. 

 קורת עוגנים קבועים  01.12

 תיאור ודרישות ביצוע  

ב   מבטון  רציפה  כקורה  יצוקה  הקבועים  העוגנים  במפלס  40-קורת  מבוצעת   ,
 עוגני הקרקע. 

על  ביניהם  המחוברים  בתכניות,  כמתואר  באורך  בקטעים  יצוקה  ידי  - הקורה 
 תפר עם זיון מייתד.  

הקורה תיתלה על כלונסאות הדיפון באמצעות מוטות זיון מעוגנים בכלונסאות.   
הכלונסאות   בכל  סיתות  ע"י  תתקבל  לכלונסאות  הקורה  בין  המגע  הבטחת 

 כניות ובפרטים. כמתואר בת
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היציקה תהיה כנגד טפסות. עיבוד פני הבטון בגמר בטון חשוף חזותי, היציקה   
 בתבניות לבידים ו/או תבניות פלדה. פני הקורה בטון מוחלק. 

 מדידה ותשלום  

בין    אבחנה  ללא  )מ"ק(  נפח  לפי  לתשלום  ימדדו  הקבועים  העוגנים  קורות 
 אלמנטים בחתכים שונים.

 ום לפי יחידות. נקזים ימדדו לתשל 

יימדד    לא  לכלונסאות  הקורה  בין  המגע  להבטחת  הכלונסאות  בכל  סיתות 
 לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה של קורת העוגנים. 

לתשלום בסעיף המתאים    ימדד  הקורה  לתליית  בכלונסאות  זיון  מוטות  עיגון 
 בכתב הכמויות.  

מייתד  כלל    זיון  של  הזיון  פלדת  בסעיף  לתשלום  יימדד  בתפרים  המותקן 
 האלמנטים ללא תוספת מחיר מיוחדת להתקנת המוטות. 

מוטות    לתשלום בסעיף  זיון לתליית קורת העוגנים המעוגן בכלונסאות יימדד 
 עיגון כמפורט לעיל. 

ימדדו    לא  בתפרים  המייתד  הזיון  עבור  ביציקה  המותקנים  פלדה  שרוולי 
 נפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של קורת העוגנים. לתשלום ב

פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות וסתימת   
להלן, לא יימדדו לתשלום בנפרד    05התפרים בחומר אלסטומרי, כמפורט בפרק  

 ומחיר האיטום כלול במחירי היחידה של קורת העוגנים. 

 בטון מותז 01.13

 ביצוע תיאור ודרישות  

 בפרויקט זה ייעשה שימוש בבטון מותז לשתי מטרות: 

 מילוי מרווח בין כלונסאות דיפון למניעת גלישת קרקע. 
 ציפוי משטח קיר כלונסאות דיפון.

הבטון המותז יהיה מטיפוס רטוב או יבש. לפני ביצוע העבודה על הקבלן להגיש  
מהירה   הדבקות  להבטחת  ערבים  הכוללת  המתאימה  התערובת  לאישור את 

. פיתוח תערובת מתאימה  54והשגת החוזק הדוש בהתאם למפרט הכללי בפרק 
ב יהיה  הבטון  סוג  מאושרת.  מבדקה  באמצעות  הקבלן  ידי  על  .  30–יבוצע 

 . אשפרה תעשה מיד בכדי למנוע סדקיםה

 המדידה ותשלום  

המדידה תהיה לפי מ"א בטון מותז למילוי המרווח בין כלונסאות הדיפון. מחיר  
 ס"מ לפחות.  10היחידה כולל ניקוי פני הכלונסאות והתזה בעובי  

דיפון. מחיר   כלונסאות  קיר  משטח  ע"ג  מותז  שטח  מ"ר  לפי  תהיה  המדידה 
  10÷15שטחים לביצוע, ניקוי פני כלונסאות, התזה בעובי היחידה כולל הכנת מ

ס"מ לפחות )מדוד מפני הכלונס(, מילוי החלל בין הכלונסאות, עיגון רשת הזיון  
והתקנת   לחיפוי  פני משטח הבטון כתשתית  והברשת  יישור  )הנמדדת בנפרד(, 

 .פתחי ניקוז על משטח הבטון 

 יסודות וראשי כלונסאות  01.14
לפחות    40- אות יהיו עשויים בטון מזוין יצוק באתר. סוג הבטון ביסודות וראשי הכלונס 

 .אטום למים

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

ה האלמנטים  ליציקות  הכלונסאות  וראשי  היסודות  בין  המגע  שטח  מבוצעים  עיבוד 
יהיה   העליונים  היציקה  פני  דהיינו  וכיו"ב(,  עמודים  קירות,  רצפות,  )קורות,  בראשם 
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מישורי בהתאם למפלסים המתוארים בתכניות עם חספוס )ללא חלקי בטון רופפים(. יש 
להקפיד על הוצאת כל הקוצים הנדרשים כמתואר בתכניות. על הקבלן לשים לב לדרישות  

 כניות.כסוי הזיון המופיעות בתו
  המדידה ותשלום  

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

 החומרים והציוד הדרושים לביצוע. 

 קירות מבנה  01.15

 .קירות בטון יצוקים באתר יבוצעו לפי הפרטים והחתכים המופיעים בתכניות

ב לפחות  כמפורט בתכניות אך  הבטון  לאופן ביצוע  40-סוג  לב המבצע מופנית  . תשומת 
להבטיח מהלך   של קירות מעטפת המבנה, אלו הם קירות גבוהים. על המבצע  היציקות 
יציקה תקין ורצוף ליציקת הקירות ולתכנן את הפסקות היציקה הנדרשות לצורך מניעת  

ר של כל נפח הבטון )הפסקות יציקה  אופקיות  סדיקה בקירות אלו וביצוע ריטוט מבוק
מ'    1.00ו/או אנכיות(. הקירות יוצקו בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על  

תוך   בטון ליציקה  לחילופין רשאי המבצע להשתמש במשאבת  המשפך.  צינור  מתחתית 
על הורדת הצינור לתחתית החלק הנוצק למניעת סגרגציה עקב התקלו ת הבטון  הקפדה 

 ."הנוצק בזיון. בכל מקרה לא יורשה שימוש ב"חלונות יציקה

אחד   כל  של  התגמיר  לסוג  המתאימות  בתבניות  שימוש  כדי  תוך  תהיה  היציקה 
 .לעיל 02.01מהאלמנטים לפי הפירוט בתכניות ולפי המפורט בסעיף  

 המדידה ותשלום   

)חלונות   )מ"ק( בניכוי הפתחים  נפח  לפי  לתשלום  ימדדו  תוך  קירות  ודלתות( 
וללא   ואורך  גובה  במידות  אבחנה  וללא  הקירות  של  העובי  במידות  אבחנה 
התשלום   ו/או קשתי.  מדורג  ו/או  משופע  ו/או  אופקי  בקו  קירות  אבחנה בין 
יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל  

 .חלקי המבנה כנדרש לרבות עיבוד פתחים וקשתות בפתחים

 קירות תומכים  01.16

 תיאור ודרישות ביצוע  

סוג   מזויין.  מבטון  תומכים  קירות  של  מערך  הקבלן  יבצע  מהעבודות  כחלק 
ב ת"י    40-הבטון  ובתוואי  118לפי  ומדורגים  משתנים  בגבהים  . חתך הקירות 

 .אופקי ישר ו/או קשתי כמתואר בחתכים הטיפוסיים בתכניות

הקירות יבוצעו בקטעים כמתואר בתכניות המופרדים ביניהם  בתפר התפשטות  
 .ידי תפר עם זיון מייתד- ומחוברים ביניהם על

הקיר   בתחום  קרקע  להחלפת  העבודות  השלמת  לאחר  יבוצע  הקירות  ביסוס 
 .בהתאם להוראות המפקח

לא  יציקת יסוד הקיר תתבצע ע"ג מצע בטון רזה. היציקה תתבצע כנגד תבניות )
 .תותר יציקת כנגד דפנות החפירה(

 חיפוי  האבן  

 .להלן 14ראה פרק   -הנחיות לחיפוי האבן )התקנה ברטוב(

 נקזים  

צינורות  עשויים  יהיו  קל כלפי    110בקוטר   PVC נקזים  בשיפוע  מ"מ, שיונחו 
חזית הקיר. הצינורות ימוקמו במרחקים קבועים )מודולריים( זה מזה בצפיפות  

 .מ"ר בכל שטח הקיר 4של נקז אחד כל 

מ"ק ולמלאו בבניה יבשה ע"י    0.4-0.3מול כל נקז יש לבצע שקע בסלע בגודל  
מ"מ    20מלא בחצץ בגודל     XPM אבנים. לכל נקז יקשר פילטר עשוי שק רשת

ליטר, לפחות ועטוף בד גיאוטכני המבטיח את הפילטר מפני    30)פוליה(, בנפח  
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בחזית   יסתיים  הנקז  צינור  בעפר.  בתוכניות  סתימה  המתואר  לפי  הקיר, 
בפרק   להנחיות  מגולבנת,  14ובהתאם  רשת  תהיה  נקז  צינוק  כל  של  במוצא    .

 .למניעת כניסת מכרסמים ו/או ציפורים

 המדידה ותשלום  

בין   01.16.04.01 אבחנה  תוך  )מ"ק(  נפח  לפי  ימדדו לתשלום  תומכים  קירות 
עובי   )עובי,  האלמנטים  במידות  אבחנה  וללא  לקירות  יסודות 

גו בין קירות מטיפוסים שונים  משתנה,  ואורך(, ללא אבחנה  בה 
וללא אבחנה בין קירות בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג ו/או  
העבודות,   כל  עבור  מלאה  תמורה  יהווה  התשלום  קשתי. 

  .החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי המבנה כנדרש

הזיון   01.16.04.02 פלדת  עבודות  כל  עם  יחד  לתשלום  תימדד  הזיון  פלדת 
 .לעיל 02.02מבוצעות בפרויקט זה כאמור בסעיף ה

זיון מייתד מגולוון המותקן בתפרים יימדד לתשלום בסעיף פלדת   01.16.04.03
להתקנת   מיוחדת  מחיר  תוספת  ללא  המבנים  כלל  של  הזיון 
המוטות. שרוולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור הזיון  

במחי כלול  בנפרד ומחירם  לתשלום  ימדדו  לא  הנ"ל  רי  המייתד 
 .היחידה של הקירות

פני   01.16.04.04 חספוס  הכולל  לקיר  יסוד  בין  יציקה  הפסקות  ובצוע  עבוד 
ס"מ לא יימדד לתשלום בנפרד    10/5היציקה ושן גזירה במידות  

יימדד   רזה  בטון  הקירות.  לביצוע  היחידה  במחיר  כלול  ומחירו 
לתשלום יחד עם כל עבודות מצעי בטון רזה המבוצעות בפרויקט  

 .לעיל   02.06זה כאמור בסעיף  

היציקה,   01.16.04.05 הפסקת  עבוד  לרבות  קירות  קטעי  בין  תפרים  ביצוע 
אלסטומרית   וסתימה  מוקצף  בפוליסטרין  התפרים  מילוי 
כמתואר בתכניות לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול במחיר  

 .היחידה לביצוע הקירות

נקזים נמדדים ביחידות מוגמרות לרבות צינור הניקוז, פילטר בגב   01.16.04.06
מגולבנת בפתח הנקז. מחיר היחידה זהה לכל הנקזים  הקיר ורשת  

 .ללא תלות באורך הצינור

 .להלן  14חיפוי אבן לקירות הנ"ל נמדד בנפרד בפרק  01.16.04.07
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 עבודות בניה  - 03  פרק

 כללי  03.01

במפרט    04המפרט המיוחד לעבודות בניה מתייחס לעבודות המתוארות בפרק   
 הכללי ועבודות הבנייה המתייחסות לחוזה זה. 

 לבניית קירות בני לא נושאים.   1חלק   1523מופנה ומחויב לתוכן ת"י הקבלן  

 בניה בבלוקי בטון חלולים 03.02
  4ס"מ בעלי    20ס"מ בעלי שני חורים או    10בלוקי בטון חלולים לקירות פנים יהיו בעובי  

" רגיל. בלוקים אלו יוגדרו  30. הבלוקים יהיו מסוג חלול "5חורים ויעמדו בדרישות ת"י  
 כרגילים. 

 חיבורי בטון ובניה  03.03

לת"י    בהתאם  על ביצוע  1חלק    1523חיבורי בטון ובניה יבוצעו  להקפיד  יש   .
 השטרבות והקוצים לחיבור מאלמנט הבטון.

 קירות הבניה הפנימיים יבנו לאחר יציקת התקרות.  

 חגורות בקירות בניה  03.04

מפלס הדלתות, וכמ  יבוצעו, בכל קירות הבלוקים מעל  סומן  חגורות אופקיות 
יהיה   וגובהה  בעובי הקיר  רוחב החגורה יהיה  ס"מ לפחות. זיון    20בתוכניות. 

מ"מ לכל אורכן החגורה וחישוקים    8מוטות מצולעים קוטר    4החגורה יעשה עם  
 ס"מ אחד מהשני.  20במרחקים של    8ממוטות מצולעים קוטר "

וב  הפינות  בכל  קירות  בין  מפגש  בכל  יהיו  )עמודונים(  אנכיות  צידי  חגורות 
מידת   הקיר  כעובי  החגורות האנכיות יהיה  עובי  דלתות, וכמסומן בתוכניות. 

מוטות מצולעים קוטר    4ס"מ לפחות. זיון החגורות יעשה ע"י    20רוחבם תהיה  
ס"מ. הבניה בקרבת החגורות האנכיות תופסק בשנני    20מ"מ במרחקים של    8

 קשר, בטון החגורות ימלא חללים אלו )שטרבות(. 

 דידה  מיוחדים אופני  מ 03.05

בטון ובין    בחבורי קירות בניה לעמודים, לקירות  קשר וחגורות אנכיות  שינני 
 קירות בניה לקירות בניה אחרים לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי הבנייה.

כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  
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 עבודות איטום  - 05  פרק

 איטום דפנות קורות יסוד  05.01
 ת  השטח הכנ 

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

ס"מ, לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח יציב,    2הבטון בעומק של  
של   בתערובת  הכול  ו"סיקה  3צמנט,    1ולמלא  מים  )Mלטקס    חול,   "15%  

 ממשקל הצמנט( או שו"ע. 

 פריימר  

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

 איטום ביטומני  

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

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

 ס"מ.  50לפחות 

 הגנת האיטום 

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

 "קלקרית" או שו"ע, בצורה נקודתית. מילוי 
 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום. 

 איטום ראשי כלונסאות  05.02

 הכנת שטח ראשי הכלונסאות 
יש להכין את שטח הבטון של ראשי הכלונסאות הבודדים ללא חלקים רופפים,  

 נקיים וחלקים. 
ת עד להגעה לבטון בריא. יש לחתוך את  במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסת

מהשטח כ הבולטים  )לא קונסטרוקטיביים(  ס"מ בתוך הבטון    2  -כל הקוצים 
" Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1ולמלא את החורים בעזרת תערובת של 

( שו"ע  ראשי    15%או  היקף  את  יכלול  לאיטום  השטח  הצמנט(.  מכמות 
העליונים הכלונסאות  ופני  לכלוך    הכלונסאות  שומן,  ללא  רציף,  נקי,  ויהיה 

 וכדומה. 

 איטום ראשי הכלונסאות   

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

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

לא   שהשכבות  לוודא  יש  להתקשות.  התחילה  כבר  הראשונה  השכבה  כאשר 
 יתייבשו במהירות ולכן יש להרטיב את המשטח לפי הצורך.

 איטום רצפות  05.03
 על גבי תחתית החפירה יונחו ארגזי הפרדה כמתוכנן. על גבי ארגזי ההפרדה יש לבצע:  

 יריעת פוליאטילן  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך  28עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

ארגזי כוורת מונחים מת של קונסטרוקטור יש  על גבי  חת לרצפה לפי הנחיות 
 מ"מ.  0.2לפרוס יריעת פוליאטילן בעובי 

 בטון רזה  

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

הכלונסאות   05.03.02.01 לראשי  תבוצע הנמכה במפלס הבטון הרזה  בחיבור 
ווטה  כ  בצורת  של  יצירת    5-10ובעומק    15-ברוחב  לצורך  ס"מ 

 משטח לחיבור עם ראש הכלונס. 

המפלסים 05.03.02.02 הפרשי  בהם  התעלות/ה בורות    במקומות  רצפת  בין 
ס"מ, ימשיך הבטון הרזה בצורת ווטה    60הכללית הינו עד   לרצפה

ויתחבר עם בטון הרזה של הרצפה הכללית שיבוצע בשלב מאוחר  
 ום ברצף. יותר, על מנת לבצע את האיט

 הכנת השטח  
 ניקוי פני  תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח. בכל במקומות שיתגלו בליטות יש  
ולתקן באמצעות תערובת   חול, מים ו"סיקה    3צמנט,    1לסתת את פני הבטון 

 מכמות הצמנט(.  15%" או שו"ע ) Mלטקס 

שעות לפני תחילת עבודות    24לייבוש הבטון במקומות הנ"ל לפחות  יש להמתין  
 האיטום. 

 HDPEיריעת   
יריעת   לפרוס  יש  הרזה  הבטון  גבי  "  HDPEעל  שו"ע   PMH 3040"מסוג  או 

 מ"מ. 1.5להדבקה עצמית בעובי  

להסיר שכבת פוליאטילן המכסה את   לפני יציקת הבטון הקונסטרוקטיבי יש 
 שכבת ההדבקה. 

ס"מ ע"י הידוק היריעה    10-יהיה בחפיפה של כ  ריעותחיבור בין הי 05.03.04.01
על גבי שכבת הדבקה הקיימת על פני היריעות והדבקה של סרט 

 ס"מ.  12הדבקה חד צדדי ברוחב 

כלונסאות 05.03.04.02 תבוצע היריעה בשטח ההנמכה ותגיע    בחיבור לראשי 
להדביק   יש  היריעה  מעל קצה  הניתן.  ככל  קרוב  לראש הכלונס 

ברו  צדדי  חד  הדבקה  מודבק    12חב  סרט  הסרט  כאשר  ס"מ, 
 בחלקו על היריעה האופקית ובחלקו על דופן ופני ראש הכלונס.  

יש לקפל את היריעה בתוך    בחיבור לקירות יצוקים במרווח עבודה 05.03.04.03
את   זמני  באופן  לתפוס  יש  הקירות.  יציקת  לקבלת  התבנית 

של כ  בגובה  האנכית  לתבנית  הפסקת    20-היריעה  קו  ס"מ מעל 
ן, לחיבור עם המשך איטום הקיר בשלב מאוחר  היציקה המתוכנ 

 יותר. 

המפלסים 05.03.04.04 הפרשי  קיים  בהם  רצפת   במקומות  בין 
ברצף,  בוצע  הרזה  והבטון  הכללית,  לרצפה  התעלות/הבורות 
תלווה היריעה את צורת הבטון הרזה ותתחבר לאיטום הרצפה  

 .שיבוצע בשלב מאוחר יותר הכללי 

 שומרי מרחק להגנת האיטום 
אלמנטי במידות של כפריסת    - ם מתועשים עשויים בטון או אבנים משתלבות 

5X5X10 מטר לכל כיוון.   0.5-ס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ 

נזק   למנוע  ע"מ  רבה  בזהירות  תבוצע  מרחק  שומרי  פריסת 
 לאיטום. 

 יציקת רצפת בטון  
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 הרכבת ברזל זיון ויציקת רצפת הבטון בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור.

 ירות תת קרקעייםאיטום ק 05.04

 עצר מים מתנפח   
בשטח הרצפה ובחיבור רצפה יציקה  קיר יש להניח רצועת עצר  -בכל הפסקת 

 מ"מ.  X  25 7" או שו"ע במידות של SIKA SWEL  2507מים מתנפח מסוג "
 " או שו"ע. S SIKA SWELL העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג "

 היציקה. סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי  

 הכנת השטח  

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

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

 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 איטום  

 הרצפה בזהירות ללא פגיעות.

 פריימר  

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

 איטום ביטומני  

מסוג   ביטומני  איטום  חומר  של  מריחה/התזה  ביצוע  הפריימר  גבי  על 
 מ"מ )שכבה יבשה(.  4"אלסטופז" או שו"ע עד קבלת עובי שכבה של 

הקירות   05.04.04.01 של  העליון  האיטובחלק  הקירות  יעלה  לקצה  עד  ם 
 לחפיפה עם איטום הרצפה בשלב מאוחר יותר. 

יתחבר האיטום לקצה  התת קרקעים   בחלק התחתון של הקירות 05.04.04.02
 ס"מ מעבר לרצפה.  15/20-איטום הרצפה הבולט לרוחב של כ

 הגנת האיטום   

 ס"מ.  3" או שו"ע בעובי של F30על גבי האיטום הדבקת לוחות  "קלקר 

 מילוי חוזר   

 חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום. ביצוע מילוי

 מפרט עקרוני  –איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים   05.05
תת  בקירות  צינורות  מעברי  של  שונים  לסוגים  ועקרוני  כללי  מפרט  מהווה  זה  סעיף 
קרקעיים בפרויקט. קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות, שרוולים, כבלי חשמל וכד' 

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

 ספציפית לכל מעבר צינור באופן פרטני.  

סביב צינורות המבוטנים בקירות יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י מריחות   
" או שו"ע תוך יצירת רולקה עבה סביב הצינורות.  EASY GUMשל חומר מסוג "

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

איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים יבוצע לפי   
 אחת מאלטרנטיבות הבאות: 
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 אלטרנטיבה א'  05.05.02.01

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

 בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר. 

 אלטרנטיבה ב'  05.05.02.02

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

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

פול ספוג  פעמיים  ללפף  יש  מסוג  המיועד  מתנפח  יאטילן 
"ILLMOD בקצה אחת  פעם  ילופף  הספוג  שו"ע.  או  אש  נגד   "

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

 או שו"ע.

תוך   המתכת  פלטת  לשולי  יחפוף  הקיר  של  הביטומני  האיטום 
 איטום.יצירת עיבוי של שכבת ה 

מתכת,    צינורות  או    GEBERITEאו    PVCסביב  שרוולים  בודדים העובר דרך 
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 KERDIהצינור מצידו החיצוני יולבש אביזר אטימה מסוג "

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

 איטום רצפת חדרים רטובים 05.06
הפנימיות יש  ומתחת למחיצות  הקירות, בהיקף החדר  לפני בניית  גבי רצפת הבטון,  על 

ס"מ    1-יהיה בכלצקת חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה 
 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. 
 הכנת השטח   

על   המשפיעים  האלמנטים  כל  להשלים את  יש  עבודות האיטום,  לפני תחילת 
 , לדוגמא: שרוולים ותעלות למעבר צינורות, פינות, קירות, חגורות וכו'.  האיטום

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

 איטום צמנטי  

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

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

 טיפול במעברי צנרת   

, מתכת וכד' החודרים דרך רצפת  PVC  במעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט",
" או שו"ע  EASY GUM החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "

 בצורת רולקה עבה סביב הצינור. 
האיטום   שכבת  מעל  יעברו  אינסטלציה  מערכת  של  האופקיים  הצינורות  כל 

 התחתונה.  
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 ביטון צינורות ומילוי חול מיוצב לקבלת האיטום  

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

 יהיו יציבים.  
על כל שטח הרצפה בין צינורות הבטון, יש למלא שכבת חול מיוצב, התערובת  

של   תכולת צמנט  בעלת  ל  100תהיה  צמנט  את    1-ק"ג  להרטיב  יש  חול,  מ"ק 
שכבת   ביצוע  לפני  יציבה  שכבה  לקבלת  עד  להתייבשותה  ולהמתין  השכבה 

 האיטום העליונה. 

 במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.

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

 קבלת האיטום העליון. 

 פריימר ביטומני   

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

 איטום ביטומני   

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום ביטומני   05.06.06.01
 מ"מ.  3עובי שכבה של   מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע עד לקבלת

על גבי שכבת האיטום בטרם התייבשה, יש לפזר שכבת חול יבש   05.06.06.02
שאריות החול   את  להסיר  יש  הידבקות.  ולמניעת  להגנתה  ונקי 

 לפני ביצוע הריצוף. 

עד לגובה   05.06.06.03 יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות  האיטום 
רת  ס"מ מעל פני הריצוף הסופי, כלומר על כל גובה חגו  10-של כ

 הבטון.   

בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון. לאורך החגורה,   05.06.06.04
 יש להניח סרגל האלומיניום, כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

 חיבור האיטום למחסומי רצפה   

במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז כפול, המחסומים   05.06.07.01
" או שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום  DALLMERיהיו מסוג "

 א אפשרות חדירת מים חוזרים. לל

עד   05.06.07.02 איטום  רצף  ויצור  המחסום  לשולי  בחפיפה  יעלה  האיטום 
)לא   רגילים  מחסומים  קיימים  בהם  במקומות  הניקוז.  לפתח 
יבוצע עיבוי של מריחות האיטום   כפולים(, סביב פתח המחסום 

 בצורת רולקה עבה. 

 מדה להגנה  

טום וקבלת  על גבי האיטום יש לצקת שכבת מדה בטון להגנת האי 05.06.08.01
כ יהיה  שכבת המדה  עובי  תבוצע בצורה   4- הריצוף.  והיא  ס"מ, 

 נוזלית למחצה על מנת למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

הריצוף   05.06.08.02 לקבלת  כיוונים  לשני  בסרגל  חלק  יהיה  המדה  גמר 
 בהדבקה. 

 גמר ריצוף  

 ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

 ביםאיטום קירות חדרים רטו 05.07
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מקלחות,   שרותים,  הרטובים:  בחדרים  הקירות  שטחי  כל  את  כולל  זה  סעיף  הערה: 
 אמבטיות וכד'. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד'. 

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

 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  

לתוכנית בשקעים    בהתאם  הדפנות  את  להחליק  יש  אינסטלציה.  יועץ  של 
לטקס    3צמנט,    1באמצעות תערובת   ו"סיקה  מים  )Mחול,  ושו"ע  א   "15%  

 מכמות הצמנט(.
 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף. 

 איטום   

 בקירות בלוק ו/או בטון   05.07.02.01
  2צמנט,    1בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית בתערובת של  

מכמות המים. עובי    15%" או שו"ע )1וספת "סיקה  חול, ומים בת 
 מ"מ.  8מינימלי של השכבה יהיה 

 בקירות גבס ו/או וילה בורד  05.07.02.02

 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  

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

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

 ס"מ.  10

 עיבוד האיטום בחיבורים וסביב צינורות  

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

 ס"מ. על גבי הרצועה תבוצע המריחה הצמנטית עד לכיסוי מושלם. 12 -כ
אטימה מסוג   רצועת  להרכיב  יש  הקירות  החודרים את  שונים  צנרת  במעברי 

"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'.   2האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של 

 גמר  

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. 

ההדבקה תעשה בעזרת דבק   –  במקרה של הדבקת פסיפס זכוכית 05.07.04.01
 " או שו"ע. 100" או "כרמית 770משופר מסוג "תרמוקיר  

ההדבקה תעשה בעזרת    -במקרה של הדבקת פורצלן או קרמיקה   05.07.04.02
 " או שו"ע. SIKA SERAMדבק משופר מסוג "

 איטום רצפת מטבח   05.08
 על גבי רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית יש לבצע:

בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה  לפני בניית הקירות, יש לבצע  
יהיה ב כ של החגורה  ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע    1-אטומה". רוחבה 

 רשת להחזקת הטיח במקום. 

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.   10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ
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 ס"מ מתחת לתחתית הריצוף במקום.   1  - באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ
 הכנת השטח   

ולהשלים את ביצוע   כל הפרטים  לגמור את  לפני תחילת עבודות האיטום, יש 
האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות  
וכו'. יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות  

 לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.    את השטח מאבק,
מנת לקבל את   פח שטוח אל חלד שיקובע לחגורת הבטון על  יונח  הדלת  בסף 

 האיטום בחפיפה.  
 פריימר   

ביטומני   פריימר  על שטח פני הבטון הקונסטרוקטיבי יבש לחלוטין יש למרוח 
 ג"ר/מ"ר.   300" או שו"ע בכמות של GS 474מסוג "

 ומן חם  שכבת ביט 

" או שו"ע  75/25על גבי הפריימר יש לבצע מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  
 ק"ג/מ"ר(.   2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1בכמות של 

 יריעה ביטומנית לאטימה  

"פוליפז   מסוג  ביטומנית  יריעה  עלR5הלחמת  מ"מ.    5בעובי    S.B.Sבסיס     " 
חימום של חומר. החפיפ ע"י  המשטח תהיה  לאורך  ההדבקה על  ות הצדדיות 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
ס"מ. ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י    20-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.  

 גמר האיטום   

לשטח    לקראת הקירות יופסקו היריעות על גבי שטח התקרה האופקית, בחיבור
האנכי יבוצעו מספר מריחות איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או שו"ע עד  

מ"מ. המריחות יחפפו ליריעות הביטומניות לרוחב של   5לקבלת עובי שכבה של 
ס"מ מעל פני הגמר הסופי של   10ס"מ ועל גבי השטח האנכי עד לגובה של   20-כ

 החדר )בחפיפה לאיטום הצמנטי שעל הקירות(.  
 השקעים למעבר צינורות יכלול האיטום על כל שטח השקע.  באזור

 איטום במעברי צינורות  

ברצפה   בפתח  העוברים  בודדים  אנכיים  צינורות  אביזר  סביב  להתקין  יש 
" ולסגור אותו בעזרת חבק נירוסטה סביב  DALLMER DELBITאטימה מסוג " 

ה מאיטום  הביטומנית  היריעה  גבי  על  יתחברו  האביזר  שולי  רצפה  הצינור. 
 בהלחמה מלאה. 

סביב צינורות מסוג "גבריט" מבוטנים ברצפה והחודרים את שכבת האיטום יש  
" או שו"ע בצורת רולקה עבה סביב  EASYGUMלבצע מריחה של מסטיק מסוג "

 הצינור. 

צינורות   לבצע    PVCסביב  יש  האיטום  מבוטנים ברצפה והחודרים את שכבת 
 ו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור." או ש18מריחה של מסטיק מסוג "פזקרול  

 כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום.  

 מערכת הניקוז   

בעלי   " או שו"ע DALLMERהאביזרים לניקוז, מחסומי רצפה וכד' יהיו מסוג "
שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט  

 מים ממפלס האיטום וממפלס פני הריצוף.  

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

 הצטברות מים סביבו.  
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להנחיות יועץ   בהתאם  יהיה  הניקוז  מערכת  וכל  נקזים  סבכות,  המרזב,  דגם 
 אינסטלציה. 

 ביטון צינורות ומילוי מדה/בטון בשיפוע לקבלת האיטום  

לבטן את   יש  וכדומה  וצינורות האינסטלציה  הנירוסטה  לאחר הרכבת תעלות 
יש  ס"מ. על כל שטח הרצפה    3-הצינורות בבטון. כיסוי בטון מינימאלי יהיה כ

לצקת מדה בטון לקבלת שכבת האיטום העליונה. המדה תוצק בשיפוע מינימלי  
 , גמר מדה יהיה חלק ומשופע לכיוון נקז. 1%של 

 איטום צמנטי  

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ    2על גבי רצפת הבטון יבוצעו  
 ק"ג/מ"ר(.  3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1.5" או שו"ע בכמות של 107סיל 

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

 גמר 

מ"מ לפי תכניות אדר'( תבוצע    3ביצוע חיפוי לפי הנחיות האדריכל  . בפוגות )
 " או שו"ע. "ARDEX WA רובה אפוקסית מסוג  

 איטום קירות מטבחים  05.09

 הכנת השטח   

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל  
 החומר הלא מודבק )כמו חול(. 

יועץ   של  לתוכנית  בהתאם  אופקים  או  אנכית  צנרת  למעבר  להכין שקעים  יש 
 אינסטלציה. 

ו"ספיר  , מים חול 3צמנט,  1יש להחליק את דפנות בשקעים באמצעות תערובת 
M-101.או שו"ע " 

 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף. 

 איטום   

  1בקירות בלוק ו/או בטון בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית בתערובת של  
" או שו"ע. עובי מינימלי של השכבה  M-101חול, ומים בתוספת ו"ספיר    2צמנט,  

 מ"מ. 8יהיה 
מריחות של חומר איטום    3ר יש לבצע   בקירות גבס ו/או וילה בורדבשטח הקי

של   מסוג בכמות  שו"ע  או  מריחה    1"לסטוגום"  כל   ק"ג/מ"ר 
 ק"ג/מ"ר(.   3)סה"כ 

בחיבורים בין לוחות הגבס, חיבורים אנכיים, אופקיים וכד' יוטבעו רצועות רשת  
 ס"מ.  10-ג"ר/מ"ר ברוחב של כ  60אינטרגלס משקל  

 צינורות עיבוד האיטום בחיבורים וסביב  

על החגורה, בקו המפגש עם   על גבי האיטום העולה  בחלקו התחתון של הקיר 
גמישה ברוחב של כ ס"מ. על גבי הרצועה    12  -הלוח, יש להטביע רצועת סרט 

 תבוצע המריחה הצמנטית עד לכיסוי מושלם.

במעברי צנרת שונים החודרים את הקירות יש להרכיב רצועת אטימה במידות  
הדבקת איטום    מתאימות.  חומר  של  ראשונה  שכבה  גבי  על  תבוצע  הרצועה 
 לעיל(.  1.2צמנטי )ראה סעיף  

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

 גמר  

 ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. 
 סוג הדבק יהיה בהתאם להנחיות ספק האיטום. 
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 איטום מרפסת מעל חלל  05.10

 שיפועים  
רצפת   גבי  ב על  בטון  לצקת  יש  מ  20-הבטון  פחות  לא  ובעובי    1%-בשיפועים 

ויבשים    3מינימאלי   נקיים  יציבים,  חלקים,  יהיו  הבטון  פני  הנקז.  ליד  ס"מ 
 לקראת קבלת האיטום. 

 מערכת ניקוז  

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה  
והמשכ  רציף  באופן  המרזב  לשולי  האיטום  למניעת  של  השיפוע  כיוון  עם  י 

 הצטברות מים סביבו.  
קרדי" או שו"ע בעלי צווארון לקבלת  -DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג " 

לקלוט מים ממפלס   חוזרים והמאפשרים  ללא אפשרות חדירת מים  האיטום 
 האיטום וממפלס המדה להגנה.  

להנח בהתאם  הניקוז יהיה  וכל מערכת  סבכות, נקזים  המרזב,  יות יועץ  דגם 
 אינסטלציה.  

 הכנת השטח  

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים   05.10.03.01
לאיטום,   החודרים  צינורות  מעקות,  לדוגמא:  האיטום,  על 
מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את  
אבק, אבנים, שומן,   לנקותו מלכלוך,  לקבלת האיטום,  המשטח 

 ל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. חוטי ברז 

למרפסת, 05.10.03.02 יציאה  שיקובע    בספי  אלומיניום  פרופיל  לקבע  יש 
זה   אלמנט  בחפיפה.  מנת לקבל את האיטום  על  הבטון  לחגורת 
יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה  

טח  זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת הש
 ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.

 פריימר  

" או שו"ע בכמות  EP-Wעל שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר מסוג "
 ג"ר/מ"ר.   200של 

 איטום  

-PUביצוע האיטום בעזרת מספר מריחות של חומר פוליאוריטן ביטומני מסוג "
B מ"מ.  3" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 

העליונה עדיין טרייה יש לפזר קוורץ. לאחר ייבוש מלא של החומר  בעוד השכבה  
 יש להסיר את עודפי הקוורץ הרופפים. 

 האיטום יכלול את כל שטח פני המרפסת ויעלה על גבי המעקה עד לקצה העליון.

בסף הוויטרינה יעלו המריחות על גבי המשקוף העיוור, בזמן הרכבת המשקוף  
 מסטיק פוליאוריטן  הסופי תושלם האטימות  בעזרת 

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

 גמר 

 ביצוע גמר ריצוף בהדבקה בעזרת דבק קרמיקה או טיט כמתוכנן.

 איטום מרפסת מעל חדרים 05.11

 הכנת השטח   

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים   05.11.01.01
מעקות, לדוגמא:  האיטום,  לאיטום,    על  החודרים  צינורות 
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מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את  
אבק, אבנים, שומן,   לנקותו מלכלוך,  לקבלת האיטום,  המשטח 

 חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. 
שיקובע   05.11.01.02 אלומיניום  פרופיל  לקבע  יש  למרפסות,  יציאה  בספי 

הב זה  לחגורת  אלמנט  בחפיפה.  מנת לקבל את האיטום  על  טון 
יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה  
זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח  

 ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.

יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים למרפסות לא   05.11.01.03
מפלס   עד  הקיר  גמר  הסופי    20-בוצע  הריצוף  פני  מעל  ס"מ 

עבודות   לאחר סיום  במקום זה תבוצע  במרפסת. השלמת הגמר 
 האיטום ברצפת המרפסת. 

 מחסום אדים על פני רצפת הבטון:   

ס"מ סביב    X  3  3יש לבצע רולקות במידות של   05.11.02.01.01
תערובת   באמצעות  חול,    3צמנט,    1הרצפה, 

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

ל 05.11.02.01.02 "יש  פריימר ביטומני מסוג  "  GS 474מרוח 
 ג"ר/מ"ר.  300או שו"ע בכמות של 

לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן   05.11.02.01.03
" או שו"ע בכמות  75/25חם מסוג "אלסטקס  

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

יש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית   05.11.02.01.04
אלומיניו שכבת  "עם  ביטוגלס אלו"   ם מסוג 

או שו"ע. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות  
ס"מ, החפיפות   10-הסמוכות יהיו לא פחות מ 

בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות   לרוחב 
מ פחות  החפיפות    20-יהיו לא  הדבקת  ס"מ. 

תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי  
 למנוע חריכת החומר.  

שטח התקרה,    מחסום האדים, יכלול את כל 05.11.02.01.05
קצה   לגובה  עד  וכו'  העמודים  הקירות, 
האדים   ומחסום  האיטום  מערכת  האיטום. 
לעמודים,   לגג,  מסביב  ברולקות  יתחברו 

 לצינורות וכו'.  
 בידוד תרמי   

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

 שיפועים  

ב  בטון  לצקת  יהיה    20-יש  המינימאלי  השיפוע  האיטום.  לקבלת  בשיפועים 
של   כ  1.5%לפחות  של  מינימאלי  בעובי  שכבת    4  -,  פני  הנקז.  סביב  ס"מ 

 השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום.   

 מערכת ניקוז   

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

 הצטברות מים סביבו.
" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת  GOLD אביזרים לניקוז יהיו מסוג "

לקלוט מים ממפלס   חוזרים והמאפשרים  ללא אפשרות חדירת מים  האיטום 
 האיטום וממפלס המדה להגנה.  
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מערכת וכל  נקזים  סבכות,  המרזב,  להנחיות יועץ    דגם  בהתאם  יהיה  הניקוז 
 אינסטלציה.  

 רולקות וקיטומים   

יש לבצע רולקות   קירות, עמודים וכד'  ס"מ באמצעות    X  5  5לקראת מעקות, 
של   שו"ע ) Mחול, מים ו"סיקה לטקס    3צמנט,    1תערובת  או  ממשקל    15%" 

 הצמנט(. 
דות של  בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במי

 ס"מ.   X 4 4-כ
 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 
 שכבת ביטומן   

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

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

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

 מ"מ.  4בעובי    S.B.Sבסיס   " על4Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

 יריעה ראשונה לאטימה   

פוליפז     " מסוג  ביטומנית  בסיס  4Rהלחמת יריעה  על   "S.B.S   מ"מ.    4בעובי
מום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י  ההדבקה למשטח תהיה ע"י חי

החומר. חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  היריעות    אש  לאורך  הצדדיות  החפיפות 
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות    10-הסמוכות יהיו לא פחות מ
ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך    20-הסמוכות יהיו לא פחות מ

 וע. כלפי מעלה עם השיפ
 יריעת חיפוי תחתונה  

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת  
חיפוי תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה  
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה  

יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.    ס"מ מעל  3בהמשכיות עד לגובה של  
 מ"מ.  4בעובי    S.B.S" על בסיס 4Rיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז 

 יריעה שנייה לאטימה   

  5בעובי  S.B.S" או שו"ע על בסיס  5Rהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  
וההדבקות   ההלחמות  חומר.  של  חימום  ע"י  תהיה  למשטח  ההדבקה  מ"מ. 

י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך  תהיינה ע"
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

מ פחות  לא  יהיו  הסמוכות  במקומות    20-היריעות  תתחיל  העבודה  ס"מ. 
 הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 יריעת חיפוי עליונה  

אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת  לקראת שטחים  
ליריעה   תחפוף  הרולקה,  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  היריעה  החיפוי. 
עד   בחפיפה ליריעת החיזוק  על גבי השטח האנכי  הביטומנית הכללית ותעלה 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק.  5לגובה של 

 מ"מ.  5בעובי  S.B.S" על בסיס 5Rיריעת החיפוי תהיה "פוליפז  
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על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה  הערה:  
 בתזוזה של חצי יריעה. 

 גמר האיטום   

האיטום יכלול את כל שטח המרפסות מעל חדרים. חיבור האיטום לאלמנטים  
 השונים יבוצע כמפורט:

אנכיים   05.11.14.01 שטחים  היריעות  לקראת  דפנות  את  יש לקבע 
ס"מ מעל פני גמר סופי עם    15-גובה של כ הביטומניות ב

מ"מ, ומכופף בחלקו    X  50  3פס אלומיניום במידות של  
מסוג   פוליאוריטן  מסטיק  עם  לסתום  כדי  העליון, 

"SIKA HYFLEX 250  מסוג פריימר  גבי  על  שו"ע  או   "
פריימר   שו"ע3N"סיקה  או  בצורה  "  יחבר  המסטיק   .

אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע  
 ס"מ.   25ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל 

הביטומניות   05.11.14.02 היריעות  תבוצענה  וויטרינה  או  דלת  לסף  בחיבור 
לפס   ניתן בחיבור  במידת הצורך  הבטון.  גבי חגורת  על  בחפיפה 

השלמה לבצע  העיוור,  למשקוף  או  בדלת  מריחות    המתכת  של 
"אלסטומיקס" או שו"ע עד לקבלת עובי   מסוג  איטום ביטומני 

של   רשת   4שכבה  רצועת  תוטבע  המריחות  בין  לפחות,  מ"מ 
היריעות   קצוות  גבי  על  בחפיפה  יבוצעו  המריחות  אינטרגלס. 

כ של  העיוור    20-לרוחב  המשקוף  או  פס המתכת  גבי  ועל  ס"מ 
 בחפיפה. 

הנקזים   05.11.14.03 סביב  האיטום  עגמר  היריעות  יבוצע  חיבור  "י 
עם   ביחד  אטום  באופן  המרזב  למסגרת  הביטומניות 
האיטום   הגבהת  נוצרת  שלא  לוודא  יש  השיפוע.  כיוון 
 לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.  

 בד גאוטכני   
  על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל

יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני  ס"מ.    10  ג"ר/מ"ר בחפיפות של  300
 יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

 מדה להגנה   

 ס"מ.   5יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של 
נזק   וגרימת  בכלים  שימוש  כדי למנוע  למחצה  המדה תעשה בתערובת נוזלית 

 לאיטום.  
תחימת  במידת הצורך תשוריין שכבת המדה להגנה על מנת לקשור את המעקה ל

 האדנית בקצה לאורך המרפסת.

 גמר  

 ביצוע גמר ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות 

 איטום גג מעל מבנה  05.12

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

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

 מחסום האדים.  
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יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל  בספי יציאה לגג,  
ן  שכבת האיטום הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה משתנה בי 

 הגג וניתן לקביעה בהתאם לתוכניות האדריכל. 

 מחסום אדים על פני רצפת הבטון:   

ס"מ סביב הרצפה, באמצעות    X  3  3יש לבצע רולקות במידות של   05.12.02.01
  15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס    3צמנט,    1תערובת  

 מכמות הצמנט(.

בכמות של    " או שו"עGS 474יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " 05.12.02.02
 ג"ר/מ"ר.   300

מסוג   05.12.02.03 חם  ביטומן  למרוח  יש  הפריימר  התייבשות  לאחר 
  2ק"ג/מ"ר, יש למרוח    2" או שו"ע בכמות של  75/25"אלסטקס  

 ק"ג/מ"ר כל אחד.   1שכבות בכמות של 

שכבת   05.12.02.04 עם  ביטומנית  יריעה  הביטומן,  גבי  על  להצמיד  יש 
ס"מ   10ך ביטוגלס אלו" או שו"ע. חפיפה לאור אלומיניום מסוג"

ס"מ, הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת    20ולרוחב  
 אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.  

העמודים   05.12.02.05 מחסום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, 
האדים   ומחסום  האיטום. מערכת האיטום  קצה  לגובה  עד  וכו' 

 יתחברו ברולקות מסביב למרפסת, לעמודים, לצינורות וכו'.  

 דוד תרמי  בי 
  5" או שו"ע בעובי  Lעל גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "פוליפאן" דגם "

 ס"מ.  

 שיפועים  

ב בטון  לצקת  יהיה    20-יש  מינימאלי  שיפוע  שכבת  1.5%בשיפועים.  עובי   .
יהיה   המינימאלי  יציבים    4השיפועים  נקיים,  חלקים,  יהיו  הבטון  פני  ס"מ. 

האיטום קבלת  לקראת  לחלוטין  כויבשים  להמתין  יש  בטון    21-.  לייבוש  יום 
 שיפועים לפני תחילת עבודות האיטום.

 רולקה/קיטום  

אנכיים יש לצקת רולקה בטון במידות   בחיבור בין שטחים אופקיים לשטחים 
5X5    חול ומים בתוספת "  3צמנט,    1ס"מ באמצעות תערובת שלSAPIR M-140 "

יש לבצע קיטום בפינה של  (. בקפיצות בין המפלסים  1:3או שו"ע )מדולל במים  
 ס"מ.   X 2 2-המפלס העליון במידות של כ 

 מערכת ניקוז   

כך   05.12.06.01 ביותר  הנמוכה  בנקודה  ימוקמו  המרזב  מסגרת  או  שוליים 
שתתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי  

 עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. 

דלביט" או שו"ע בעלי  DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג "  05.12.06.02
מים   חדירת  אפשרות  ללא  האיטום  לקבלת  ביטומני  צווארון 
וממפלס   האיטום  ממפלס  מים  לקלוט  והמאפשרים  חוזרים 

 הבטון להגנה.  

בהתאם   05.12.06.03 יהיה  הניקוז  מערכת  וכל  נקזים  סבכות,  המרזב,  דגם 
 להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 הכנת השטח   

את   כל האלמנטים המשפיעים על האיטום,  לפני תחילת העבודה יש להשלים 
ניקוז,   צינורות  או  מרזבים  לאיטום,  החודרים  צינורות  מעקות,  לדוגמא: 
לנקותו   האיטום,  לקבלת  המשטח  את  להכין  צריך  וכד'.   פינות,  שרוולים, 
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על המשטח להיות מוכן לקבלת   וכו'  אבנים, שומן, חוטי ברזל  מלכלוך, אבק, 
 .  האיטום

 פריימר   

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

 שכבת ביטומן   

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

 יריעת חיזוק  

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

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

 מ"מ.  5בעובי    S.B.Sבסיס   " על5Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

 יריעה ביטומנית לאטימה   05.12.10.01

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

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

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

 תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 
 יריעת חיפוי עליונה  05.12.10.02

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

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

 החיזוק. 

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

 גמר האיטום  05.12.10.03

היריעות   05.12.10.04 דפנות  את  לקבע  יש  אנכיים  לשטחים  בחיבור 
בגוב  כהביטומניות  של  פס   15-ה  עם  סופי  גמר  פני  מעל  ס"מ 

מ"מ, ומכופף בחלקו העליון, כדי    X  50  3אלומיניום במידות של  
" או  SAPIR THANE 230לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע. SAPIRשו"ע, על גבי פריימר מסוג " 

עם   05.12.10.05 הביטומניות  היריעות  את  אטומה  בצורה  יחבר  המסטיק 
ע"י   יקבע  הפס  כל  הקיר.  מפלסטיק  ודיבלים  פלב"מ    25ברגים 

 ס"מ.

גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעה הביטומנית   05.12.10.06
עם כיוון השיפוע. יש לוודא   המרזב באופן אטום ביחד  למסגרת 
ליצור   לא  מנת  על  הנקז  לקראת  האיטום  הגבהת  נוצרת  שלא 

 שלוליות מים עומדים.  

 איטום במעברי צינורות בגגות 

ינורות קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום בגגות יש  במעברי צ 05.12.11.01
דלביט" או שו"ע בעל  -DALLMERלהרכיב אביזרי אטימה מסוג "
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צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. הידוק האביזר ע"ג  
 הצינור יבוצע ע"י חבק נירוסטה.

הגגות   05.12.11.02 בשטח  תעלות  או  כבלים  צינורות,  קבוצת  של  מעברים 
מ פירים  דרך  קלים יבוצעו  גגונים  או  בטון  גגוני  בעלי  סודרים 

 לעיל(.  20אטומים. איטום גגוני בטון מעל פירים ראה סעיף 

במעברים של כבלים או צינורות לא קשיחים דרך שכבות האיטום   05.12.11.03
פח   עשויים  סבא",  "מקל  בצורת  אטימה   אביזרי  להרכיב  יש 

לחיבור למערכת האיטום    1.5מגולוון בעובי   שוליים  מ"מ, בעלי 
ס"מ. קצה העליון של האביזר יהיה מכופף כלפי מטה    20-וחב כבר

 על מנת למנוע כניסת מים גשם לתוכו. 

מסביב ליציאות של צינורות אוורור המבוטנים במעקה יש לבצע   05.12.11.04
 " או שו"ע. EASY GUMסתימה במסטיק "

במעברים של צינורות אוורור או אחרים בודדים צמודים לקירות   05.12.11.05
 מסביבם מעטפת בטון בגובה מעקה הסמוך. או מעקות יש לצקת 

יש   05.12.11.06 לגג  הפונים  ומעקות  קירות  דרך  החודרים  הצינורות  מעל 
מ"מ. קיבוע הכיסוי    2-להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי לא פחות מ

על גבי דופן הקיר או מעקה מעל קצה הצינור יבוצע ע"י ברגים אל  
" פוליאוריטן מסוג  מסטיק  ו  או  SAPIR THANE 230חלד   "

 " או שו"ע. SAPIRשו"ע, על גבי פריימר מסוג " 

לצקת   05.12.11.07 יש  הגג  בשטח  מ.א.  תעלות  של  אנכיים  למעברי  מסביב 
 ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. 30חגורות בטון בגובה לפחות  

בין דפנות התעלות לחגורות הבטון יש להדביק רצועות של יריעת   05.12.11.08
EPDM  " מסוגVARNAMO  מ"מ וברוחב של    2" או שו"ע בעובי

 " או שו"ע. EPDM SILס"מ, על גבי דבק מסוג " 20-כ

בעובי   05.12.11.09 יש להרכיב כיסוי פח מגולוון  מ"מ לפחות,    2מעל המעבר 
 בצורת "פעמון". 

 באזורים עם ציוד טכני יש לבצע: 

 בד גאוטכני   05.12.12.01

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

שיהיה רווי   כך  המדה  יציקת  לפני  הגאוטכני  הבד  את  להרטיב 
 במים.

 מדה להגנה   05.12.12.02

 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.  
ע"י   יקבעו  הנ"ל  במקומות  ההגנה  שכבת  ועובי  הרשתות  סוג 

 קונסטרוקטור. 

 איטום זיזים / גגוני בטון מעל פירים   05.13

 הכנת השטח   

אבק וכד'   יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מכל לכלוך 
  2טי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של  לחתוך את כל הקוצים, חו

ס"מ. יש לנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל החורים של המשטח באמצעות  
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של   " או שו"ע )מדולל  SAPIR M-140חול ומים בתוספת "  3צמנט,    1תערובת 
 (. 1:3במים 

 פריימר  

ו"ע  " או ש Ep-Wעל פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש למרוח פריימר מסוג "
 ג"ר/מ"ר.  200בכמות של 

 איטום  

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג  
  "PU-WT  כולל השטח הפני    2"  או שו"ע בעובי  כל  יכלול את  האיטום  מ"מ. 

 ס"מ.  10- הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של כ

לבצע   התקשות השכבה יש  פוליאוריטני מסוג  לאחר  נוספת של חומר  מריחה 
"PU proof ג"ר/מ"ר.  300" או שו"ע בכמות של 

 איטום מעבר תעלת מ.א. דרך קירות הפיר  

ע"י   תבוצע  הפיר  מדפנות  היוצאים  והצינורות  התעלות  בין  מרווחים  סגירת 
כ  EPDMהדבקה של יריעת   "  20-ברוחב של  דבק  או  SILIRUBס"מ על גבי   "

 שו"ע. 

 ב תריסי פיר האוורורסגירה סבי 

בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע סתימה ע"י מסטיק  
" מסוג  מסוג  SAPIR THANE 230פוליאוריטן  פריימר  גבי  על  שו"ע,  או   "

"SAPIR .או שו"ע " 

 איטום גג מעל פיר מעלית  05.14

 שיפועים  
ובעובי    1.5%-בשיפועים לא פחות מ  20-על גבי רצפת הבטון יש לצקת בטון ב

ויבשים    4מינימאלי   נקיים  יציבים,  חלקים,  יהיו  הבטון  פני  הנקז.  ליד  ס"מ 
 לקראת קבלת האיטום. 

 מערכת ניקוז   

כך   05.14.02.01 ביותר  הנמוכה  בנקודה  ימוקמו  המרזב  מסגרת  או  שוליים 
שתתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי  

 עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.  

דלביט" או שו"ע בעלי  -DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג "  05.14.02.02
מים   חדירת  אפשרות  ללא  האיטום  לקבלת  ביטומני  צווארון 

רים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום וממפלס המדה  חוז
יהיה   הניקוז  מערכת  וכל  נקזים  סבכות,  המרזב,  דגם  להגנה. 

 בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 הכנת השטח   

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

אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבל ת  מלכלוך, אבק, 
 האיטום.  

 רולקה  

 ס"מ.   X 5  5יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של 

תערובת   אנכיים יבוצעו באמצעות  שטחים  חול,    3צמנט,    1הרולקות לקראת 
 מכמות הצמנט(.   15%" א ושו"ע )Mמים ו"סיקה לטקס 

 פריימר   
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" או שו"ע  GS 474על פני הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג"
 ג"ר/מ"ר.  300בכמות של 

 שכבת ביטומן חם   

יש לבצע   גבי הפריימר  או  75/25מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס    2על   "
 ק"ג/מ"ר(. 2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1שו"ע בכמות של 

 יריעת חיזוק  
על   וכד',  עמודים  קירות,  אנכיים: מעקות קונסטרוקטיביים,  לקראת שטחים 

רצו להלחים  יש  הרולקות  ברוחב  גבי  תהיה  היריעה  חיזוק.  יריעת  של  עה 
של   כך   30מינימאלי  הרולקה,  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  והיא  ס"מ 

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

 מ"מ.  5בעובי   S.B.Sבסיס   "  על  5Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

   יריעה ביטומנית לאטימה 

בגמר אגרגט"      5Rעל כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  
מ"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר.    5בעובי     S.B.Sעל בסיס  

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

ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. העבודה  
 תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.  

 יריעת חיפוי   

לקראת שטחים אנכיים: מעקות קונסטרוקטיביים, קירות, עמודים וכד',  על  
היריעה תולחם בצורה   גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי.

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

 מ"מ.  5בעובי   S.B.Sעל בסיס   בגמר אגרגט "  5Rיריעת החיפוי תהיה" פוליפז  

 איטום במעברי צינורות בגגות 

רי צינורות קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום בגגות יש להרכיב אביזרי  במעב
דלביט" או שו"ע בעל צווארון ביטומני לחיבור עם  - DALLMERאטימה מסוג "

 מערכת האיטום. הידוק האביזר ע"ג הצינור יבוצע ע"י חבק נירוסטה. 

רים  מעברים של קבוצות צינורות, כבלים או תעלות בשטח הגגות יבוצעו דרך פי
 מסודרים בעלי גגוני בטון או גגונים קלים אטומים.  

במעברים של כבלים או צינורות לא קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום יש  
בעובי   מגולוונת  פלדה  עשויים  אטימה  אביזרי  שוליים    3להרכיב  בעלי  מ"מ, 

כ ברוחב  האיטום  למערכת  יהיה    20- לחיבור  האביזר  של  העליון  קצה  ס"מ. 
 מטה על מנת למנוע כניסת מי גשם לתוכו. מכופף כלפי

במעברים של צינורות אוורור או אחרים בודדים צמודים לקירות או מעקות יש  
 ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג.  30- לצקת מסביבם מעטפת בטון בגובה כ

מ פחות  לא  בעובי  מגולוון  פח  כיסוי  להרכיב  יש  הצינור  קיבוע    2-מעל  מ"מ. 
יר או מעקה מעל קצה הצינור יבוצע ע"י ברגים אל חלד  הכיסוי על גבי דופן הק

" או שו"ע, על גבי פריימר  SIKAFLEX PRO 2HPומסטיק פוליאוריטן מסוג " 
 " או שו"ע.SIKA WASPמסוג "

מסביב למעברי אנכיים של תעלות מ.א. בשטח הגג יש לצקת חגורות בטון בגובה  
 ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג.  30לפחות 

מסוג    EPDMהתעלות לחגורות הבטון יש להדביק רצועות של יריעת  בין דפנות  
"VARNAMO  בעובי שו"ע  או  כ  2"  של  וברוחב  דבק    20- מ"מ  גבי  על  ס"מ, 

 " או שו"ע. EPDM SILמסוג"

 מ"מ לפחות, בצורת "פעמון".  2מעל המעבר יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי  
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 גמר האיטום  

דפנות   05.14.11.01 יש לקבע את  וכד'  כמו: מעקות  שטחים אנכיים  לקראת 
כ של  בגובה  הביטומניות  או    15-היריעות  ריצוף  פני  מעל  ס"מ 

גנני של    מילוי  במידות  ומכופף    X  50  3עם פס אלומיניום  מ"מ, 
מסוג   פוליאוריטן  מסטיק  עם  לסתום  כדי  העליון,  בחלקו 

"SIKAFLEX PRO 2HPג "" או שו"ע, על גבי פריימר מסוSIKA 
WASP .או שו"ע " 

עם   הביטומניות  היריעות  את  אטומה  בצורה  יחבר  המסטיק 
 ס"מ.   25הקיר. הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים מגולוונים כל 

קירות   05.14.11.02 של  אנכיים  שטחים  גבי  על  העולה  האיטום  קצה  מעל 
ומעקות יש להרכיב רצועה של רשת לולים לקבלת גמר טיח, אבן  

יטום. קצה העליון של הרשת יהיה  או אחר המכסה את קצה הא
מגולוונים   ברגים  ע"י  האיטום  קצה  מעל  הקיר  בשטח  מחובר 

 וקצה התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי. 

לשולי   05.14.11.03 האיטום  חיבור  ע"י  יבוצע  הנקזים  סביב  האיטום  גמר 
המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת  

הנק לקראת  האיטום  שלוליות מים  הגבהת  ליצור  מנת לא  על  ז 
 עומדים. 

 איטום קירות חיצוניים 05.15
סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בגמר טיח וכד' כולל  

 דפנות פתחים, המעקות משני הצדדים וכד'.  

 הכנת השטח    

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

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

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

   -בקירות בלוקי בטון   05.15.02.01
שו"ע   או  אטומה"  צמנטית  הרבצה  "ספיר  ע"י  יעשה  האיטום 

 מ"מ.  10-בעובי של השכבה כ 

   -בקירות, עמודים, או קורות מבטון    05.15.02.02

יש   05.15.02.02.01 האיטום  לקבלת  מוכנים  הבטון  פני  על 
מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג    3לבצע  

כוללת  730"ספירקוט   בכמות  שו"ע  או   "3  
 ק"ג/מ"ר. 

וע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע  לביצ 05.15.02.02.02
להנחיות   בהתאם  הדבקה"  "שמנת  שכבת 

 יצרן חומר האיטום. 
קורות,   05.15.02.02.03 כמו:  בטון  אלמנטי  בין  בחיבור 

עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג  
אינטרגלס   של רשת  רצועה  להצמיד  וכד' יש 

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

 החיבור.  
הצמנטית   05.15.02.02.04 ההרבצה  תבוצע  הרשת  גבי  על 

 כמתוכנן.  
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 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן  

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

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

 חיבור למשקופי החלונות   

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

יריעת   05.15.04.01 קיימת  העיוורים  ובמשקופים  יש E.P.D.Mבמידה   ,
להצמידה לשטח הכללי של הקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת 

ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה  " או שו"SILIRUBדבק מסוג "
 לקיר האטום.    E.P.D.M –את יריעת ה 

יריעת   05.15.04.02 קיימת  ולא  יש    E.P.D.Mבמידה  החלונות  משקופי  סביב 
" יריעת  מסוג  SELF ADHESIVEלהצמיד  בוטילי  בסיס  על   "

"SCAPA TAPES SC-31820-" או שו"ע ברוחב של כ  (   10ס"מ 
 משקוף העיוור(.  ס"מ על גבי ה  10-ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו

העיוור   הערה: 05.15.04.03 למשקוף  הסופי  המשקוף  בין  האטימות 
סתימה   ע"י  "יהיה  מסוג  פוליאוריטן   SAPIR  230במסטיק 

THANE" מסוג  פריימר  גבי  על  שו"ע  או   "SAPIR."    ובהתאם
 להנחיות יועץ האלומיניום.

 גמר 

 ביצוע גמר חיפוי אלוקובונד או טיח כמתוכנן.  05.15.05.01

 אחריות הביצוע   05.16
במהלך   שנים החל מתאריך קבלת העבודה   10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו 

כללית או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר 
 העבודה, אחריות זו תכלול: 

 תיקון האיטום באזור הנפגע.  
 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(.  

 ם למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום. כיסוי כל הנזקי 

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול   
מחוייב   הקבלן  יהיה  לביצועם,  הדרושים  התנאים  את  לספק  שונות  מסיבות 

ימים מהודעה שניתנה לו   7לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ 
אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם  בכתב ע"י המזמין.  

 ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 לוח זמנים   05.17
הנדרשים  וכו'  כלים  מיומן ומספיק,  האדם  כמויות החומרים, כח  הקבלן יערך מבחינת 
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של 

למ כדי  הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות  חומרים מיובאים,  כלשהו.  נוע מחסור 
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   05.18
גי  אין  כאשר  במרתפים  רטיבויות  או  מים  חדירות  בעתיד  ויופיעו  שה  במקרה 

למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך  46עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

על   עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן 
 מערכות האיטום.  

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.   
או   או  בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים  )פנימי  הרלוונטי  רטיבות לצד 

חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות  
 או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.  

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:  

 ע"י גשם טבעי   05.18.03.01

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.   05.18.03.02
 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.   05.18.03.03

כל אזור בו מבוצעת עבודת איטום יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה   
 כלולה במחירי היחידה.  

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת   
 במחיר היחידה.  מכון התקנים כלולה 

מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח   
 ובהתאם למצב בשטח. 

אינו בא    בכל מקרה שהדבר  האיטום.  של שכבות  הרציפות  הקבלן אחראי על 
בשטח   בפועל  ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט  ו/או  בתכניות  ביטוי  לידי 

א לעצור  הקבלן  באחריות  יועץ  וכדומה,  את  מועד  בעוד  וליידע  העבודה  ת 
ובהתאם   לאחר קבלת הנחיות  כיצד לנהוג. רק  האיטום/המפקח, אשר יקבעו 

 להן, ימשיך הקבלן בעבודתו. 

לפני    אישורו  את  ויקבל  המפקח  ע"י  יבדק  האיטום  עבודות  משלבי  שלב  כל 
של   הבא  בשלב  הקבלן  יתחיל  לא  האיטום.  עבודות  של  הבא  בשלב  שיתחיל 

 לי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. עבודתו מב

החומרים    כל  את  להביא לשטח  חייב  כל שלב עבודה יהיה הקבלן  לפני ביצוע 
התחלת   על  מהמפקח  אישור  ולקבל  במקום,  ולאחסנם  לאיטום  הנדרשים 

 העבודה.  
בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומניים, הלחמת   

דאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים  יריעות וכד' על הקבלן ל
מהאזור ולביצוע העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן  
ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג  

 להמצאות מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף  05.19

וצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש  במידה ועבודות האיטום תב  
התאמות   לגבי  הנחיות  לקבל  מנת  על  מועד,  מבעוד  האיטום  ליועץ  להודיע 
חומרים,   החלפת  לכלול:  עשויות  אלה  התאמות  בתכנון.  הדרושים  ושינויים 

 תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאיוורור וכד'.  

, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש  לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות 
 בחומרים הרגישים למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים. 

 הערות כלליות   05.20

יקבל את אישורו של יועץ    העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר 
 האיטום.  
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את    לסגור  האיטום,  עבודות  ביצוע  לצורך  כניסתו  מרגע  הקבלן,  של  מחובתו 
שטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י  ה

 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.  
מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות   

בזמן ביצוע   באתר  נוכח  להיות  חייב  הקבלן  הדבר,  יתאפשר  לא  לפגיעה. אם 
 ההגנה.  

ולא    על  במידה  אחראי  אותו  רואים  האיטום  ביצוע  בזמן  באתר  הקבלן  היה 
 עבודתו באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים.  

הטכני    מהמפרט  נפרד  בלתי  חלק  הם  כמויות  וכתב  נספחים  ביצוע,  פרטי 
 לאיטום.  

 אופני מדידה   05.21

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:   
בהתאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תימדד ביחידת    -עבודות לפי יחידה    

 קומפלט.  

לינאריות    במטר    -עבודות  תימדד  המוסכם. עבודה זו  למ"א  למחיר  בהתאם 
 אורך.  

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תמדד בפריסה כלומר  - עבודות שטח   
או   אנכיים  אלכסוניים,  אופקיים,  שטחים  בוצע  תכלול:  עליו  אחר  שטח  כל 

 האיטום.  

 שיטות מדידה   05.22

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.   

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים   
בווטות איטומים משופעים   איטומים  איטומים אחרים,  לצורך התחברות עם 

 וכד'.  

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.   

וד  איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיב 
פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי  

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'.  

על    עליה  אלכסוניים,  כולל שטחים  כלומר:  בפריסה  במ"ר  נמדד  גגות  איטום 
בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות   שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו 

 הגגות וכד'.  
בנפרד    קיבוע  ימדד  אחרים  או אלמנטים  סרגלים, פרופילים  בעזרת  היריעות 

 במ"א.  

 שיפועים בבטקל ו/או מדה ימדד בנפרד במ"ק.   
 בידודים תרמיים ימדדו בנפרד במ"ר.   
 הגנות איטום יימדדו בנפרד במ"ר.  
איטום רצפות חדרים רטובים יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי   

 פיפות וכד'. שטחים אנכיים, ח 

 מ'.   2איטום קירות חדרים רטובים יימדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של  

במחיר    כלולה  תהיה  האיטום  עבודות  ואחרי  לפני  המים  מאגר  הצפת  עלות 
 עבודת האיטום.  
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הקיר,    שטח  כולל  כלומר:  בפריסה  במ"ר  יימדד  החיצוניים  הקירות  איטום 
מע פתחים,  דפנות  רצועות,  צרים,  לשאר  שטחים  חפיפות  צידם,  משני  קות 

 האיטומים וכד'.  
טיח,    השלמות  האיטום,  לקבלת  השטח  הכנות  בתוכם  יכללו  האיטום  מחירי 

עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת  
 האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'.  

הקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל  מחירי האיטום יכללו כל עבודה ש 
ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט  

 ו/או כתבי הכמויות.  

וביצוע    לאתר  הספקתו  החומר,  מחיר  את  הן  יכללו  האיטום  עבודות  מחירי 
ד  העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה ע

 למסירה.  

ו/או    במפרט  ו/או  בתוכניות  המצוינים  הוראה  ו/או  פרט  כל  יכללו  המחירים 
 בכתב הכמויות.  

וכד' עקב    לאיוורור  אלמנטים  איטום,  הוספת חומרי  מהקבלן  ויידרש  במידה 
עבודה זו תימדד בנפרד,    -ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  

 גון: דקל או אחר. בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כ
  

בהתאם להוראות החוזה�������������������
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 דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי   -נספח   

מהסכום   70%כתב זה יצורף למסמכי החוזה, ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על  
 המוערך להיקף העבודה שבוצעה, או בהתאם לדרישת המפקח, הכל לפי המוקדם יותר.

בגינו   והגשתי  אותו אטמתי  לכל חלק מהמבנה. נשוא המכרז,  כתב אחריות זה מתייחס 
 חשבונות. 

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי, מהווה הוכחה  
ייבויותיי. אין בשום הערה, המלצה, או הסתייגות שלי, במקור או  לשלמות אחריותי והתח

 בעת העבודה, בכדי לפגוע באחריותי המלאה. 

)כולל חומר    10הנני אחראי לתקופה של   האיטום  ותפקודן של מערכות  שנים לשלמותן 
 ועבודה(, כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אשר אבצע )או אקרא לפקח על ביצוען(.  

 לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי. הנני מתחייב  

גורם  ע"י  זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או  ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן, תהיו 
 מקצועי אחר וזאת על חשבוני.

יוותרו פחות משנתיים עד תום   באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים, 
ידי  - לות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו עלתקופת האחריות, ואם היו תק

לא   באם  בטל  האחרון. סעיף זה  מוצלח של התיקון  ממועד סיום  לתקופה של שנתיים 
 השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות האיטום.   4התגלו כל תקלות באיטום במהלך 

פת האחריות,  אם יתברר כי הפגם, אותו נקראתי לתקן, הן במהלך העבודה והן בכל תקו
דיחוי.   זאת ללא  שסיפקתי או בעבודתי, אתקן  בחומר  קשור  שאינו  היה באשמת גורם 
בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות, עליו מתבסס החשבון. בכל מקרה 

 יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי בנדון. - של חילוקי דעות
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 עבודות נגרות ומסגרות  - 06  פרק

 נגרות ומסגרותכללי לעבודות  06.00
הכללי    במפרט  הנכללות  להוראות  והתאמות  שינויים  נוספות,  דרישות  להלן 

 מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה.  – 06לעבודות הבניה, פרק 

 ראה ברשימות המסגרות ובפרטים המצורפים. -פרוט נוסף  

 ( ייצור  לתכניות  אישור  קבלת  לאחר  ורק  אך  יבוצעו  הפריטים   SHOP"כל 
DRAWINGS",)  .למפרטים טכניים ולרשימות  המתייחסות לאותם פריטים 

באחריות הקבלן להכין ביחס לכל סוג פריט נגרות/מסגרות הכלול בעבודה דגם   
 "אב טיפוס" לאישור המפקח והאדריכל. 

דגם אב הטיפוס ייוצר באופן שיטות ומאותם חומרים שבהתאם להם מתכוון   
לפרויקט. המיועדים  הפריטים  את  לייצר  יהיו     הקבלן  המדוגמים  הפריטים 

 במידות ובגימור המאושרים ויכללו את כל אביזרי הפרזול הנלווים אליהם. 

בהעדר הגדרה אחרת, כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בגילוון חם, וצבועים.   
 רמת הגלוון תתאים לסביבה קורוזיבית.  

וברשימות    בתכניות  המפורט  פי  על  יבוצעו  הפריטים  האדריכל  כל 
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 ייצור" לגבי   
 פריטים אלה. 

לאחר אישור "תכניות הייצור", על הקבלן לדגם לאישור חלקי פריטים על פי   
 האדריכל/הפיקוח קודם לביצוע הפריטים בשלמותם.הנחיות 

פלדה    פלח/כיפת  באמצעות  בקצוותיהם  סגירה  יכללו  חלולים  פלדה  פרופילי 
במידות המתאימות בדיוק לחתך הפרופיל החלול. ריתוך הפלטקה אל הפרופיל  

 יהיה רציף, אחיד, וללא בליטות. 

 חורי עיגון לפרופילים בתהליך הגלוון ייאטמו, וייצבעו.  

עובי דופן של כל פרופיל לא יפחת מהמפורט בתכניות וברשימות, ובכל מקרה   
 מ"מ.  3.25  -לא יפחת מ

כל פריטי הפלדה, למעט פלב"מ יהיו מגולוונים באמבט חם וצבועים במערכת   
 צבע המיועדת לסביבה קורוזיבית, כמפורט לעיל. 

יועדים  כל אביזרי הפרזול המשתלבים במסגרות יהיו ממתכת בלתי מחלידה, מ  
 לשימוש בתנאים קורוזיביים חמורים ובתנאי שימוש מאומצים.

מעקות    כל  לאורך  הגבהים  של  שיטתית  מדידה  באמצעות  יוודא  הקבלן 
 ותקנות הבניה.  1142המסגרות את ביצוע המעקות בגבהים על פי התכניות, ת"י  

,  2007משנת    755חומרי גמר יטופלו בחומר מעכב בעירה ע"פ תקן ישראלי מס'   
 , וכן כמפורט במפרט זה. 921ותקן ישראלי מס' 

מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות, פתחים, ושרוולים במבנה,   
תוספת/גריעה בכל    10%וכן לשנות את מידות הדלתות והפתחים בשיעור של עד  

 מידה, ללא שינוי במחיר המבנה. 

המצויינים    ההכנותו  מובהר בזה שבאחריות הקבלן לבצע את כל שרוולי המעבר 
בתכניות המצורפות, בין אם בתכניות היועצים, ובין אם בתכניות סופרפוזיציה,  

תוספת רזרבה לכמות    30%ובין אם בתכניות אדריכלות/קונסטרוקציה, לרבות 
זו. במעברים דרך קירות מיגוניים או דרך קירות אש, יש לאטום את המעברים  

ת. בכל יתר המעברים יש לאטום את  בהתאם להנחיות יועצי המיגון והבטיחו
 המעברים לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה. 
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צבע, גלוון חם, איטום    מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת,  כוללים  האלמנטים  כל 
, אלא אם כן  06ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק  

 . נרשם אחרת בתיאור הסעיף
ובמרחבים  המסגרות בממ"קים  בשלב הקמת השלד:   אלמנטי  יבוצעו  מוגנים 

וצינורות   הדף  חלונות  הדף,  דלתות  של  המלבנים  של  וביטונם  הרכבה, הצבה 
ושרוולים להעברת צנרת בכל קוטר שהוא, ע"פ הנחיות פיקוד    8איוורור בקוטר "

 . העורף

בעובי    לבוד  מעץ  עשוי  הארונות  פוסט  18גוף  דלתות  מדפים  -מ"מ.  פורמינג. 
ממתכת בכבישה. גב הארון מעץ    18ד בעובי  מתכווננים מעץ לבו מ"מ. מגירות 

 . מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 5לבוד בעובי 

 כללי  -מלבנים   06.01
כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי כמפורט, או   

 מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו. 

 ( ב"גרונג"  יבוצעו  מלבן  חלקי  של  יבוצעו  מעלות(  45חיבורים  החיבורים    .
 בריתוך, ולא ייעשה בהם שימוש בניטים/ברגים או כל אמצעי חיבור גלוי אחר. 

קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצוות חדים.  פרופילים חלולים   
 ייסגרו באמצעות פח וליטוש הקצה.

עיגון המזוזות לבטון ולבניה יבוצע בזמן היציקה ע"י עוגנים מכופפים מפלדה   
 ס"מ.  30ס"מ לפחות המרותכים למלבנים כל  10.0מגולוונת באורך  

 רוחב המלבנים יהיה ברוחב הקיר בתוספת גמר הקיר.    

 מרווחים שבין המלבנים לבין קירות/רצפות/תקרות ייאטמו היטב.  

מושלם בדייס    באופן  בטון/בניה ימולאו  בקירות  המשולבים  חלולים  מלבנים 
 צמנטי. 

ריצוף ישפך לרגליות של המזוזות טיט צמנט כך שמצע החול  במקומות בהן יש   
של הריצוף לא יבוא במגע עם המתכת.  יש למרוח לפני ההרכבה בזפת חם את  

 כל חלקי המשקוף הנמצאים מתחת לפני הריצוף כולל זוויתן סוגר. 

לאחר    ותסולק  תפורק  אשר  המלבן,  לייצוב  תחתונה  קושרת  יכללו  המלבנים 
 ההרכבה. 

של  איטום רציפה    מלבנים  לשילוב גומיית  או כפול  בודד  יכללו חריץ  הדלתות 
 בהיקף, בהתאם לרמת ההנחתה הנדרשת מבחינה אקוסטית.

הצירים למלבני הפח יוכנסו למגרעת במשקוף ויחוברו באמצעות ברגים כאשר   
בעובי   חיזוק  פלטת  תרותך  המשקוף  של  הפנימי  חורים    4בצידו  בעלת  מ"מ 

 לקביעת הצירים. מתאימים עם תבריג 

לשונית    עבור  מגן  קופסת  עם  למנעול  נגדי  חריץ  להכין  יש  הפח  מלבני  בכל 
 מוברגת.  הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. 

ותוספות מתאימות    חורים מתאימים  ידי  על  הכנה  תבוצע  מהמלבנים  בחלק 
כן להתקנת מיקרוסוויץ השייך למערכת הבקרה   וכמו  לקיבוע מנעולי חשמלי 

 והביטחון. 

 בשירותים תברואיים תטופל תחתית המלבנים באופן מיוחד למניעת קורוזיה.  

חלקי פלדה יופרדו במגע עם מתכות אחרות )כגון: אלומיניום( באמצעות צבע   
מ"מ לפחות, באזור    3בעובי    EPDMמיקרון לפחות, או יריעת    100ביטומני בעובי  

 המגע. 

 כללי  –פרזול  06.02
צירי ספר, עפ"י ת"י, מותאמים למשקל הכנף, לכוחות    3בכל דלת יותקנו לפחות   

המופעלים על הכנף, ולשימוש מאומץ.  כנף הציר המשולבת במלבן תהיה שקועה  
במלבן או סמויה.  כנף הציר המשולבת בכנף תהיה שקועה בתוךשקע המתאים  
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מ"מ לפחות.  מידות    3.  עובי הפח  316במדויק למידות הכנף.  הצירים מנירוסטה  
 .  הצירים כוללים מסבים.X  "4 35לפחות   הציר

המיועדים    פתוח,  במצב  לכנף  קפיצי  ותפס  ממתכת  יציב  סטופר  דלת  בכל 
 לשימוש מאומץ. 

של   בשיטה  צילינדריים  מנעולים  על  תושתת  הדלתות  מפתח"   נעילת  "רב 
(MASTER KEYS  .של שלוש רמות. המערכת תהיה ממודרת על פי הרשאות )

ת המפתחות  של  המתחמים ההררכייה  לארגון  בהתאם  רמות,  מספר    כלול 
פטנט   מוגן  צדדי  דו  שטוח  יהיה  המפתח  המפקח.  הנחיות  ועפ"י  והאגפים, 

 המשלב מערכת נעילה עם פין צף.
שבה   הפיקוח,  לאישור  מפורטת  נעילות  תכנית  להכין  יהיה  הקבלן  באחריות 

 יפרט את הרמות ואת מספור הפתחים כנדרש. 

המתאימה   הצילינדרים  המסירה  מערכת  לקראת  ורק  אך  תותקן  לשיטה 
תפעול. לקראת  ארוזים     הסופית  כשהם  למשתמשים  יימסרו  המפתחות 

יסופקו   מנעול  כשלכל  ומסומנים    5וחתומים ע"י היצרן,  מפתחות ממוספרים 
כנדרש. מערכת הצילינדרים תדע לקבל בעתיד תוספת צילינדרים תוך שילובם  

ל מותאמים  יהיו  הצילינדרים  המפתח.  המערכת  ברב  ימית.  בסביבה  עבודה 
תסופק עם תכנית כתובה ומפורטת שתכיל סוג , גודל , מספור ומיקום התקנה.  
מיקום   ו/או  האתר  ו/או  הסופי  המזמין  זהות  על  יצביע  לא  המערכת  קוד 
עם ניסיון בביצוע פרויקטים   הצילינדר בפרויקט. על המערכת המוצעת להיות 

גדולים מט מוסדיים  מפתח  רב  מ   ריציוניותלמערכות  יותר  של    500בכמות 
 צילינדרים באחד הפרויקטים לפחות, 

 מפתחות ממוספרים ומסומנים כנדרש. 8לכל רמת מסטר יימסרו 

עד לאותו שלב, יתקין הקבלן צילינדרים זמניים זהים לכל הדלתות, אשר יוחלפו  
 כפעולה אחרונה לקראת המסירה כאמור. 

המיועדות לשימוש מאומץ, עם שלטים    כל הידיות יהיו דקורטיביות מנירוסטה, 
)ולא עם רוזטות(.  הידיות תהיינה מעוגלות, למניעת יצירת כשל במעבר. דגמי  

 הידיות יהיו לאישור האדריכל.

 עבודות נגרות  06.03
 התאמה לתקנים   

ו/או אשר   בפרק מסגרות, כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו  בנוסף לאמור 
אים לדרישות התקנים הישראליים  הקבלן ישתמש בהם בעבודה צריכים להת 

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.  

ו  כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשים. לא יאושר פרט נגרות שבו יתגל -כמו 
 קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן, או לא מושחז. 

 רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה  

פרק   .1 הכחול",  "הספר  בשמו  הידוע  הממשלה,  משרדי  של  הכללי  ,  6פרט 
 במהדורתו האחרונה, לרבות כל התקנים בו.  

 .  1סיבולת בבניה חלק    789ת"י מספר,  .2

 עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.    414ת"י מספר,  .3

  ציפוי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת   918ת"י מספר,   .4
 ברזל.

הקבלן   .5 חובת  עליו.  ידיעה  אין  ולמזמין  האחרונות  בשנים  שאושר  ת"י  כל 
 לבדוק, לברר וליישם תקנים אלה וידע את המפקח והמזמין.  

 דוגמאות   

ידי   06.03.03.01 על  שיידרש  טיפוס  מכל  אחת  דוגמא  להכין  חייב  הקבלן 
 המפקח.  
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אחד,   מסוג  ורהיטים  פריטים  של  הכמות  תחשב  זה,  )לצורך 
וכיו"ב   הרהיטים    -מחיצות  ו/או  הפריטים  סה"כ  את  ככוללות 

בודדים(.   לסעיפים  הכמויות  בכתב  חולקו  גם אם  הסוג,  מאותו 
העבודות,   של  ההמוני  הביצוע  התחלת  לפני  יבוצעו  הדוגמאות 

האדריכל  אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של  
מבחינת   מושלמת  תהיה  הדוגמא  המפקח.  באמצעות  והמזמין 
לבצע   הקבלן  על  הפירזול.  וחלקי  הגמר  החומר,  טיב  הביצוע, 
בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל, כחלק מהעבודה. כל 
הדוגמאות תבוצענה במועדים המוגדרים במסמכי הפניה/ הסכם  

 זה. 

שכמותם   06.03.03.02 פריטים  ו/או  רהיטים  היא  טיפוס  הכמויות    5בכתב 
יחידות או פחות, ימציא הקבלן תוכניות עבודה והרכבה לאישור  
ידי   על  שיידרש  שינוי  כל  בתוכניותיו  יבצע  הקבלן  האדריכל. 

 האדריכל, כחלק מהעבודה.  

מכל פריט, ריהוט ו/או חלק מריהוט, שהינו מוצר מוגמר נרכש   06.03.03.03
לאישור   דוגמא  הקבלן  ימציא  אחרים,  אספקה  ממקורות 

דריכל לפני ביצוע ההזמנה, וזאת ללא כל קשר לכמות הדרושה  הא
לאדריכל   יומצאו  הדוגמאות  הכמויות.  בכתב  הנקובה  ו/או 

 במועדים המוגדרים במסמכי הפניה/ הסכם זה. 

תשמרנה   והתוכניות  הדוגמאות  פירזול(. כל  כולל  לעיל  )האמור 
 לצורך השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין.  

 ערך  -חירת האדריכל/המזמין ומוצרים שווהב 

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, סוגים וגוונים, בחירת סוגי  
עץ ואיפיון גמר, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי באמצעות המפקח, ועל  

 הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל. 

רן ו/או הספק, חובה על הקבלן לספק מוצר  בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצ
ערך פירושו  - ערך. שווה- זה ורק למזמין שמורה הזכות לבחור מוצר אחר שווה

ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. במידה וצוין מחיר  - שהמוצר חייב להיות שווה
 ערך לפי מחיר היסוד שנקבע.  -יסוד למוצר, למזמין זכות לבחור מוצר שווה 

 סימון   

ים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את סימנם  כל המוצר
קבלת   עם  ברהיט.  או  במוצר  פגיעה  ללא  הסרתה  המאפשר  באופן  בתוכניות, 

 העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי מהעבודות.  

 תיקונים והחלפות   

העבודה וכל  כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי, בכל שלב שהוא משלבי  
או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, לשביעות   יוחלף  עוד חלה אחריות הקבלן 

 רצונו המלאה של האדריכל ו/או המפקח.  

 נקיון ונקיון סופי   

הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד, על חשבונו, לסלק  
שידרש   זמן  בכל  העבודה  בזמן  שהתהווה  והלכלוך  הפסולת  כל  ידי  את  על 

המפקח. לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב עבודתו, פגיעות בצבע  
 או ליקויים אחרים.  

 תקופת הביצוע   

 לוח הזמנים לביצוע העבודה יהיה כמפורט בחוזה.  

 החומרים   

 עץ גושני   06.03.09.01

רטיבות   לאחוז  עד  ויבש  בריא  יהיה  חופשי    8%  -  10%העץ 
 לות אחרות.  מבקיעים, רקבון ותולעים וכל סימני מח 
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העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א'. כל  
טיפול   יעברו  ולהרכבה  לקונסטרוקציה  המשמשים  העץ  חלקי 

 מיוחד נגד רקבון ונגד אש.  
בכל הדרישות בת"י יעמוד  בנוסף לדרישות    205סעיף,    35,  העץ 

 בתוכניות וכתבי הכמויות.  

 כנפי דלתות  06.03.09.02

מ"מ    5תבוצענה מעץ לבוד בעובי של לפחות  כנפי דלתות נגרות  
מתחתית   המילוי  קרטון(.  כוורת  )ולא  עץ  מילוי  עם  צד,  בכל 

גובה   .  50%, וביתר השטח לפחות  100%  – מ'    1.00הרצפה ועד 
)ולא   קשה  מעץ  יהיו  מילוי  קנטים  יותר  לחילופין,  מפי.וי.סי(. 

בשיעור   שיעור    100%הכנף  עם  פלקסבורד,  לוחות  באמצעות 
בכל מקרה, יוקף   האדריכל.  באישור  פנימיים מינימלי,  חללים 

מ"מ בכל    50המילוי הפנימי בלוח עץ במידת רוחב מינימלית של  
גומיות מותאמות לכל היקף    היקף הכנף, מלבני הדלתות יהיו עם

 ור איטום אקוסטי של המרווח שבין המלבן והכנף.הדלת עב 

 דיקטאות ולוחות לבודים )סנדוויץ(   06.03.09.03

בהתאם   יהיו  והדיקטאות  הלבידים  שטחי  של  הדיקטאות 
אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיו ריהוט סוג    37לדרישות ת"י,   

ב' או טוב ממנו. הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים  
המפק דרישת  לפי  הוכחות  אחרים.  להציג  הקבלן  חייב יהיה  ח 

 לטיב הדיקטאות כנ"ל.  

 פלטות לבודות לדלתות   06.03.09.04

מ"מ בכל    5כנפי דלתות הנגרות תבוצענה מעץ לבוד בעובי מיזערי  
צד עם מילוי כוורת, כדוגמת דלתות "פנדור", או ש"ע, כולל גמר  
חרושתי מוטבע ו/או ציפוי תעשייתי, בתוספת מנעול תפוס/פנוי  

 ירותים. באמבטיות וש
על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל  

 לפני התחלת הייצור.  

 מעצורי ריצפה   06.03.09.05

מתאים.   תפס  עם  רצפה  מעצור  דלת  יהיו  לכל  ריצפה  מעצורי 
מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת.  טיפוס שמחזיק את הדלת  

 במצב פתוח ועל פי דוגמה מאושרת.  

 טיפול נגד אש   06.03.09.06

, הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים לציפויי  לוחות הנגרים
ישראלי   תקן  לפי  יטופלו  וכו',  משלוש    1112-3קירות  ואחת 

 האלטרנטיבות הבאות : 

טבילת הלוחות, לפני החיתוך בתמיסת ברום   06.03.09.06.01
לפני    3  -  10%בריכוז   החדר,  בטמפרטורת 

הדבקת הפורניר.  הטיפול ייעשה במפעל בעל  
 נסיון בביצוע עבודה זו..

מתוצרת "טמבור",    987עה בצבע "אושן "צבי 06.03.09.06.02
אמריקאי   לתקן  או    ASTM-E-84 מתאים 

המוצר   של  הסופי  הגימור  מעל  ערך,  שווה 
 המוגמר לאחר ההרכבה.  

מתוצרת "טמבור",    432צביעה בצבע "אושן  " 06.03.09.06.03
בשכבת גימור לפני האחרונה ורק עליה, גימור  
הקנטים   הפנלים,  על  מט  דור  לכה  או  בייץ 

ן לקבל אישור מהמפקח ויועץ  והעץ.  על הקבל 
 הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא לסוג הטיפול.  

 סרגלי שפה וקצוות גימור   06.03.09.07

לא   אלון גושני קשה או שווה ערך )אם  מעץ  שפה ייעשו  סרגלי 
 נאמר אחרת(. 
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 פורמייקה   06.03.09.08

"לוחות   06.03.09.08.01 תוצרת  תהיה  הפורמייקה 
בעובי    בע"מ",  ישראליים    1.3דקורטיביים 

ה מאושר.  ש"ע  או  לפחות  כדוגמא,  מ"מ  כל 
לכל   הגמר  האדריכל.  בחירת  לפי  צבע 
פורמייקה הנראה לעין יהיה מסוג "טפ". סוג  
בחירת   ע"פ  יהיו  הפורמאיקה  וגוון  המרקם 

 האדריכל. 
יהיו   06.03.09.08.02 פורמייקה  המצופים  מוצרים  של  פאות 

הדבקת   גושני.  מעץ  שפה  בסרגל  סגורות 
הפורמייקה תעשה במכבשים, ותובטח מניעת  

ו/או   גלים  הדבק  היווצרות  התקלפות. 
מעולה   מטיב  יהיה  הפורמייקה  להדבקת 
וניתן להסרה משטחי   ויענה לדרישות מת"י, 
גוון   באיפיונה.   פגיעה  ללא  הפורמייקה 

 הפורמאיקה לבחירת האדריכל.
לוחות   06.03.09.08.03 ממידות  הגדולים  בשטחים 

ידי   על  החיבור  מקום  יקבע  הפורמייקה, 
 האדריכל, ללא התחשבות בפחת.  

 עבודות מסגרות 06.04
 תיאור   

כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות עבודה זו יחייבו   06.04.01.01
 כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם, כחלק ממפרט זה.  

אחרות   06.04.01.02 רשויות  ידי  על  מקובלים  אשר  ומפרטים,  סטנדרטים 
צויינו   מפרטים אשר  של  במקומם  בהם  להשתמש  חפץ  והקבלן 

היה להתבסס  במפרט זה. יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין. ניתן י
של   אישורו  לאחר שהקבלן קיבל את  רק  המפרטים  חלופות  על 

 המזמין בכתב.  

להגביל   06.04.01.03 )מבלי  להציג  הקבלן  יידרש  המסמכים והמוצגים, אשר 
לרשימה זו בלבד(, יהיו שרטוטים, מפרטים, דוגמאות מושלמות,  

 נתונים תכנוניים.  

 רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה   

המ 06.04.02.01 משרדי  של  הכללי  "הספר  המפרט  בשמו  הידוע  משלה, 
 , לרבות כל התקנים בו  2008במהדורה שנת  6הכחול", פרק  

 .  1סיבולת בבניה חלק  -  789ת"י מספר  06.04.02.02

 עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.   - 414ת"י מספר  06.04.02.03

ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל     -  918ת"י מספר   06.04.02.04
 מוצרי יציקת ברזל. 

 נות רתכים. בחי  - 127ת"י מספר  06.04.02.05

מתכות    -  265ת"י מספר   06.04.02.06 ע"ג  של אבץ  אלקטרוליטיים  ציפויים 
 ברזליות.  

ברגים    381עד    379, מספר   378עד    374, מספר   382ת"י מספר   06.04.02.07
 ואומים.  

 דלתות אש. – 1212ת"י מספר  06.04.02.08

 מעקות מתכת. – 1142ת"י מספר  06.04.02.09

 דרישות התכנון   
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כל   06.04.03.01 ולעשות  באחריות  ולשאת  להוביל  לייצר,  הקבלן,  עבודה  על 
על הנדרשים  האלמנטים  אספקת  לשם  תדרש  רשימת  -אשר  פי 

 הכמויות והשירטוטים.  

 על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה לחלקי הפלדה.   06.04.03.02

מעמסה   06.04.03.03 כל  לשאת  שיוכל  כך  המוצרים  את  לתכנן  היצרן  על 
 שתיגרם ע"י ציוד ניקוי או מפעולת ניקוי.  

הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה מיכנית  
 ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן:  

 חדירת אוויר:   06.04.03.03.01
  0.3חדירת האוויר המקסימלית המותר היא  

אווי בלחץ  חלון,  למ"ר  לשניה  של  ליטר  ר 
AP75 . 

 חדירת מים:  06.04.03.03.02
חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת בפרק  
מבוקרת,   בלתי  מים  כמות  כל  פירושה  זה 

בקונדנסציה  איננו  המוכח  ,  ושמקורה 
המופיעה על משטחים גלויים פנימיים, ואשר  
אינה מוכלת ומנוקזת חזרה לחלקו החיצוני  
של הבנין, ואשר יכולה לגרום לנזק לחומרים  
היא   לידם  או  בהם  אשר  גמר,  חומרי  או 

 ניקווית. 
 לא תותר חדירת מים.  

 עמידות:   06.04.03.03.03
אשר   חיבור  לריתוך,  תמידי  עיוות  יותר  לא 

או חלקים,  בין  הפרדות  בלחץ    ייכשל,  שבר 
מפי    יקטן  )חיובי    2.5אשר  התכונה  מלחץ 

 ושלילי(.  
עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד  
להחזירו   אפשר  אי  ואשר  המידה  של  לאלף 

 למצבו קודם.  
מהוראה   הנובעות  האלמנטים,  מידות  אם 
המפורטות   המידות  הגדלת  מחייבות  זאת, 
על   יהיה  מסמכי החוזה,  ביתר  או  בתוכניות 

ללא    הקבלן אלו  מוגדלות  מידות  לספק 
מידות   הקטנת  תותר  לא  מחיר.  תוספת 
מסמכי   ביתר  או  בתוכניות  המופיע  לעומת 

 החוזה.  

 סטיות מותרות )טולרנצים(   -סטיות   

מ"מ,  1.5- +  -בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטייה מעבר ל   06.04.04.01
האלכסוניים   או  האנכיות  או  האופקיות  ביחידות    -מהמידות 

ישר  מרבועיות  הגדולה היא  מידתן  ואשר  מ"מ    1830  -ות זווית 
 ומטה.  

מ"מ ומעלה, לא תותר סטייה    1830ביחידות שמידתן הגדולה היא  
 מ"מ.   3.0+  -מעבר ל

שהכפיפה   06.04.04.02 כך  ייוצר  ומאמצים,  בהטרחות  העומדים  חלקים 
המקסימלית בעת הטירחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על   

 דול.  של מפתח כל החלק במפתחו הג1/300

 התאמת מידות   06.04.04.03

הקיימים   ופרטים  למידות  המסגרות  את  להתאים  הקבלן  על 
עוד   הבניה  ומדידה של  בשטח, ולעשות כך על ידי בדיקה  בפועל 
שהמידות   מודגש  מסגרות.  של  האלמנטים  של  ייצור  לפני 
הרשומות בתוכניות והרשימות הן לצורך תיאור כללי, ביצוע של 

מדדות בשטח. שינויים במידות  המסגרות ייעשה על פי המידות הנ
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לכל כיוון, לא ייחשב כשינוי    5%אלמנטים או חלקיהם, בשעור עד  
 משמעותי ולא יגרור אחריו שינוי במחיר האלמנט.  

 הבטחת האיכות   

הכישורים   בעלי  ומתקינים  עובדים  ע"י  יבוצעו  זה  בפרק  והייצור  האספקה 
כל התוכניו  ובהתבסס על  ביותר,  המתאימות, הציוד  והמיומנויות הגבוהים  ת 

 והאביזרים המתאימים והמאושרים.  

 הובלה לבנין,אחסנה וטילטול  

יש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל התעקמות בעת המשלוח   06.04.06.01
 והטילטול.  

יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי עטיפתם בחומר   06.04.06.02
ויאוחסנו בדרך  לאתר הבניה  יישלחו  המוצרים  וחזק.  יציב  מגן 

 בטיח הגנה מפני שריטות, פגיעות פיזיות ו/או הכתמה.  אשר ת

היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים,   06.04.06.03
 שאין בהם כדי לגרום נזק למוצרי המסגרות והנגרות.  

 חומרים   

 פלדה   06.04.07.01

פלדה,   ומפחי  מפרופילים  עשויים  יהיו  המסגרות  רכיבי  כל 
לגודל   ובהתאם  הרכיבים  ברשימת  כמתואר  ובעובי  במידות 
הכללי,   לפי המפרט  ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים, 
לדרישות   )בהתאם  ולפי הוראות המהנדס  היצרנים  לפי מפרטי 

 הגבוהות ביותר(.  
חדש מפלדה  עשויים  יהיו  המתכת  חלקי  ללא  כל  מיוצרת  ה. 

למינציה, חופשית מקליפת עירגול, סיגים ופסולת אחרת ובלתי  
 מוחדרת בחלודה.  

סוג   על  להמציא למפקח תעודות  הקבלן חייב  יהיה  אם יידרש, 
כמו ומקורה,  והמוצרים  -פלדה  החומרים  יתר  מקור  על  כן, 

עמדה   שהפלדה  יאושר  בתעודה  ידו.  על  המסופקים  המוכנים 
 המוגדרים במסמכי החוזה.    בסוג ובדרישות הטיב

התכונות המכניות, כגון חוזק למשיכה, גבול הנזילות, התארכות  
תהיינה   הצורתית,  הפלדה  של  וכיו"ב,  בכפיפה  עמידות  הקרע, 

לאלו של הפלדה הגרמנית מסוג   שוות  לא יורשה  ST37. לפחות 
מסוג   בפלדה  באחד  ST33, השימוש  הדבר  הותר  כן  אם  אלא 
החוזה. פלדה   איכות  ממסמכי  מותאמת לריתוך תהיה מאותה 
-ST 37 , בסימן  2.443סעיף   DIN 17100,המוגדרת בתקן הגרמני  

 פגמים.   3
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   

 אלמנטים מפרופיל פח מכופף   06.04.08.01

בעובי   מכופף,  תמיד מפח  אחרת    2ייעשו  צויין  מ"מ, אלא אם 
 במפורש. 

מברזל שטוח,   זנביונים  ייעשו בעזרת  למבנה  מ"מ    3החיבורים 
ומוכנסים   למלבן  המרותכים  צד(,  מכל  אורך  מטר  לכל  )אחד 

  3ת בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון, בעומק של  בתוך המזוזו
 ס"מ לפחות, וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח.  

מ', יבוצעו    3.00פרופילים מפח מכופף, אשר גובהם אינו עולה על  
מחתיכה אחת. בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים  

הח יבור,  מרותכים, יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום 
 צורת הריתוך והליטוש.  
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השירטוטים   מדוייק וקפדני, על פי  באופן  יבוצעו  המלבנים  כל 
 המפרטים את משקופי הפלדה. 

בעזרת מכשירים בלבד.  ייעשו  והלשונות,  עבור מנעול  החורים, 
 את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם.  

 מלבנים לדלתות עץ   06.04.08.02

מ"מ ועל    2.00בעובי    מלבנים מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח
 פי הפירוט בתוכניות.

 המלבנים יהיו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך.  
עבור   חריצים  עם  מלבנים  לספק  יש  בתכניות,  לאמור  בנוסף 

 גומיות. 
 X 30 X 10030 לשוניות  3לשם הרכבת המלבנים על הקבלן להכין   

מ"מ כל אחד, מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים. הלשוניות  
 ו למשקוף.  ירותכ

 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים   

בלוקי   06.04.09.01 או  קיר הגבס  אל  הפלדה כשהם מורכבים  מבנה משקופי 
הבטון והדלת המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת כח  

 מטר בשניה.   10ק"ג במהירות של   100אופקי בשעור של 

במלבנים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות ולראשי אגפים יהיו   06.04.09.02
, כשהדלתות  DB45המלבנים מותקנים להורדת רעש בשיעור של  

בהן סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת  
יבטיחו הורדת רמת   הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם  כי 

 הרעש בשיעור הנדרש.  

בלן לוודא כי כל ההתקנות המפורטות  לפני ביצוע העבודה על הק 06.04.09.03
רגישים להלן, הדרושות במשקו, לרבות   חשמלית,  פתיחה 

בהברגה,   פירזול  לחיבורי  וחיזוקים  ניקובים  וסגירה,  לפתיחה 
יתוכנן   דלת  לכל  שנקבע  הפירזול  לסוג  המתאימים  והפתחים 

 ויכללו בייצור המשקוף.  

    )אם תהיה דרישה( הכנות לפתיחה חשמלית  

דלת  חשמלית  בכל  הפעלה  עם  המנעולים  יהיו  לבניין  הראשיות  הכניסה  ות 
אלקטרומכאנית. על הקבלן להרכיב את הפריטים כך שניתן יהיה במועד מאוחר  

 יותר לחיווט את הפריטים.  

סוויץ(, שיסופקו  -כן, עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרו-כמו
במועד מאו חיווט  שתאפשר  בצורה  המזמין  יותר  ע"י  ע"י    -חר  יבוצע  החייוט 

 אחרים. 

 יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות.  

 מעצורי ריצפה   

יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את   מעצורי ריצפה 
הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת  

 בכל הסוגים.  

 חיבורים   

 כל החיבורים ייעשו ע"י מחברים פריקים.  

 תהליכי אישור ובדיקה   

אשר יכללו תיאור מלא    1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ  
של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו  

זמין  מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למ
המכללים   הבדיקות  כל  הבדיקה.  כחלק מדו"ח  והשרטוטים  הניסוי  תוצאות 
 אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 סיבולות   
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ל 06.04.14.01 מעבר  סטיה  תותר  לא  המלבנים  המידה    1.5  -בייצור  מ"מ 
האנכית ו/או האלכסונית   ו/או    1830ביחידות אשר    -האופקית 

 מ"מ.

 מ"מ.  3.0-+  -ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר ל

שהכפופה   06.04.14.02 כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך 
המקסימלית בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על  

יותר    1:300 לא  במסגרתו.  ונעול  המעוגן  חלק  אותו  מפתח  של 
 עיוות תמידי לאחר ההטרחה. 

 ריתוך   

י המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת הריתוך.  ריתוך חלק
יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך )"שלקה"(. הריתוכים יושחזו  
חללי   צורתו המתוכננת.  ע"פ  המוצר  פני  להשלמת  עד  בפנים הגלויים ויעובדו 

 ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד קבלת פנים נקיים מכל פגם.  

 גילוון באבץ חם   

עובי הציפוי    918הגילוון יהיה גילוון באבץ חם, אשר יבוצע עפ"י דרישות ת"י  
מ"מ,    5מיקרון בפלדה שעוביה עד    55אשר בתקן, דהיינו    1יהיה בהתאם לטבלה  

מ"מ יגולוונו בעובי    32מ"מ או    40מ"מ ולמעלה. פרופיל בלגי    5  -מיקרון מ  70
 מיקרון. 100

זה  החלקים המיועדים   יתוכננו לתהליך  שלמיםלגילוון    .במקרים ובאלמנטים 
אבץ   עשיר  בצבע  תיקון   + במקום  חיבור  יאושר  גדולות(,  )מידות  קיצוניים 
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  
צוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה  הניקוי. ציפוי האבץ יהיה ר

 ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.  

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

 פלדה מגולוון אחד.  

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

 כללי  -כנפיים  

מגולוון בחום מכופף   06.04.17.01 מסגרות תבוצענה מפח פלדה  כנפי דלתות 
 כפול דופן, עם מילוי חומר אקוסטי/תרמי בתווך.  

 מסגרות יהיה כמפורט לגבי מלבנים. גמר כנפי דלתות  06.04.17.02

כנפי ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים וכיוצ"ב יבוצעו   06.04.17.03
חד מכופף  פלדה  והבריחים  -מפח  הצירים  כנ"ל.  בגימור    -דופן, 

בהתקנה סמויה. הידיות שקועות. הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש, 
 כנדרש ע"י יועץ הבטיחות. 

 המיגון ובעלי התשתית.גם בהתאם להנחיות יועץ   –הפרזול  06.04.17.04

יותקנו גם עפ"י הנדרש מתכנון מיזוג האוויר )אוויר   תריסי אוורור 06.04.17.05
 חוזר(. 

 כללי  -דלתות פלדה  

מ"מ בעובי   2הכנפיים תהיינה עשויות כסנדוויץ פח, מפח מכופף  
מ"מ לפחות, עם בידוד תרמי ואקוסטי בתווך מצמר סלעים    45

 " אש  2לחוץ  עמיד  שחור  פוליאתילן  שקי  התקן  בתוך  לפי   ,
 ולפי דרישות מכבי אש.  1212הישראלי 

שיידרש   ככל  כיפופים  ו/או  פנימיים  חיזוקים  יכילו  הכנפיים 
 לשיפור היציבות ולמניעת עיוותים. 
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לאישור   וגוון  מסוג  בתנור,  בצבע  והכנפיים  המלבנים  גמר 
 המפקח.   

 אטימות:  06.04.18.01

יש להבטיח אטימות מלאה בין מלבני הפח לבין חשפי הפתחים.   
ללים מאחורי מלבני הפח ימולאו בדיס בטון או בפוליאוריתן  הח

 (.5מאליו )דרגה  -מוקצף כבה
רווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבני הפח יאטמו בחומר  

 סיליקוני אפור, אשר  חותקן במישק מושקע. 
הפח יהיו   מלבני  מגרעות  לבין  הדלת  כנף  קצות  בין  המרווחים 

לכל ושווים  ככל האפשר  ויבטיחו פתיחה וסגירה    קטנים  אוכן, 
קלה ונוחה.  הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה  

מ"מ במצב סגור.  לא יותר שימוש בפרט התאמה    2-3בגבולות  
של   המדויקות  המידות  מסמרות.   חיבורי  עם  מתכוונן  תחתון 
יותאמו   והכנפיים  הריצוף  לאחר  במקום  יילקחו  הכנפיים 

ש הסופיות  בין  למידות  בתחתית דלתות  ל הפתחים.  האטימה 
הכנף לבין המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה אלסטית מיוחדת  

 " או ש"ע. ATHMERכגון " 
מ   יהיו  ובדלתות  במלבנים  האטמים  ו/או    EPDM  –כל  לבן 

" ATHMERסיליקון.  אטמים  לבידוד אקוסטי יהיו כדוגמת " 
ובמקצועות הכנפיים/דלתות כולל בחלק ה תחתון של  במלבנים 

 הכנף ו/או מברשות גומי בחלק התחתון. 

 צביעה   

של   06.04.19.01 חול, לרמה  בהתזת  ניקוי  )לאחר  הרכיבים ייצבעו  -SA, כל 
בסעיף א.2.5 התיאור  לפי  השוודי(,  שבמפרט    11061  - לפי התקן 

הכללי לעבודות צביעה, ארבע שכבות: מריחה בשתי שכבות של  
יסוד אחר )אם    צבע יסוד בשני גוונים שונים, כרום אבץ או צבע

צבע  של  שכבות  ובשתי  זאת(  ידרוש  האדריכל/מפקח/מזמין 
או שווה ערך,   תוצרת "טמבור"  כדוגמת "סופרלק" של  סינטטי 

  30בעל גוון וגמר לפי בחירת האדריכל. העובי של כל שכבה יהיה  
 מיקרון.   120מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל השכבות  

ת יצרן הצבע ורק לאחר  עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיו 06.04.19.02
יש   לעיל.  כמתואר  המתכת,  אלמנטי  לניקוי  המפקח  אישור 
כל   צביעה.  טעונים  שאינם  שטחים  בצבע  ללכלך  שלא  להקפיד 
השכבה   של  גמור  ייבוש  לאחר  רק  תבוצע  נוספת  צבע  שכבת 

 שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור המהנדס.  

יש  06.04.19.03 שונה מגוון המשקוף,  כנף בגוון  של צביעת  להקפיד    במקרה 
הנחיות   לפי  האלה,  הגוונים  משני  באחד  צבועים  יהיו  שצירים 

 מאדריכל.  

 זיגוג   

 הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות/האלומיניום.  

 פירזול   

ולמשקל   06.04.21.01 לגודל  חייבים להתאים  הפירזול  כל חלקי  כללי,  באופן 
הק  התקנים  לפי  ו/או  היצרן  הוראות  לפי    -יימים  הכנפיים, 

בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר(, ולהיות באיכות מעולה. לשם 
 הבטחת פעולה תקינה, נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב. 

 .  06כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר בתחילת פרק  06.04.21.02

 כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל.   06.04.21.03

 הרכבה בבנין )כללי(   

מוטלת    הקבלן  מדוייק  על  באופן  בבנין,  הרכיבים  להרכבת  האחריות  מלוא 
 , המפקח והמזמין.  ומפולס ולפי הוראות האדריכל

 הרכבת המלבנים   
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האדריכלות   06.04.23.01 לתוכניות  בהתאם  תבוצע  בבנין  המלבנים  הרכבת 
 הכלליות של הבנין, ולפי פרטים מאושרים על ידי האדריכל. 

יבו 06.04.23.02 הבטון  לרצפות  והשערים  הדלתות  מלבנים  ידי  עיגון  על  צע 
של    בשיעור  רצפת הבטון,  לתוך  המלבנים  רגלי  ס"מ    5החדרת 

ו/או   הבטון  לרצפת  המשקוף  בין  המפגש  פינות  לאורך  לפחות. 
יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטרוסטיל", לשם קבלת   הריצוף

 "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה.  

 איטום   

אוויר   06.04.24.01 חדירת  נגד  הפתח  של  מוחלטת  לאטימות  אחראי  הקבלן 
 מים בין המשקוף לקיר ובין המשקוף לכנפיים.  ו

האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה באמצעות מברשות   06.04.24.02
או רצועות  EPDM שעירות ו/או סרטי איטום גמישים מגומי כגון:  

עשויים   פלסטיים  פרופילים  לפי  PVC או  והכל  מנאופרן  או 
 הוראות התקן / המפקח המחמיר מבין שניהם.  

המרווח 06.04.24.03 יהיה  איטום  הפלדה  פרופילי  לבין  הזכוכית  בין  ים 
 באמצעות סרטי איטום פלסטיים או גומי כנ"ל.  

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף   06.04.24.04
פרופיל   גמישים.  גומי  פסי  באמצעות  הפתח   דגם  PVC לסף 

ET395 של מאושר  דגם  אלומיניום  בפרופיל  ניילון  במברשות  או 
 ה ערך.  "סופרסיל" או שוו

 ארון שירות ממתכת   

שירות   ארונות  יבוצעו  תכנון  לפי  אחרים  ובמקומות  הקומתיות  במבואות 
לחשמל, גז או אחר מתועשים ממתכת צבועה בתנור, עם סגירה באמצעות ידיות  
לבחירת האדריכל והמזמין. הארונות   אחר  או  שבור  קלפה ובצבע לבן או לבן 

האדריכל והמזמין. על הקבלן להציג   יהיו מתוצרת "קטיף" או אחר לפי קביעת
 דוגמא מושלמת לאישור האדריכל והמזמין טרם הביצוע.  

 דוגמאות   

אב 06.04.26.01 להכין  הקבלן  בהתאם  -על  מן הרכיבים,  אחד  כל  של  טיפוס 
 להוראות האדריכל והפיקוח במקום.  

אישור   06.04.26.02 קבלת  לפני  האחרים  הפריטים  של  בייצור  להתחיל  אין 
התיקונים הנדרשים בכל רכיב    האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת

ברמת ביצועם לדגם   זהים  יהיו  יספק  ורכיב. הרכיבים שהקבלן 
 שנבדק ואושר. 

כל חלקי   06.04.26.03 של  דוגמאות  לספק  הקבלן  על  דרישת האדריכל,  לפי 
-הרכיבים, כגון פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פירזול וכו'. כמו

ידי   על  יידרש  רכיב, אשר  של  דגם  כל  עליו להכין  האדריכל  כן, 
 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבנין. 

קבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי   06.04.26.04
וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר   האדריכל( על חשבונו הוא, 

 אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם.  

 התאמה לתקן ישראלי   

ברש המופיעות  האש  התקנים  כל דלתות  מכון  באישור  להיות  חייבות  זו  ימה 
הישראלי, לעמידות נגד אש, לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי הוראת / הנחיית  

 התקן הישראלי הרלוונטי המחמיר מבין כולם.  

 

 

 פירזול לעבודות נגרות ומסגרות   06.05
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בין שצויין הדבר בתוכניות    על ידי הקבלן,  ויורכבו  פריטי הפירזול יסופקו  כל 
 וברשימות האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופי. 

בכתב הכמויות    למפורט בשירטוטים,  כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתאם 
והמחירים של האדריכל, וביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט ימליץ האדריכל  

 הקבלן יציע פריט, אשר יהא עליו לקבל אישור מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא.  ו

של    הייצור  בזמן  הפירזול  לביצוע  הדרושות  ההכנות  כל  את  יבצע  הקבלן 
בטבלאות   הנדרשים  הסוגים  לפי  ולהרכיבו  וכו'(,  חלונות  )דלתות,  הפריטים 

ונות  המצורפות, בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבל 
 שיסופקו על ידי יצרני וספקי הפירזול.  

הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים,   
ובאופן   מאושרת  לתקינה  בהתאם  וחיזוקים  קידוחים  משקעים,  עיבודי 

 שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל. 

יבוצ  באתר  חיצוניים  פירזולים  התקנת  עבור  והברזות  ידי  קידוחים  על  עו 
 מסגרים מומחים בלבד.  

לאישור    ייצור  ורשימות  תוכניות  הקבלן  יגיש  והמלבנים  הדלתות  ייצור  לפני 
 האדריכל.  

אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי דוגמאות   
 שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח.  

בהתא  מעולה,  מסוג  חדש  יהיה  הפירזול  בכתב  כל  בשירטוטים,  למפורט  ם 
והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט   בהתאם להנחיות    -הכמויות 

 המפקח.  

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.   

על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת   
 העבודה.  

 הוראות להרכבה   06.06
הפחת,  כולל  והתאמתם,  הרכבתם  החלקים,  אספקת  את  השאר  בין  כוללת  העבודה 
המלאכות הדרושות, ההתקנה והרכבה מקום. כן כוללת העבודה את האספקה וההרכבה 

 המזוזות במשקופי דלתות הכניסה, הצביעה והאטמים וכו'.    של הפירזול, הזיגוג והרכבתו,

 הדלתות, החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה(. 

מעקות, חלונות ואלמנטים אחרים, המותקנים בהתקנה חיצונית, או פנימית של הבנין,  
 כוללים גילוון באבץ חם.  

קנה של פרופילי האטימות, המפורטים  הדלתות, מכל הסוגים, כוללים את האספקה וההת
לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי   שאינם מפורטים בתוכניות ואת ההכנות  בתוכניות וגם 

 הדלתות והמלבנים.  

 תכולת עבודה  06.07

 . גמר פורמאיקה "טאפ" מדגם, גוון וקנטים לבחירת האדריכל 
מעלות. מסילות מחזירות שקטות "בלום".    180פרזול: צירים מחזירים גראס   

ממתכת   קבוע  סמויות. אלמגוב  לוחות פח  ג'מבו עם  בברגי  עליון  תליית ארון 
 . בלתי מחלידה. גומיות בלימה לכל כנף

צבע, גלוון חם, איטום    מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת,  כוללים  האלמנטים  כל 
, אלא אם כן  06ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק  

 . עיףנרשם אחרת בתיאור הס

במידות לא תחייבנה    %10מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד   
 . שינוי במחיר

 . הזזת דלתות, פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן 
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בעובי    לבוד  מעץ  עשוי  הארונות  פוסט  18גוף  דלתות  מדפים  -מ"מ.  פורמינג. 
שה. גב הארון מעץ  מ"מ. מגירות ממתכת בכבי  18מתכווננים מעץ לבוד בעובי  

 . מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 5לבוד בעובי 

 כתב כמויות ומפרט טכני עבור ציוד לרכישה שלב ג׳ 06.08
 תנאים כללים  

 ב דפים מפורטים של ציוד לרכישה, עם מפרט טכני ברמת פירוט גבוהה. "רצ
 לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות אלינו טלפונית או בדואר אלקטרוני. 

 המציינות את מיקומו של כל פריט  לחוברת מצורפות תכניות 06.08.01.01
 הספק מתחייב:  06.08.01.02

 להוביל את הפריט לאתר. 

 לבדוק את דרכי הגישה לאתר לפני הביצוע. 

 לפי תכניותינו ולפי המפרט הטכני.  -לפלס ולהעמיד אותו במקומו  

 להתקין אותו כך שאפשר יהיה לחברו למערכות  המים והחשמל.

 ייעשו ע"י אחרים, תחת הדרכה ופיקוח של הספק.החיבורים 

  ף נוס הגנה חומר וכללהוריד מהפריטים את ציפוי הניילון 

 להדריך את צוות התחזוקה. 

 להדריך את צוות העובדים במטבח.

עותקים של חוברת תחזוקת הציוד ורשימת חלקי חילוף    2לספק  
 לכל פריט.

 לתת אחריות לשנה. 

את כל ה 06.08.01.03 ויהיה  מחיר הפריט יכלול  מיסים והמכסים הדרושים, 
 מחיר סופי המשקף את ההתחייבויות המפורטות כאן. 

תוך   06.08.01.04 אל  הציוד  העברת  של  עלויות  לכלול  שבאחריותך  לב  שים 
המטבח. לשם כך יש לבדוק את מיקום המטבח, מדרגות, מעליות,  
ואפשרות הובלת הציוד לקומת המטבח. יש לחשב במחיר עלויות  

 הנדרשים להעמדת הציוד. 'ים וכדאת מספר הפועלים, מנופ 
 על המחירים להיות בשקלים בלבד 06.08.01.05
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 מתקני תברואה   - 07  פרק

 מפרט כללי למתקני תברואה 07.01
 

 תנאים כלליים 

מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי  
לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב לעמוד בכל    המערכות והמתקן אשר על הקבלן 
הנובעות    הדרישות  בכל  וכן  ובתוכניות  במפרט  הכלולות  הטכניות  הדרישות 

 מתנאי כלשהו הכלול בהם. 

 היקף המפרט  

המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכל  
 עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה. 

 עדיפות בין מסמכים  

והדרישות    בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים 
הגשת   לפני  המפקח,  תשומת ליבו של  להסב  על הקבלן  שבמסמכים השונים, 

 ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח. 

עדיפות   תהיה  והתשלום  המדידה  אופני  או  הטכניות  הדרישות  מבחינת 
 המסמכים כדלקמן: 

 יוחד. פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המ 07.01.03.01

 פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי.  07.01.03.02

בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית", עדיף   07.01.03.03
הפרט והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בפרטים  
אחרת   צויין  אם  אלא  זה,  למפרט  הצמודים  הסטנדרטיים" 

 במפורש. 

 בדיקת התכניות והמקום  

ת תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל  הקבלן מתחייב לבדוק א 07.01.04.01
עליו להכיר את שלבי יתר   הנוגע לעבודה שיקבל על עצמו לבצע. 
מצבן  את  בחשבון  ולקחת  הבנייה  בשטח  המבוצעות  העבודות 

 הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע אתעבודותיו הוא.

עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו   07.01.04.02
יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין    14ח תוך  להודיע למפק

הפתחים,   מידות  לרבות  במקום,  התנאים  לבין  התכניות 
 אפשרויות גישה וכו', ולקבל את הנחיות המפקח בנדון. 

תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי    -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל   07.01.04.03
ים  הביצוע, לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזר
 עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים או לאפשרות גישה. 

 תנאי המבנה  

כמצויין   07.01.05.01 וכו'  הצינורות  האביזרים,  הכלים,  הציוד,  מיקום 
לשינויים   בהתאם  לתיקון  ניתן  ויהיה  מדויק  אינו  בתכניות, 

 שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. 

לסים וכיו"ב  על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפ 07.01.05.02
עם תכניות הבנין, מיזוג האויר, החשמל ומקצועות אחרים, תוך  
או   שינויים  עקב  שנוצרו  המציאותיים  התנאים  עם  התחשבות 
וכן בהתחשב במצב הקיים ובמגבלות   מהתכניות האלה,  סטיות 
דיוק   עבור  ובלעדית  מלאה  באחריות  וישא  השלד,  ו/או  המבנה 

 הביצוע. 
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 לוח זמנים תיאום  

לאישור המפקח, תוך  הקבלן יג  07.01.06.01 יום מחתימת החוזה, לוח    15יש 
ובתכניות.   זה  במפרט  הכלולות  העבודות  לביצוע  מפורט  זמנים 
אספקה,   לאישור וזמני  הגשת הציוד  יכלול גם את  לוח הזמנים 
כפי   הכללי  הקבלן  של  הזמנים  לוח  עם  ובתיאום  בשילוב  יוכן 

 שיאושר ע"י המפקח. 

בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום   07.01.06.02
להפרעות   לגרום  בלי  וזאת  הבניה  עבודות  התקדמות  עם   מלא 
כלשהן במהלך התקין של  יתר עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה  

 כלשהי באותן עבודות.

לקבלן   07.01.06.03 לא יקנה  הזמנים,  ללוח  בהתאם  העבודות  בביצוע  פיגור 
ם בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור  זכות לתבוע  שינויי

 התייקרויות, או פיצוי אחר. 

 חציבות ותיקונים 

כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות, רצפות, תקרות וכיו"ב,   07.01.07.01
המכניים,   המתקנים  ביצוע  למטרת  בהם  צורך  ויהיה   במידה 
התקנת הכלים והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין  

ב תוך  הכרוכים  התברואה,  קבלן  ידי   על  יבוצעו  חציבות,  אותן 
 תיאום עם הקבלן הכללי, המפקח ובאישורו.  

מחיר עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה ולא תשולם   07.01.07.02
 עבורם תוספת.  

חריצי   07.01.07.03 השרוולים,  סביב  הפתחים,  את  יסתום  התברואה  קבלן 
 יד וכו'.צנרת וכו', והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח, צבע, ס 

רק   07.01.07.04 ע"י הקבלן הכללי  יבוצעו  הבניה והתיקון  החציבה,  עבודות 
 במדה וצוין הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני. 

למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן התברואה לשם התקנת   07.01.07.05 חציבות 
אשר   ובמיקום  יהלום,  במקדח  יבוצעו  המעברים  השרוולים. 

 קירות בטון.  יתואם מראש ומבלי לפגוע במבנה התקרות או

 שרוולים  

לא   פח  )שרוולי  הפלדה  שרוולי  כל  ויתקין את  ימקם  יספק,  התברואה  קבלן 
יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות. השרוולים יהיו בקוטר  

מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף הצינור    6מתאים אשר יבטיח מירווח של  
"מ לפחות מעל פני הריצוף. השרוולים  מ  50על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו  

של בכל מקרה  יוספו  הקירות והתקרות או  הקמת  תוך כדי  או    יותקנו  קירות 
 תקרות קיימות.  

 חוקים, תקנות ותקנים  

ייוצרו ויותקנו   07.01.09.01 כל הציוד, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים 
בכפיפות  לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל  
החוקים הוראות  ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי  

 נפרד של המפרט הזה. 

החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים   07.01.09.02 כל 
מפרט   תברואה,  למתקני  ההוראות  וכן  של    W-02העדכניים, 

ת"י   הבריאות,  מכון    1205משרד  מפרטי  יתר  וכן  כל חלקיו  על 
 רת. התקנים וכל הוראה מחייבת אח

נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה   07.01.09.03
הכלולות במפרט זה, יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני  
תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו  

 בנדון תהיה סופית ומכרעת. 
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 בטיחות  

ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות   07.01.10.01 והחומרים יסופקו  הציוד  כל 
קנות  הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה  ת

או התפוצצות עקב השימוש בהם, וכן הנחיות משרד הבריאות או  
על    1001כל גוף מוסמך אחר לענין זה, וכן בהתאם לדרישות ת"י  

 וכל תקן אחר הקיים לגביהם. 755כל חלקיו, 

לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיה  07.01.10.02 ות,  הקבלן מתחייב 
וכל החוקים והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה, וכן על  

 פי נוהלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות מסוג זה. 

כל   07.01.10.03 גבי  על  מתאימים  הגנה  ויתקין אמצעי  הקבלן  יספק  כן  כמו 
בזמן   באנשים  פגיעה  מפני  להבטיח  מנת  על  הנעים,  החלקים 

שות הבטיחות  פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרי
 העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.

 חומרים וביצוע  

הצנרת   07.01.11.01 הסניטריים,  הכלים  המוכנים,  המוצרים  החומרים,  כל 
למיניה, האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין  
התקנים   לדרישות  הבחינות  מכל  ויתאימו  ביותר    המשובח 

העדכנ  אשר  הישראליים  לדוגמאות  יתאימו  הם   כן,  כמו  יים. 
 נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם.  

וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל   07.01.11.02 יסולקו    -חומרים, מוצרים, אביזרים 
המתאימים    - ממקום  העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים  

 לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקומם. 

תבוצענה   07.01.11.03 העבודות  ובאורח  כל  למפרטים  לתכניות,  בהתאם 
ובכפיפות   הנ"ל  התקנים  לדרישות  בכפיפות  נכון,  מקצועי 
העבודות   על  הפיקוח  אשר  מוסמכת,  רשות  כל  של  לדרישותיה 
סמכותה   במסגרת  הוא  זה,  מכרז  לעבודות  נושא  המשמשות 
הרשמית. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב 

ת, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה  על התאמת העבודות לדרישו 
 רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. 

 דוגמאות  

חלקי   07.01.12.01 חומרים,  של  דוגמאות  המפקח  דרישת  לפי  יספק  הקבלן 
אביזרי מים, אביזרי ניקוז,   סניטריים,  כלים  מלאכה ואביזרים, 
צנרת למיניה וכו', בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע  

 המלאכות באתר או בבית  המלאכה.  

לא   07.01.12.02 אך  העבודה  להתקדמות  במועד מתאים  יסופקו  הדוגמאות 
 יום לפני התחלת הביצוע.    30-מ  פחות

גמר   07.01.12.03 לאחר  עד  המפקח  ו/או  האתר  במשרד  יישמרו  הדוגמאות 
שיסופקו   ומוצרים  לחומרים  להשוואה  וישמשו  המתקן  ביצוע 
ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם  
הורה המפקח אחרת. לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של  

התאמ לודא  מנת  על  לתקנות,  דוגמאות,  והציוד  החומרים  ת 
לחוקים ולתקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות  

 מערך חשבונו הסופי.   0.3%יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על  

 בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות. 07.01.12.04

 אישור חומרים וציוד  

 לוחות זמנים )אבני דרך(:

על 07.01.13.01 חתימתו  עם  מתחיב  העבודה,    הקבלן  לביצוע  ההסכם/חוזה 
  21להגיש את כל הציוד לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על  
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הסכים לעשות זאת   על ההסכם, אלא אם  יום ממועד החתימה 
העבודה התחלת  צו  ממועד  ו/או  לכן  כולם. -קודם  מבין  הקודם 

פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות  
 לי של הפרויקט.  כן, משיקולי לו"ז כל

את   07.01.13.02 מחדש  ולהגיש  המתכנן  הערות  את  לתקן  מתחיב  הקבלן 
לאישור   מ  -החומר  יאוחר  עבודה, מיום שקיבל את    5  -לא  ימי 

 הערות המתכנן ו/או המפקח.

כל   07.01.13.03 ריכוז  עם  מסמך  החשמל  מתכנן  עבור  להכין  הקבלן מתחיב 
יאוחר מ  יועבר לא  זה  מסמך  החשמל הנדרשים.  ימי    3  -עומסי 

 ועד האישור הסופי לציוד.עבודה ממ 

 חומרי עבודה וציוד: 

חדשים   07.01.14.01 יהיו  זה,  מפרט  לדרישות  יתאימו  והציוד  החומרים  כל 
ובעלי איכות גבוהה. מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין  
לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו  

רשימה    של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש.
השם  כגון:  נוספים  ופרטים  היצרנים  שמות  את  גם  תכיל  זו, 
יידרש   והדבר  ובמידה  הקטלוגי,  מספרו  פריט,  כל  של  המסחרי 

כלשהי   נתוני    -מסיבה  היצרנים,  של  טכניים  ומפרטים  תכניות 
אשר  המידע  וכיו"ב.  דוגמאות  היצרנים,  את  המחייבים  פעולה 

היתר   בין  יכלול  המוצרים  כל  לגבי  שימוש  יידרש  הוראות  גם 
ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים  

 וכו'. 

את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל   07.01.14.02 ברור  יסמן באופן  הקבלן 
 דפי הקטלוג המצורפים. 

יספק   07.01.14.03 או דומות  זהות  ציוד  יחידות  מספר  נדרש  בו  בכל מקרה 
 הקבלן את כל היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם

 לא הורה המפקח אחרת. 

רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן   07.01.14.04
ללא אישור יסולקו מן    בו. כל ציוד  ואביזרים אשר יובאו לבנין

עם זאת, אישור הציוד   יחד  המקום וציוד מאושר יובא  תחתיו. 
של   נכונה  לבחירה  מלאה   מאחריות  הקבלן  את  משחרר  אינו 
הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד  ושל  

 המערכת בשלמותה. 

פי  הקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לרשיונות יבוא, הכל ל 07.01.14.05
הציוד   חלקי  למקום  יגיעו  בו  המועד  למפקח על  ויודיע  הצורך, 
העיקריים או כל פריטים  אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד  

 סיום העבודה. 

 השגת חומרים  

הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד   07.01.15.01
השלמת   והציוד הדרושים לשם  הכלים  הקבלן, כי כל החומרים 

נמצאים   ולהביאם  המתקן  להשיגם  יכול  שהוא  או  ידו  בהישג 
לפי   בזמן,  עבודתו  להשלמת  המתאים  במועד  להתקנה  למקום 

 התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה. 

או   07.01.15.02 העבודה  בסיום  עיכוב  על  מהקבלן  טענה  שום  תתקבל  לא 
והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או   מחיר במידה  לתוספת 

 וח מיוחד. שיידרש לייבאם במשל 

 תחליפים  

רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים:   07.01.16.01
המפקח   מתאימים.  תחליפים  להציע  הקבלן  ערך"רשאי  "שווה 
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יהיה מוכן לאשרם בתנאי שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל  
מבחינת   לכך  הצדקה  שיש  ו/או  המפורט,  לפריט  שווה  איכות 

 המחיר או מבחינות אחרות. 

ו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין  במסר 07.01.16.02
 בהצעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה וכיו"ב. 

לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצע   07.01.16.03
תחליף על ידו  אף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את  

 המוצר הנדרש כפי שמפורט. 

י החלטה לגבי "שווה ערך" היא זכותו של המזמין  מודגש בזאת כ  07.01.16.04
ו/או המפקח בלבד, ולא של הקבלן, ועל כן המפקח יהיה הפוסק  

 היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין.

 הגנה, ניקוי וצביעה  

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הכלים, האביזרים,   07.01.17.01
ממנו   חלק  כל  או  המתקן  או  אפשריות  הצנרת  פגיעות  בפני 

העלולות להיגרם תוך כדי  ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או  
מידה האחריות, להגנת    גורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה

 הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה. 

מנת    07.01.17.02 על  מתאים  לכיסוי  מיוחדת  לב  תשומת  תוקדש  היתר  בין 
עב עקב  צבע  או  סיד  טיח,  כתמי  ע"י  למנוע  המבוצעות  ודות 

אחרים. אחריות הקבלן מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם  
 לציודו לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות או אחרות.

ביצוע   07.01.17.03 כדי  תוך  שנגרמו  לנזקים  הקבלן  אחריות  חלה  כן  כמו 
עבודתו )ע"י עובדי הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או חומרים  

 שבוצעו ע"י אחרים.  שסופקו על ידו(, לעבודות 

נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי   07.01.17.04 על  הקבלן ישמור 
המקום   וכדומה אל  לכלוך  פסולת,  כל  חשבונו,  על   ביומו,  יום 
המיועד לכך באתר, או מחוץ לאתר, לאתר שפיכת פסולת מורשה  

 ומוסדר ועל חשבונו בלבד, והכל עפ"י  הוראות המפקח. 

ורק בגמר עבודות הבנין, בתנאים    שכבת הצבע הסופית תיצבע אך 07.01.17.05
 חיצוניים  מתאימים ובאויר יבש וחופשי מאבק.  

על כל חלקיהם   07.01.17.06 העבודה יימסרו המתקנים והמערכות  עם סיום 
מכל   לשימוש  וראוי  מסודר  נקי,  במצב  הם  כאשר  למפקח, 

 הבחינות. 

 הגנה בפני חלודה.  

בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל   07.01.18.01 ינקוט  הקבלן 
המתכות  חלק בין  להפריד  יש  זו  למטרה  חלודה.  בפני  הציוד  י 

השונות. כל חלקי הברזל  והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו  
יהיו צבועים    - הדבר אפשרי    מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין

אפוקסי " שכבות צבע  כמבוצע  EA-9במפעל בשתי  נקוי  לאחר   "
ו של המפקח(,  ע"י "אברות" ורק במדה וגם זה אינו ניתן )לדעת

הם ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל  
בשתי שכבות צבע   יצבעו  הניקוי  מיד בגמר  וכו'.  קליפה  חלודה, 

" של "טמבור", או שווה ערך מאושר,  -13HBמגן נגד חלודה כגון "
ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון )אמאיל( וזאת בגוונים  

 י המפקח. אשר יקבעו ע" 

השטחים הגלויים לעין של חלקי המתכת יצבעו אף הם פעמיים   07.01.18.02
בצבע אמאיל סינטטי כאמור. כל ברגי הציוד יהיו מגולבנים. כל  
השפעות   בפני  יוגנו  למבנים  מחוץ  המורכבים  המתקן  חלקי 

 אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
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ר חלקי המתכת של תליות המתכת, התמיכות, הבסיסים וכל ית 07.01.18.03
המתקן שאינם  מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעו בשתי  

" כגון  צבע  הכל  EA-9שכבות  ערך,  שווה  או  "טמבור",  של    "
 כמפורט בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד. 

צבע   07.01.18.04 של  שכבות  בשתי  גם  בנוסף  יצבעו  מבודדים  לא  צינורות 
 פ"י הנחיות המפקח.אמאיל סינטטי בגווני הזיהוי לפי התקן או ע

ע"י   07.01.18.05 כמומלץ  מתאים  בפרימר  תיצבע  גלויה,  מגולבנת  צנרת 
או   לעיל,  כמפורט  עליון  צבע  שכבות  בשתי  ומעליו  "טמבור" 

 שתסופק צבועה מראש במפעל  דוגמת תוצרת "אברות". 

 מניעת רעש ורעידות  

ו/או יותקן במסגרת חוזה   07.01.19.01 יוודא שכל הציוד אשר יסופק  הקבלן 
ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו. בנוסף    זה לא יגרום  לרעש

לכך ינקוט הקבלן בכל  אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים,  
למנוע מעבר   מנת  על  בידוד אקוסטי, משתיקים  וכו'(.  גמישים, 
והחללים   המבנה   אל  המרעישים  הציוד  מחלקי  ורעידות  רעש 
על   והאזורים הטכניים במטרה לשמור  המכונות  לחדרי  שמחוץ 
"רמת   בסעיף  המוגדר  עפ"י  המותר  עולה על  רעש שאינה  רמת  

 רעש" במפרט. 

"יסודות"   07.01.19.02 בסעיף  )כמפורט  הקבלן  ע"י  יתוכננו  לציוד  היסודות 
להלן( במטרה  למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה. בנוסף לכך  
יפקח הקבלן על ביצוע  היסודות והתמיכות )בין אם יבוצע על ידו  

הבטיח  שיתאימו ליעודם כשמטרה זו  או ע"י אחרים( על מנת ל
 לנגד עיניו. 

באופן   07.01.19.03 ולציוד  לבנין  ותחובר  גמישה  בצורה  תותקן  המים  צנרת 
 שלא תעביר רעש  ורעידות למבנה.  

את   07.01.19.04 העוברים  רעידות  או  לרעש  ציוד  גורם  המפקח  לדעת  אם 
בולמי   המפקח  דרישת  לפי  הקבלן  יתקין  המקובל,  או  הנדרש 

גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכו' נוספים  רעידות, חיבורים  
 על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש. 

 יסודות  

הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הבטון  
המפקח. קבלן   של  ובאישורו  יצרני הציוד  להמלצות  בהתאם  הדרושים לציוד 

בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של  הבנין יתקין את היסודות  
קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית  

 של הציוד. 

 פתחי גישה  

טובה   07.01.21.01 גישה  יבטיח  אשר  באופן  הציוד  כל  את  ימקם  הקבלן 
 להפעלה ושירות.  

כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל    07.01.21.02
, דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם  את הברזים

בגודל   גישה  פתחי  להבטיח  מנת  על  והמפקח  הכללי  הקבלן 
ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה  
לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. כל פתחי הגישה  

הקב ע"י  יעשה  והתיקון  ע"י קבלן התברואה  ויותקנו  לן  יסופקו 
 הכללי תחת השגחתו של קבלן המערכות, אלא אם צוין אחרת.

 פיגומים ודרכים  

וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים, מעברים   07.01.22.01 יספק  הקבלן 
העבודות   סוגי  כל  לביצוע  הדרושים  וכיו"ב,  סולמות  מורמים, 

 הכלולות במסגרת החוזה. 
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מספקת    07.01.22.02 במידה  וקשיחים  יציבים  יהיו  אלה  ארעיים  מתקנים 
לשם קבלת  העומסים אשר להם נועדו, יש להרכיבם, להחזיקם,  
דרישות   עם  התחשבות  תוך  להחליפם,  או  לתקנם  לחדשם, 
הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות הכלולות בחוקים, צווים  
ובלעדית מלאה  באחריות  ישא  הקבלן  תוקף.  בני  תקנות    או 

כלשהן יתקן   או תקלות אחרות  מפולת  של  ובמקרה  ליציבותם, 
את  הנזקים, הן הישירים והן העקיפים. התשלום עבור פיגומים  

 ודרכים הנ"ל כלול במחירי העבודות והציוד. 

 מפרטי ציוד ותכניות עבודה  

עותקים.    3- הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב
, יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את  לאחר שיבדקו

 העבודה. בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים: 

מוכנים   07.01.23.01 ציוד  פריטי  או  ציוד  עבור  טכני  ופירוט  כלליות  תכניות 
לרבות שם  מסחרי ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים  הכל ע"ג  

 צילומים ו/או קטלוגים מקוריים. 

או פריטי ציוד   07.01.23.02 ציוד  עבור  מפורטות ופירוט טכני  ביצוע  תכניות 
הטכני   הפירוט  ליצרם.  צורך  ושיש  מוכן  מוצר  בבחינת  שאינם 

את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים   יכלול בין השאר
 תפוקות והספקים עבור המכלול כולו. השונים במכלול וכן

כל שינוי בתכניות העבודה   07.01.23.03 מפורטות של  או  תכניות  של הכלים, 
או ואושרו    הציוד  הקבלן  ע"י  הוצעו  אשר  וכו'  החיווט  הצנרת, 

 עקרונית ע"י המתכנן  ו/או המפקח. 

 תכניות פתחים בקירות ובקורות.   07.01.23.04

הדרושים   07.01.23.05 חתכים ופרטים  לציוד שאושר ולרבות  יסודות  תכנית 
 לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו. 

לאישור יוגש למתכנן עם דף הק 07.01.23.06 או  כל פריט/ציוד  טלוג המקורי 
בכתב  המתאים  הסעיף  במספר  מסומן  בלבד,  המקור  צילום 

 הכמויות )למעט פריטים חריגים(.

במחשב,  07.01.23.07 משורטטות  יהיו  והפרטים  השרטוטים  התכניות  כל 
תכניות המתכנן ו/או   בתכנת "אוטוקד" ובמהדורה בה שורטטו 

 לפי דרישת המזמין. 

בלן בשום  אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הק 07.01.23.08
והתקנה   הרכבה  יצור,  וכן  נאות  תכנון  להבטיח  מחובתו  אופן 
באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק  
של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או  
אשר לא יהיה בו   ללא דיחוי ובאופן  מתחת לתקן הנדרש, וזאת 

צוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים  כדי לגרום להפרעות במהלך הבי
 שנקבע. 

כמו כן, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד,   07.01.23.09
 והבטחתם. 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע  

לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל   07.01.24.01
עבודה קבוע  באתר בעל נסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה  

העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של    נוכח בעת ביצוע כל  
הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן  בכתב שתימסר למנהל העבודה  
תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי  

 מפרט זה.  
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תוך   07.01.24.02 למפקח,  יודיע  שמות    14הקבלן  את  החוזה  מחתימת  יום 
אישור   קבלת  לשם  באתר,  העבודה  ומנהל  האחראי  המהנדס 

 המזמין להעסקתם בפרויקט זה.

ללא   07.01.24.03 יבוצע  לא  העבודה  מנהל  ו/או  האחראי  המהנדס  החלפת 
 אישור. 

ו/או   07.01.24.04 המהנדס  החלפת  את  לדרוש  רשאי  המפקח  ו/או  המזמין 
מתאים   הוא  אין  כי  יתברר  באם  הקבלן,  מטעם  מנהל העבודה 
בדרישות   או אינו מסוגל לעמוד  לרמה הנדרשת לביצוע העבודה 

הקבלן  תפקידיו   על  המפקח.  ו/או   של המזמין  רצונו  לשביעות 
 לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. 

 עובדים וקבלני משנה  

לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או קבלני משנה   07.01.25.01
בעלי ידע  מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות  

לים לשמירה על קצב עבודות  העובדים ימנה מספר מספיק של פוע 
 נאות בהתאם ללוח הזמנים. 

בבית 07.01.25.02 בין  משנה,  קבלן  כל  של  שמו  את  למפקח  יודיע  -הקבלן 
באתר, לפחות  ה ובין  המשנה יתחיל    30מלאכה  לפני שקבלן  יום 

 בעבודתו מטעמו. 

או   07.01.25.03 פועל  עובד,  של כל  את הרחקתו  לדרוש  רשאי  יהיה  המפקח 
מתחייב  והקבלן  העבודה  משטח  משנה  אחר    קבלן  מיד  למלא 

 דרישה כזו. 

תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני   07.01.25.04 לכל  יהיה אחראי  הקבלן 
 המשנה שלו עלול להגיש.

 פיקוח וביקורת העבודה  

 
הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע    07.01.26.01

 העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.

העבודה   07.01.26.02 וכח  העבודה  כלי  את  המפקח  לרשות  יעמיד  הקבלן 
 שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים. 

 מסירת העבודות והמתקנים, ותקופת האחריות  

ות אשר מעליהן מותקנים ציוד ומערכות תברואה מכל  אין לסגור תקרות מונמכ 
 סוג, אלא אם התקבל לכך אישור המפקח ו/או המתכנן ו/או המזמין. 

 קבלה מוקדמת  07.01.27.01

עבודותיו,   07.01.27.01.01 את  המערכות  קבלן  שגמר  לאחר 
והמתקנים, וויסת, בדק    הפעיל את המערכות

  והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח, 
וקדמת של  יבקש המפקח לזמן צוות קבלה מ 

והמתקנים ישתתפו    העבודות  בצוות 
 המתכננים, נציג המזמין והמפקח. 

קראת בדיקה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק  ל 07.01.27.01.02
המים,טמפרטורת המים זרימת  כמויות  ,  של 

אחר   רישום  וכל  הפעולה  תנאי  הלחצים, 
 הדרוש להוכחת השלמת המתקן כנדרש. 

למשתתפים   07.01.27.01.03 המפקח  יעביר  הבדיקה  לאחר 
מסכם עם הערותיו לקבלן על    בבדיקה, דו"ח 

העבודות   השלמת  או  ביצוע,  פגמי  תיקון 
והתקנים, או החלפת ציוד פגום או כל עבודה  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך  72עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

העבודות   להשלמת  לדעתו  הנדרשת  אחרת 
 והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות וכנדרש. 

בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום   07.01.27.01.04
של   סופית  תאריך לקבלה  וקביעת  העבודות, 

 המתקנים.
 בלה סופית ק 07.01.27.02

כנ"ל   07.01.27.02.01 והתיקונים  העבודות  השלמת  תום  עם 
ע"י הקבלן, תערך קבלה  סופית. במידה ולא  
בדו"ח   הרשומים  התיקונים  הושלמו/בוצעו 
הבדיקה  הראשונית, או במדה ויתגלו פגמים  
ודרישה נוספת לתיקונים השלמות/  והחלפות  
תערך   זו  בבדיקה  חדש.  הערות  דו"ח  ירשם 

המת כל  של  כללית  קנים/מערכות  הפעלה 
בתנאי   ועמידתם  פעולתם,  אופן  ותיבדק 

 המפרט/ תכניות. 
קבלה   07.01.27.02.02 ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת  אי 

תשלומים לקבלן   סופית זו יתיר למזמין לעכב
ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים  

 וההשלמות על חשבון הקבלן.
מועד   07.01.27.02.03 ידחה  התיקונים/השלמות  השלמת  אי 

האחריות   תקופת  על    שלתחילת  הקבלן 
המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה  
הסופית. עם זאת, יפעיל הקבלן את המתקנים  

והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב   
באחריות   וזאת  והפסדים  נזקים  למזמין 
למרות שמועד תקופת  האחריות לא   הקבלן 

 החלה. 
דרישות    במדה 07.01.27.02.04 בכל  הקבלן  ויעמוד 

הערות    כל  אחרי  וימלא  המפרט/תכניות, 
לקויים   יתגלו  ולא  הראשוני,  הבדיקה  דו"ח 

סופית    נוספים כקבלה  זו  קבלה  תראה 
דו"ח   וירשם  למזמין,  המתקנים  ומסירת 

המאשר מועד    מתאים  ותחילת  זו,  עבודה 
 תקופת האחריות. 

לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע   07.01.27.02.05
נוסף לקבלה/מסירה  סופית. במקרה זה  מועד  

בגין   המתכנן  הוצאות  כל  את  הקבלן  יכסה 
 הקבלה/קבלות נוספות ועד למסירה הסופית. 

 הדרכה והרצה  

עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה   07.01.28.01
וויסות  והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך  
באופן מפורט  ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת  
וזאת משך  והטיפול,  אופן התפעול  הכרתם,  המתקנים והציוד,  

 יום.    14תקופה של 
הקבלן האמ  07.01.28.02 יבצע  את  לא  לא מלא  לעיל, יחשב הדבר כאילו  ור 

 התחייבויותיו ולא  מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין. 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים  

באופן   הכוללת  מסמכים  מערכת  המתקן  מסירת  לפני  למפקח,  יספק  הקבלן 
עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה  

 ים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד. ודפים קטלוגי

 מערכת תכניות:  07.01.29.01
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ב 07.01.29.01.01 יספק  מושלמת    3- הקבלן  מערכת  עותקים 
"כפי   המערכת   של  סופיים  שרטוטים  של 
הקבלן   ע"י  ויעודכנו  ישורטטו  אשר  שבוצע" 
בלבד לאחר סיום כל  עבודותיו במתקן ויכללו  
בביצוע   שנעשו  והסטיות  השינויים  כל  את 

שרטוט המקורית.  לתכנית  אלה  ביחס  ים 
מערכת    הצנרת,  מערכת  את  במפורט  יכללו 
צינור,   כל  בהם  החשמל, הפיקוד וכו', יופיעו 
שסתום, אביזרי עזר וחיווט  חשמלי וכו' אשר  
המתקן   ביצוע  בסיום  בבנין  קיימים  יהיו 

 והפעלתו. 
אישור   07.01.29.01.02 את  לקבל  חייבים  אלה  שרטוטים 

 המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין. 
והשרט   07.01.29.01.03 הקבלן,  כל התכניות  יכין  אשר  וטים 

במחשב משורטטות  בתכנת    תהיינה 
תכניות   שורטטו  בה  הגרסה  לפי  "אוטוקד" 

 המכרז.
 ספר אחזקה:  07.01.29.02

עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר    3-הקבלן יספק ב
דפים   להוצאת  מתאים  סידור  עם  קשה  במעטפה  כרוך  יהיה 

 והכנסתם. ספר האחזקה יכלול בין השאר: 
עקרו  07.01.29.02.01 המתקן,  מרכיביו  תיאור  פעולתו,  נות 

 המערכות.   העיקריים ויתר מאפייני
 מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל. 07.01.29.02.02
הוראות הפעלה ואחזקה לרבות: מערך מיוחד   07.01.29.02.03

המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית  
ואופן   שכיחות  תקלות  טבלת  המתקן,  של 
שרטוט   דיאגרמה או  כל  לרבות  בהן  הטיפול 

לות   אשר על איש הדרושים לשם הבנת הפעו 
מונע   לטיפול  הוראות  לבצע,  האחזקה 
יצרני   ע"י  לקבלן  שנמסר     כפי  ולאחזקה 
הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי",  
"חודשי"    וכו', הכוללים כל פעולה אשר על  
מנת  על  הנכון  במועד  לבצע  הבנין    מתחזקי 

מעולה   תחזוקה  במצב  המתקן  על  לשמור 
 מו. במשך כל תקופת קיו

מספרו   07.01.29.02.04 צויין  בה  המותקן,  הציוד  רשימת 
בצד פריט  כל  של  הסידורי    הקטלוגי  מספרו 

כולל   הציוד  של  קטלוגים  ולרבות  במערכת 
 מפרטי התקנה, הפעלה ואחזקה.

הקבלן,   07.01.29.02.05 ע"י  מומלצים  חילוף  חלקי  רשימת 
יצרני   וכתובת  שם  קטלוגיים,  כולל מספרים 
סוג   זו  ברשימה  יכללו  כן  כמו  החלקים. 

ו הסטנדרטיים    משחותהשמנים  הסיכה 
וכמויות   במתקן  לשימוש  המומלצים 

הנ"ל האחזקה    החומרים  איש  על  אשר 
 להחזיק במחסנו. 

 תקופת הבדק והשרות  

הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה   07.01.30.01
חודשים מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר    36של  

אשר   ליקוי  או  פגם  כל  חשבונו  לתקן על  מתחייב  הקבלן  לעיל. 
עקב   הליקוי  או  הפגם  נגרם  כן  אלא אם  זו,  תקופה  תוך  יתגלו 

והא להוראות ההפעלה  שנמסרו  שימוש בלתי נכון, בניגוד  חזקה 
שעות    24- על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ

הפרעות   למנוע  מנת  על  וזאת  התקלה  על  ההודעה  ממסירת 
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לבצע   הקבלן  בא  לא  המתקן.  של  והסדירה  התקינה  בפעולתו 
התיקונים במועד הנדרש רשאי המזמין ו/או המפקח להורות על  

חלקים רכישת  לרבות  התיקונים,  או  ביצוע  עובדים  באמצעות   ,
 קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. 

תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל   07.01.30.02
ופריטים   חלקים  על  כלקוי.  נגלה  אשר  שלם  פריט  או  חלק 
מיום   נוספת  מלאה  תקופה  למשך  אחריות  תחול  שהוחלפו 

 החלפתם. 

ע"י המזמין והותקן ע"י    האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק 07.01.30.03
והופעל    הקבלן  הותקן  שהציוד  בתנאי  וזאת  זה  חוזה  במסגרת 

 בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.

במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או   07.01.30.04
דרישות מפרט זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים, ליקויים  
האחריות   תקופת  במשך  חשבונו  על  ויתקנם  שיתגלו  ותקלות 

 כמפורט לעיל.  

עבודות    07.01.30.05 את  לבצע  הבדק  תקופת  במשך  הקבלן  חייב  כן  כמו 
 השרות הבאות: 

לחו  07.01.30.05.01 אחת  ציוד  הליקויים  בדיקת  תיקון  דש, 
כל   של  וחיזוק   בדיקה  הממצאים,  ורישום 
וכו',   האומים  הברגים,  האוגנים,  האטמים, 
במפרט   כמפורט  ונזילות,   בטפטוף  טיפול 
הנדרש   יתר  וכל  המיוחד,  ובמפרט  הכללי 

 לתחזוקה וטיפול  נכונים.
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור   07.01.30.05.02

מ תקין  פעולה  במצב  למפקח  המתקן  כל  את 
במידה   חידוש  או  תיקון  כולל  הבחינות 
על   למפקח  בכתב  להודיע  הקבלן  וידרש.על 
כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא המתקן  
כשר   שאינו  במצב  המפקח  בדיקת  בעת 
למסירה, ידחה מועד גמר האחריות עד למועד  
רצונו   לשביעות  למפקח  המתקן  ימסר  בו 

 המלאה. 
 היקף העבודה וטיבה  

שא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים,  העבודה המשמשת נו 07.01.31.01
להתקנת   הדרושים  וכל הדברים  והעזר  הלואי  המוצרים,אמצעי 
בתכניות   דיאגרמטי  באופן  כמתואר  המכניים  המתקנים 
המצורפות וכפי שמפורט להלן, למעט העבודות אשר תבוצענה על  

 ידי גורמים אחרים, בכפיפות לנאמר בהמשך.

ורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על  המתקן על כל חלקיו יבוצע בא  07.01.31.02
 הדרישות לאיכות מעולה. 

העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות   07.01.31.03
לציוד   ובהתאם  בבנינים  הקיימים  לתנאים  בהתאם  בפרטים 
ישתנו   )לדוגמא(,  והציוד  צנרת  עבודות  הקבלן.  ע"י  המוצע 

ה.  במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו לתנאים הקיימים למעש
כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו בהתאם לשיטות  
תכנון מקובלות וידועות עם גבוי הנדסי ומבלי להוריד בשום צורה   

 ואופן מטיב התקן.

כל שינוי וסטייה מן המקור מלבד שינויים זעירים, יוגשו לאישור   07.01.31.04
 המפקח לפני ביצוע. 

יה  07.01.31.05 לא  בכמויות  שנויים  ו/או  והסטיות  השנויים  עילה  כל  וו 
 לתוספות כספיות מכל סוג. 
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המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סך כל היקף העבודה   07.01.31.06
מהערך הכולל של המתקנים    50%-או להקטינה עד ל  150%  -עד ל

 המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. 

היקף    07.01.31.07 את  להקטין  הזכות  את  לעצמו  המזמין  שומר  כן  כמו 
  500%-ו/או להגדילו עד ל  מהיקפו  100%-העבודה בכל סעיף עד ל 

מהיקפו. מחירי היחידה  המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף  
תקופת   במסגרת  ידרשו  אשר  כנ"ל  והקטנות  הגדלות  כל  עבור 

 הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי. 

 מפרט מיוחד לעבודות מים וסילוק שפכים   07.02

וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת    וסילוק  המפרט הטכני  מים 
 שפכים במבנה הנדון ומחוצה לו. 

הבין    הועדה  של  הכללי  למפרט  בהתאם  יעשו  לעיל  המתוארות  העבודות  כל 
פרק   הביטחון,  ומשרד  למתקני   07משרדית  הוראות  וכן  תברואה",    "מתקני 

על כל חלקיו, פרק     1205, ותקן ישראלי מס  2007עדכון    1970תברואה )הל"ת(  
של משרד     W-2, תקנות  1596, ת"י  NFPA-13, תקן  755"מתקני הסקה", תקן    16

בתוקף,    והנמצאת  הנ"ל  לעבודות  המתיחסת  אחרת  הוראה  וכל  הבריאות, 
 בתאריך תחילת העבודה, וכמפורט בפרקי המפרט. 

יד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט זה  וההוראות  קבלן התברואה יקפ 
הנ"ל . אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה  לאי ביצוע נכון  

 ובהתאם לנדרש. 

על עבודה זו ההנחיות    בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו 
 בהמשך.

 היקף העבודה וטיבה    07.03

מפ  במסגרת  המתוארת  עיקרי  העבודה  את  היתר  בין  כוללת  זה  רט/חוזה 
 העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן: 

קוי   07.03.01.01 והנחת  הקיימת  או  העירונית  לרשת  מים  אספקת  חיבור 
ציבוריים,   לשטחים  למטבחונים,  לבנין,לשירותים,  אספקה 

 ולכיבוי אש וכל הנדרש. 

 מערכת אספקת מ"ח לרבות מערכות חימום מים סולריות. 07.03.01.02

 כל הכלים הסניטריים למטבחונים,מטבחים, לשירותים וכנדרש. 07.03.01.03

מטבחים,   07.03.01.04 ממטבחונים,  בבנין,  השפכים  סילוק  מערכות  כל 
אחרות   מכניות  ממערכות  או  אויר  מזוג  ממערכות  משירותים, 

 בבנין, וכנדרש, וחיבורן למערכות התשתית. 

 כל מערכות ניקוז מי הגשם מגג הבנין, משטחי פיתוח וכנדרש. 07.03.01.05

המערכות  כל   07.03.01.06 אל  לחיבורים  ועד  החיצוניות  הביוב  מערכות 
 העירוניות. 

 כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה 07.03.01.07

גופי חימום חשמליים ואמצעי ההגנה שלהם, כל החיווט החשמלי    07.03.01.08
למערכות הנ"ל כמו כן הארקה מושלמת, כל יתר הנדרש, ובדיקות   

 החשמל ע"י בודק מורשה. 

וניקו 07.03.01.09 והרצה,  שטיפת  ויסות  ניסוי  הגמר,  עבודות  המערכות,  י 
המסים   מסירה.  ותיקי  המזמין  הדרכת  ושירות,  אחריות  

 וההיטלים על הציוד והעבודה.
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חומרים,   07.03.01.10 העבודה,  כלי  את  יספק  הקבלן  לעיל  למפורט  בנוסף 
, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר  הרמה  ואמצעיפיגומים  

לשם   הנדרש  יתר  וכל  והמערכות  קטן  השלמת ביצוע המתקנים 
ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו  
נדרשים  אך  בתכניות  או  בכמויות  במפרט,  במפורש  צוינו  או 

 לעמידה בתנאים הנ"ל. 

 תכניות עבודה למתקני תברואה 

הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה לכל המערכות אשר עליו לבצע   07.03.02.01
 ויגישם לאישור המתכנן באמצעות המפקח. במסגרת עבודה זו  

לאחר שהתכניות והמסמכים יאושרו, יבצע הקבלן את עבודתו  
 עפ"י מסמכים  אלה בלבד.

בתכניות העבודה, יראה הקבלן את מהלכי הצנרת וחיבורה ויתר   07.03.02.02
המים   אספקת  צנרת  חיבורי  את  וכן  המבנה,  בתחום  המערכות 

וב והניקוז לרשתות  לרשת העירונית או הקיימת, ואת חיבורי הבי
התכנון   בדרישות  התחשבות  תוך  והכל  הקיימות,  או  העירוניות 

 והמציאות הקיימת בשטח. 

ההתקנה   07.03.02.03 פרטי  כל  את  העבודה  בתכניות  הקבלן  יראה  כן,  כמו 
והחיבור, פירוט  האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש  
של   מותאם למבנה,  למפרט,  לתכנון,  נכון, מתאים   ביצוע  לשם 

 ציוד חימום מים, סינון וכל הנדרש. 

צו   07.03.02.04 קבלת  לאחר  יבוצעו  ואישורם  המסמכים  התכניות,  הכנת 
יום ובמועד    21להתחלת העבודה,תוך פרק זמן אשר לא יעלה על  

שיאפשר למתכנן בדיקתם ביסודיות, ולקבלן התארגנות לביצוע,  
 תיאום עם הרשויות וכל הנדרש.

העבודה, ולא תשולם    כל העבודה המתוארת לעיל כלולה במחירי 07.03.02.05
 עבורם כל  תוספת ו/או תשלום מיוחד. 

 תאור כללי -מערכות אספקת מים, סילוק שפכים וניקוז  

 מערכות המים  07.03.03.01

אספקה   07.03.03.01.01 מערכות  ויחבר  ירכיב  יספק  הקבלן 
וחמים   קרים  למים  רשת  מי  של  מושלמות 
לשימוש, לגינון, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת  

 כנדרש במפרט ועפ"י התכנון.
שלמות    מערכות 07.03.03.01.02 תהיינה  למיניהן  המים 

בכמויות,  המים  את  ותספקנה    ומושלמות, 
 בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.

כל   07.03.03.01.03 את  תכלולנה  למיניהן  המים  מערכות 
איכות   אבטחת  לשם  הנדרשים  האביזרים 
בקרת   לשם  וכן  חוזר,  זיהום  מניעת  המים, 
האספקה,   לחצי  הזרימה,  כמויות 
אחר   מאפיין  וכל  האספקה  טמפרטורות 

 דרש עפ"י התכנון. הנ
כל   07.03.03.01.04 את  תכלולנה  למיניהן  המים  מערכות 

הצנורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים הסוגים  
הטרמי   הבידוד  את  הנדרשים,  ובקטרים 

 הנדרש,המתלים והחיזוקים. 
המערכות  ב 07.03.03.01.05 קבלן  על  חלה  זו,  עבודה  מסגרת 

לתיאום  הבלעדית  אספקת    האחריות  חיבור 
הקיימת בבנין או לאתר הבניה   המים לרשת 
הרשות   של  המים  מחלקת  עם  עצמו,  ולבנין 
כל   ועם  עם המזמין  ו/או העיריה,  המקומית 
החיבורים   לביצוע  כנדרש  אחרת  רשות 
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ולרבות המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק,  
 חב' חשמל ומשטרת ישראל. 

האישורים  ה 07.03.03.01.06 כל  קבלת  ויודא  יטפל  קבלן 
שים מהגופים ומהרשויות הנ"ל לביצוע  הנדר

 מושלם של החיבור עפ"י התכנון וכנדרש. 
כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י   07.03.03.01.07

פרק   הכללי  המפרט  ודרישות    07ההנחיות 
תקן    1990מהדורה   תברואה",  "מתקני 

מס'   תקנות  1205ישראלי   ,W-02   של משרד
שבענין התקנים  ויתר  כל    הבריאות  וכן  זה 

זה,  הנחיות מפרט  התכניות    ודרישות 
 והכמויות. 

 מערכות סילוק שפכים וניקוז 07.03.03.02

סילוק   07.03.03.02.01 מערכות  ויחבר  ירכיב  יספק,  הקבלן 
צואים,   לדלוחין,  מושלמות  וניקוז  שפכים 
או   אויר  מזוג  מציוד  ניקוז  גשם,  מי  ניקוז 
מיכשור נוסף, וכל מערכת אחרת אשר נועדה  

 ה מכל סוג. ונדרשת לשם סילוק שפכי המבנ
שלמות   07.03.03.02.02 תהיינה  למיניהן  הסילוק  מערכות 

ומושלמות ותבטחנה סילוק  מהיר וחופשי של  
 כמויות השפכים והנקזים. 

כל   07.03.03.02.03 את  תכלולנה  למיניהן  הסילוק  מערכות 
אמצעי התפיסה והניקוז, את הצנרות השונות  
הנדרש   אחר  חלק  וכל  הבקרה  תאי 
 להשלמתן,ומהחומרים והאביזרים הנדרשים. 

ע 07.03.03.02.04 המערכות  במסגרת  קבלן  על  חלה  זו,  בודה 
הביוב   חיבור  לתיאום  הבלעדית  האחריות 
הרשתות   אל  ומערכותיו  מהמבנה  והניקוז 
הקיימות בבנין או אל המערכות העירוניות או  
של   הביוב  מחלקת  עם  הפרטיות,  המערכות 
המזמין   עם  העיריה,  ו/או  הרשות המקומית 
ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים  

ת המחלקה לשיפור פני העיר, חב' בזק,  ולרבו
 חב' החשמל ומשטרת ישראל.

כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י   07.03.03.02.05
פרק   הכללי  המפרט  ודרישות    07הנחיות 

"מתקני תברואה", הוראות    –   1990מהדורה  
)הל"ת(   תברואה  ,  2007עדכון    1970למתקני 

על כל חלקיו, תקנות    1205תקן ישראלי מס.  
W-02  משר היתר  של  כל  וכן  הבריאות,  ד 

התקנים שבענין זה, וכן כל הנחיות ודרישות  
 מפרט זה, תכניות והכמויות. 

הקבלן הינו האחראי הבלעדי במדה ותהיינה   07.03.03.02.06
בפרטים   כמפורט  הביצוע  עבודת  בין  סטיות 
להודיע   החובה  חלה  הקבלן  ועל  ובהוראות, 
למתכנן ו/או למפקח על כל סטיה בעבודותיו  

והתכניו היא  מהמפרטים  הסיבה  אם  בין  ת, 
בתכנון, בתנאי הביצוע או מהפירוש המקצועי  

 של הקבלן. 
כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או   07.03.03.02.07

למפקח על כל מקרה בו יתגלו במהלך העבודה  
מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש  
למזמין או למתכנן, ע"מ לתכנן את השינוי או  

 מות. לתת את הוראות הביצוע המתאי
 צנרת אספקת מים        



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך  78עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

לו.   07.03.04.01 בבנין ומחוץ  צנרת המים  כל  ויחבר את  ירכיב  הקבלן יספק 
הכלולה ראשיים    העבודה  מים  קוי  כוללת  זה  חוזה  במסגרת 

הראשיות   ההסתעפות  לנקודות  ועד  לבנין  מחוץ  חיצוניים 
הסמויות )באדמה( או הגלויות, קוי אספקת מים לשימוש )קרים 

לכיבוי אש, אספקה למקלטים ואביזרי    וחמים(, קוי אספקת מים
המים בהם, למטבחונים לשירותים, לשטיפה רחצה וניקוי, לגינון  
והניזונה   בסביבתו  או  במבנה  הנדרשת  אחרת  מטרה  ולכל  וכו', 

 מאספקת המים הראשית.  

מהחומרים   07.03.04.02 יהיו  באדמה,  לבנין,  החיצוניים  המים  אספקת  קוי 
ט הכללי, הל"ת ות"י  של המפר  0702וציפויי המגן כמפורט בפרק  

 על כל חלקיו,ולהלן:  1205

תהיה מצנורות   –)כולל(  3צנרת בקטרים עד "  07.03.04.02.01
תפר  ללא  מגולבנים,  ת"י    פלדה  ,  593לפי 

חיצוני  40סקדיול   צפוי  עם   ,APC-V-GAL  
תלת    שכבתי בשיחול( לפי מפכ"מ    PE)ציפוי  

תקן  266  ,DIN 30 670    ותקןNFA 49-710  
כל  "אברות".  ע"י  הצנרת    כמיוצר    אביזרי 

יהיו מיציקת פלדה חשילה מגולבנים מצופים  
תרמוסטי   באפוקסי  וחוץ   FBE  (APCפנים 

SUPER FITTING    )"כמשווק   ע"י "אברות
 .255מותאמים לתקן ישראלי 

צנרת מים לגינון תהיה מפוליאטילן, לפי ת"י   07.03.04.02.02
ללחץ  DIN 8074ותקן    499 רכים  צנורות   ,

של   בקטרים    6עבודה  מ"מ    32ק"ג/סמ"ר 
  6ומטה, ומצנורות   קשים ללחץ עבודה של  

 מ"מ ומעלה. 40ק"ג/סמ"ר, בקטרים 
הצנרת   07.03.04.02.03 כאשר  תואמים,  יהיו  האביזרים  כל 

 .. U.V-והאביזרים עמידים בקרינת שמש ו
מעל   07.03.04.02.04 בבנין,  הפנימיים  המים  אספקת  קוי 

או   בפירים  או  מקלטים,  מונמכות,  תקרות 
מהחומרים   יהיו  המלוי  בתחום  או  בקירות, 

של המפרט    0702פוי המגן כמפורט  בפרק  וצי
 ולהלן:

לאספקה של    3צנרת בקטרים עד לקוטר  "  .1
גלויים,   אש  כבוי  זקיפי  וחמים,  קרים  מים 

וכמפורט   במקלטים  מים  תהיה    –לאספקת 
סקדיול   מגולבנים  פלדה  ללא  40מצנורות   ,

( וצבעי גמר  2Xצפוי חיצוני אך עם צבע יסוד )
(2Xכולל סמני זהוי ) .כמפורט 
2  ." עד  בקטרים  מ"מ( )כולל(    25)  0.75צנרת 

שירותים,מטבחונים   בחדרי  מים  לאספקת 
הריצוף,   במלוי  או  קירות  בתוך  וכו', 

גישה   ללא  מצנורות    –ובמקומות  תהיה 
מוצלב   למחלקי    PEXפוליאטילן  ומחוברים 

 הצנרת. 
יותקנו  .  3 וכנדרש,  בשירותים  במטבחונים 

בני וקרים  חמים  למים  או  מחלקים  שות 
 בארונות לפי תיאום עם האדריכל. 

פליז.קוטר   07.03.04.02.05 מיציקת  יהיו  המחלקים 
" יהיה  אחרת    1המחלקים  צוין  אם  אלא 

 בתכניות ו/או בכתבי הכמויות.
מהמחלקים המיועדים לצנרת "פקס" תותקן   07.03.04.02.06

 הצנרת עד אביזרי המים השונים. 
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במתעלים   07.03.04.02.07 תמיד  תותקן  "פקס"  צנרת 
המים,   צנור  מקוטר  קטרים  בשני  הגדולים 

 (.6)חלק  5433ו/או כמפורט בת"י  
ה"פקס"   07.03.04.02.08 לצנרת  יחוברו  המים  אביזרי 

יחוזקו   או  יבוטנו  אשר  "בתים"  באמצעות 
בת"י   וכמצוין  וכנדרש,  המקרה  לפי  לקיר 

 הנ"ל. 
שלמים   07.03.04.02.09 בקטעים  יהיו  והשרוולים  הצנרת 

ועד מהמחלק  לברז,    בלבד  החיבור  אביזר 
ו/או   חיבורים  לבצע  אין  אופן  ובשום 

 הסתעפויות בתחום המלוי או הקירות. 
של המפרט    0701התקנת צנרת המים בבנין תעשה כמפורט בפרק   07.03.04.03

ב ב1205ת"י  -הכללי,  צנרת  6)חלק    5433ת"י  -,  עבור   )PEX  ,
 והדרישות הנוספות כדלקמן:

כמפורט,   07.03.04.03.01 יותקנו  ושרוולים  חריצים  חורים 
יחת או חציבת פתחי מעבר לצנרת בקירות,  קד

בתקרות   קדיחה  וכן  וכו'  תקרות  רצפות 
במחירי   כלולים  "ספנקריט"  כגון  טרומיות 

 העבודה. 
בחללי   07.03.04.03.02 או  גלויה  לצנרת  והתליות  התמיכות 

ובמרחקים   תקרות מונמכות יהיו תקניות,   
בסעיף   המפרט הכללי  0712המפורטים  ,  של 

עפ"י "קלביס"  יהיו מתלי  המידות    המתלים 
דרישות   של   WW-H  171הסטנדרטיות 

)ארה"ב(, מגולבנים בלבד, או מתלים תוצרת  
 "יוניסטרט" או  "מופרו". 

במתלי   07.03.04.03.03 להשתמש  ניתן  אש  כיבוי  למערכות 
מתלים   וגמר, או  דרישות  אותן  עפ"י  "אגס" 
בהתאם   "מופרו"  או  "יוניסטרט"  תוצרת 

 לתכנון. 
תליה   07.03.04.03.04 מפסי  תמיד  תהיינה  משותפות  תליות 

יוניסטרט" או שווה ערך  בלבד, מוטות  של "
צנרת   חבקי  עם  הנדרש,  ויתר  תקניים  תליה 

 ע"ג מוט הברגה  ותושבת ניאופרן בלבד. 
אנכית   07.03.04.03.05 לצנרת  מהקיר  תליות  או  תמיכות 

צנרת )" "( CLAMPS PIPEתהיינה עם חבקי 
כמשווק ע"י "יוניסטרט" או שווה ערך בלבד,  

 או מתלים תוצרת "מופרו" כנ"ל. 
ת בקירות בטון או בלוקים מכל סוג תעשה בחריצים  התקנת צנר 07.03.04.04

ביצוע   וכמפורט.  הנדרש  המזערי  בעובי  כיסוי  עם  חצובים, 
 החריצים כלול במחיר העבודה.

בשום מקרה אין לכסות החריצים ישירות על הצנרת, ויש להפריד  
עשוי   שרשורי  צנור  השחלת  ע"י  הסתימה  לחומר  הצנרת  בין 

)ג עצמו  הצנור  על   או  פי.וי.סי.  וכו'(  סוג  מכל  מ"ק  לצנרת  ם 
 מ"מ, ע"ג הצנור המתכתי.  6בתרמיל בידוד בעובי  

בין   07.03.04.05 העברתה  ע"י  תעשה  )לוחות(  גבס  בקירות  הצנרת  התקנת 
עם   לאביזרים,  החיבור  זויות  או  ל"בתים"  עד  הגבס,  לוחות 
בנקודת   אילתורים.  ללא  בלבד,  מתועשים  וחיזוקים  תמיכות 

ן תמיד שרוול פלסטי למניעת  יותק   - המעבר דרך פרופילי הקיר  
 מגע ו/או פגיעה בבידוד. השרוול יחוזק לפרופיל עם סיליקון. 

 הגנת הצנרת במילוי הריצוף תעשה כדלקמן: 07.03.04.06

תלת  07.03.04.06.01 מגן  שכבת  ע"י  תוגן  מגולבנת  - צנרת 
כמיוצר ע"י "אברות".    APC-3כבתית מסוג  ש
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מבחוץ   מצופים  יהיו  האביזרים/ספחים 
"טרמוסטי" אפוקסי  בצפוי    FBE  ומבפנים 

"( "אברות"  ע"י  סופר    -APCכמיושם 
פיטינג"(. לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ, יש  
והספחים,   הצנרת  על  הפגמים  כל  את  לתקן 
והאביזרים אשר  וכן לעטוף את כל הספחים 
המתכנן   כך  הירשה  )אם  עטופים  סופקו  לא 
בחום,   מתכווצים  בסרטים  המפקח(  ו/או 
במספר השכבות לפי הצנרת העטופה והנחיות  

 היצרנים. 
צנרת " 07.03.04.06.02 או  במתעלים  " תוגן  SPצנרת "פקס" 

ע"י שכבה של בטון רזה לכל האורך מיד לאחר  
 התקנתה. 

התקנת צנרת המים מחוץ לבנין )בקרקע( תעשה כמפורט בפרקים   07.03.04.07
, והדרישות  1205ת"י  -, ב57של המפרט הכללי, בפרק     07017-18

 הנוספות כדלקמן: 

מצע  07.03.04.07.01 כולל  כנדרש,  להתקין  יש  בקרקע    צנרת 
בעובי   דיונות  חול   לפחות    15ועטיפת  ס"מ 

)פסולת מחצבה או חומר אחר אסור בשימוש(  
 ויתר המלוי כמפורט. 

זה,   במפרט  כמפורט  תהיינה  הדרישות  יתר 
 בהמשך.

במתעלים   תמיד  תותקן  רכה  השקייה  צנרת 
מצע   ע"ג  קשיחה  וצנרת  שלמים,  ובקטעים 

 ועטיפת חול כנ"ל. 
החפירה/חציבה להנחת הצנרת התת קרקעית   07.03.04.07.02

לאחר   והאפשרי,  המתוכנן  בתואי  תעשה 
עם  התיאומים  ובוצעו  התכניות  שנבדקו 
קוי   תקשורת  חשמל,  כגון  קיימות  תשתיות 

 ביוב או ניקוז. 
רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה ע"ג המצע  

 וכסוי הצנרת כמפורט. 
בתוך   מהריתוכים  חלק  לבצע  ויש  במידה 

)באי רוחב  החפירה  יהיה  בלבד(,  מראש  שור 
שתתאפשר   60החפירה   כך  לפחות,  ס"מ 

 העבודה בנוחיות וכן בדיקת הריתוכים. 
בתיאום   07.03.04.07.03 להעשות  חייבת  כבישים  חציית 

למועד,   והן  לתואי  הן  המזמין  עם  מראש 
 ללא תשלום נוסף.  -לרבות עבודות לילה 

משטחי אספלט קיימים יש לנסר לאורך תואי   07.03.04.07.04
 החפירה.  

 יש לפרק בזהירות.אבני שפה  07.03.04.07.05
קיימים   07.03.04.07.06 באלמנטים  או  בעצים  לפגוע  אין 

וקבלת   בלבד  מראש  בתיאום  אלא  אחרים, 
 אישור בכתב מהמזמין. 

 העובי של הצנורות השונים יהיה כדלקמן:  07.03.04.08

המתאים   07.03.04.08.01 דופן  בעובי  תהיה  ה"פקס"  צנרת 
מ"מ או    90מ"מ  לצנור    8.2)לדוגמה:    16לדרג  

או    110מ"מ לצנור    10 לצנ  14.6מ"מ  ור  מ"מ 
 . 5433(, ולפי ת"י  160

  - ו  593לפי טבלאות ת"י    –  40צנרת סקדיול   07.03.04.08.02
ASTM-A 106. 

השקיה   07.03.04.08.03 ע"י    – צנרת  וכמיוצר  התקן,  לפי 
 "פלסים" )"מרילן"( או שווה ערך.

 חיבורי הצנורות השונים יהיו כדלקמן: 07.03.04.09
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  3בקוטר "  40צנרת מגולבנת חיצונית סקדיול  07.03.04.09.01
תוך   כנ"ל,  בריתוך  תחובר      ומעלה  )כולל( 
לצנרת   מיוחדות  באלקטרודות  שימוש 

 מגולבנת.  
היטב מקום   לנקות  יש  בדיקות הלחץ  לאחר 
)צבע   קר  גלבן  שכבות  בשתי  ולצבוע  הריתוך 

 כסף לא יתקבל(. 
בבנין או בהתקנה    40צנרת מגולבנת סקדיול  

" עד  בקטרים  בלבד  תחובר    3פנימית  כולל, 
 . 07022, וכמפורט בפרק 301בהברגה לפי ת"י 

מכל  הסתעפויות   07.03.04.09.02 מישנית  או  ראשית  מצנרת 
אביזרי   ע"י  ורק   אך  תבוצענה  וחומר  סוג 

מחומר    Tהסתעפות   במפעל,  מוכן  מייצור 
הצנרת הראשית ועם הצפויים דוגמת הצנרת  

 הראשית בו הוא מותקן. 
 ריתוך צינורות פלדה:  

במפרט הכללי כמפורט    07022ריתוך צינורות פלדה יהיה לפי פרק   07.03.05.01
 להלן: 

יבו 07.03.05.01.01 הריתוך  בפרק  עבודות  כמפורט    –   19צעו 
להלן   הנאמר  חרש".  למסגרות  כללי  "מפרט 
הריתוך   לדרישות  והדגשה  השלמה  מהווה 

 המתיחסת לצינורות.
שעברו   07.03.05.01.02 מנוסים,  רתכים  ורק  אך  להעסיק  יש 

ת"י לפי  מבחן  ושברשותם    127  בהצלחה 
סוגי   את  תוקף,המגדירות  בנות  תעודות 

לבצע.    הריתוכים, מוסמכים  הם  אשר 
כל של  לסוגי    העסקתו  ורק  אך  תוגבל  רתך 

 הריתוכים המצויינים בתעודה.
פריט   על  אישי שיוטבע  סימן  רתך יהיה  לכל 
הזיהוי   לנוחות  הביצוע,  תחילת  עם  העבודה 

 והבדיקה. 
אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי   07.03.05.01.03

בצנרת שימוש  מגולוונים,    החוזה  ואביזרים 
 מריתוך האביזרים המגולוונים.  יש להמנע

באותן   להשתמש  יש  כזה,  צורך  נוצר  אם 
אלקטרודות ובאותם  תהליכי ריתוך כמפורט  

 בפרק זה. 
ובמפרט   07.03.05.01.04 בתכניות  אחרת  נאמר  לא  אם 

המיוחד, יתאימו  האלקטרודות לנדרש בת"י  
 וכדלקמן:  1340

 E – 6010לריתוך שורש ומלוי הריתוך:   
 E – 7018למילוי הריתוך בלבד:    

 לריתוך צנרת מגולוונת בלבד 
   E – 6010עבור  שורש ומלוי:                 

 ברזים ואביזרי צנרת  

תוצרת   07.03.06.01 יהיו  וכו'  ראשי,  מים  מונה  למכלול  "טריז"  שסתומי 
מיציקת ברזל ללחצי    EKO"הכוכב"  דוגמת "שמידינג"  קצר דגם  

 אטמוספירות.    10עבודה של עד 

הברז יהיה עם ציפוי פנימי וחיצוני של אמאיל וציפוי חיצוני עשוי  
 "רילסן"   של הטריז.  

"הכוכב"   07.03.06.02 גיר, וצואר רגיל, תוצרת  ברזי "פרפר" יהיו עם מנגנון 
בלבד, עם גוף מגופר, מדף עם ציר חצוי, מצופה "רילסן", תיבת  

אטומה   דגם  IP  65גיר  יהיה  הברז  מאושר    102.  ערך  שווה  או 
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ו השבבי מראש  העיבוד  )לרבות  הארץ  תוצרת  שיהיה  בתנאי 
 הציפויים וכל היתר(, ויסופקו עם אוגנים נגדיים תואמים. 

)כולל( יהיו תוצרת "שגיב"    2כל הברזים הכדוריים בקטרים עד " 07.03.06.03
 בלבד, קדח מלא, או ש"ע של "הבונים". 

של "הכוכב" או    202ומעלה יהיו דגם    2.5מסננים למים בקטרים "  07.03.06.04
י. כפר חרוב" מאוגנים ומיציקת ברזל, עם ברז שטיפה  של    "א.ר.

"  0.5כדורי.מסננים בקטרים " בהברגה    2עד  פליז,  מיציקת  יהיו 
(BSP  עם רשת    פלב"ם וחירור של ,)16מ"מ, ללחץ עבודה של    0.6  

בר לפחות, עם ברז שטיפה   כדורי. המסנן יהיה תוצרת "שגיב"  
 .18MYדגם 

  RK-41או    RK  44גסטרה" דגם  תוצרת "  -חוזרים  -שסתומים אל 07.03.06.05
 כולל    אוגנים נגדיים וכל הנדרש, או שווה ערך של "סוקלה". 

" בקטרים  חוזרים  "  0.5אל  בהברגה    2עד  פליז,  מיציקת  יהיו 
(BSP ללחץ עבודה של ,)18בר, תוצרת "שגיב" דגם   16HK. 

כל אביזר/שסתום שאינו מאוגן יהיה ניתן לפירוק ע"י התקנה של   07.03.06.06
בס במחיר  "רקורד"    כלול  תמיד  יהיה  הרקורד  מחיר  מוך. 

 השסתום/אביזר.

מחיר כל אביזר כולל את אוגניו הנגדיים, את בידודו, את התקנתו  
לרבות  אטמים ברגים ואומים מגולבנים, וכן משחת "גרפיט", על  

 הברגים. 

מודגש בזאת כי לחבורי אוגנים או חבור אחר הדורש ברגים, יש   07.03.06.07
בא בברגים  ורק  אך  אין  להשתמש   אופן  בשום  מתאים.  ורך 

 להשתמש במוטות  הברגה. 

פסי תליה וכן מתלים קבועים או קפיציים בבנין לא ימדדו בנפרד   07.03.06.08
לוחיות קיבוע,   ויכללו    את אספקתם, התקנתם, אומי הקיבוע 
במחירי   וכלולים  בתכניות,  כמתואר  הכל  "יוניסטרט",    אומי 

 הצנרת. 

עפ"י   07.03.06.09 הצנרת,  עבור  מירביים  תליה/תמיכה  מרחקי  טבלת  להלן 
 סוגיה   ולקטעים ישרים בלבד. המידות במטרים. 

במקומות בהם ידרש, ובעקר בחדרי מכונות, סביב ציוד וכו'  יהיו   07.03.06.10
פי   על  או  בתכניות  כנדרש  מהמצוין,  קטנים  התליות  מרחקי  

 הנחיות המתכנן, וכללי  הנדסה נכונה. 

 גע מניעת קורוזית מ 

בכל מקרה של חבור צנרת נחושת אחרי )בכוון הזרימה של המים(   07.03.07.01
צנרת שחורה או מגולבנת, יש להתקין מחבר "דיאלקטרי" אשר  

 מושלם בין המתכות. ייצור חיוץ

" דגם  SMITH-COOPERמחברים דיאלקטריים יהיו מתוצרת "
FAX 209     תוצרת או  "ניידיץ"(  ע"י  )משווק  ארה"ב  בלבד 

"ZURN/WILLKINS" או   "WATTS  ע"י )כמשווק   "
 "מנדלסון"(. 

 אסורה בכל מקרה. – חבור צנרת פלדה אחרי צנרת נחושת  07.03.07.02

הצנרת   07.03.07.03 הארקת  של  להמשכיות  לדאוג  החובה  חלה  הקבלן  על 
ו/או   מיוחדים  בחבקים  להשתמש  עליו  כך  המתכתית.לשם 
מתכנן   הנחיות  פי  על  הכל  מיוחדים,  בחווט  וכן  באלקטרודות 

או היועץ למניעת קורוזיה, וכחלק ממחיר הצנרת ללא  החשמל ו/
 תוספת. 

 קרקעית. - צפוי מגן חיצוני לצנרת תת 
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תת 07.03.08.01 מגן  -צנרת  שכבת  עם  תהיה  סוג  מכל  מתכתית  קרקעית 
" עם תיקון  APC-3שכבתית של סרטי "טריו" או "-חיצונית תלת

)פריימר,   פיקוחו  ותחת  היצרן  הנחיות  לפי     הריתוכים  מקום 
 מתכווצים בחום(.ועטיפת סרטים  

ע"י   07.03.08.02 ערך  שווה  או  "אברות"  ע"י  כמיושם  יהיה  והעטיפה  הצפוי 
המגן את   לחץ, יש לעטוף בעטיפת  "צנורות".לאחר גמר בדיקות 

הריתוך איזורי  החומרים    כל  בכל  שימוש  תוך  האביזרים  וכל 
 הנ"ל, להשלמת שכבות ההגנה.

 פגיעות בבידוד קיים יתוקנו כנ"ל. 

חוץ לחפירה, לפני הורדתה וכן לפני  לאחר גמר התקנת הצנרת מ  07.03.08.03
הכנסת המצע והעטיפה לצנור בתוך החפירה, על הקבלן להזמין  
יצרן הסרטים לשל בדיקת שלמות ורציפות   את שרות השדה של 

 ".HOLIDAY DETECTORבמכשיר " הבידוד תוך שימוש

הגנה    -קרקעית חיצונית, תקבל מעל עטיפת החול-צנרת פקס. תת 07.03.08.04
 ס"מ(.  10וק )כ של    שכבת בטון יצ 

לתקינות   השדה  שירות  אישור  את  למפקח  להמציא  הקבלן  על 
 שנים, לפני כסוי הצנרת. 8ושלמות הצפוי ולאחריות של 

 צביעת צנרת גלויה, זיהוי וסימון.  07.03.08.05

)כאמור   07.03.08.05.01 הקבלן  על  הצנרת,  מעבודת  כחלק 
הצנורות   כל   את  לצבוע  לעיל(  בסעיפים 

זל  ולסמנם בצבעי זיהוי בשלטי זיהוי לסוג הנו
 וכיוון הזרימה. 

יסודי של הצנרת   הצביעה תעשה לאחר נקוי 
 מלכלוך, צבע, שמן, וכו'. 

צנרת מגולבנת גלויה ובכל מקום ללא יוצא מן   07.03.08.05.02
"ווש מסוג  בפריימר  תיצבע  פריימר"  -הכללי 

או "פוליקוט" של "טמבור". ע"ג צבע היסוד  
הצנרת בשתי שכבות צבע עליון "איתן"      תצבע

 . 659של "טמבור" בגוון הזיהוי לפי  ת"י 
לאחר ההתקנה ועל גבי שכבת הצבע העליונה,   07.03.08.05.03

הקבלן   ועטיפתם,  הבידוד  תרמילי  ע"ג  או 
בכוון   חיצים  עם  מידבקים  סרטים  ידביק 
החיצים   כאשר  הזהוי,  ובצבע  הזרימה 

מסבי המיוחד  סרט  על  הסרטים    במופיעים 
ב חץ  יהיו  עם  מידבקים  סרטים  גלילים, 

הנדרש, בצבע  הסרטים    ומקרא  כאשר 
 מודבקים לכל היקף הצנור. 

על   יעלה  לא  הסימון  סרטי  בין  מ'    3המרחק 
על   להקל  ע"מ  שיידרש  כפי  מכך  פחות  ואף 

 הזהוי. 
 מילוי והידוק חפירות לצנרת. 

התת  07.03.09.01 הצנרת  בדיקת  ההתקנה,  -לאחר  לטיב  חיצונית  קרקעית 
לש הלחץ, הקבלן  לשלמות  הצנרת,  ובדיקות  הציפוי  טיב  למות 

ס"מ לפחות מעל ומסביב    20ישלים את הכסוי   בחול דיונות עד  
כל   ולרוחב  המרווחים  כל  ומלוי  הידוק  תוך  ועטיפתה,  לצנרת 

 החפירה.  

מעל הכסוי בחול דיונות ימלא הקבלן את החפירות באופן מבוקר   07.03.09.02
תוך   יונח  אשר  מצעים  חומר  מעולה,  מטיב  הידוק  במילוי  כדי 

 ס"מ.  30בשכבות שלא תעלינה על 

בקרקע   שקיעות  כל  תהיינה  שלא  יבטיחו  וההידוק  המילוי 
 כתוצאה מירידת מי גשמים או סיבה אחרת. 
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במידה ותהיינה שקיעות, ובעקבותיהן שקיעות ריצוף או אספלט  
או חיפוי  עליון אחר ומכל סוג, הקבלן יפתח את האזור השוקע,  

ו ויתקן את הריצוף, אספלט או גמר אחר על  יתקן המילוי   וימלא
)לפני השקיעה או למפלסי   המצב לקדמותו  חשבונו, עד הבאת   

 הפיתוח(. 

 אופני מדידה ומחירים. 

הצנרת תימדד לפי האורך )כולל אורך הספחים( כולל האספקה,   07.03.10.01
ותליות,   תמיכות  המושלמת,  ההתקנה  וגמר,  יסוד  ניקוי,צבע 

ת מעברים ותיקונים, שרוולים,  חציבת החריצים  וקידוח להתקנ
בדיקות לחץ או בדיקות   אחרות מכל סוג, שטיפה, ויסות, צביעה,  

 שילוט וכל הנדרש.  

מ"מ ומעלה עבור צנרת פלדה    75או    2.5אביזרי צנרת בקטרים " 07.03.10.02
או     פלסטית ישולמו כדלקמן וללא הבדל, בנוסף לאורך האביזר  

 אשר ימדד  עם אורך הצנרת. 

מטר צינור )לצנרת    1לפי    –  900או    450קשתות   07.03.10.02.01
 מתכתית או פלסטית(.   

סוג    Tהסתעפות   07.03.10.02.02 מכל  מטר    2לפי    –מוכן 
)לצנרת מתכתית או פלסטית(. הסתעפות עם  

"קראוס"   )לצנרת    1.0לפי    –רוכב  מטר 
מוכן   מעבר  בלבד(.  מטר    1לפי    –מתכתית 
 )לצנרת מתכתית או פלסטית(.

מאוגן   07.03.10.02.03 צנרת   2לפי    -מחבר  בין  )לחבור    מטר 
אוגנים   )למעט     לפלסטית(.  מתכתית 

 הכלולים במחיר שסתום/אביזר מאוגן(. 
מ"מ( נומינלי, תכלול במחירה גם    63)או    2הצנרת בקטרים עד " 07.03.10.03

מוכנות,   הסתעפויות  )קשתות,  צנרת  ואביזרי  הספחים  כל  את 
בחיבור   הדיאלקטריים  את המחברים  וכן  היתר(,  וכל  מעברים 

 צנרת נחושת ופלדה. 

כולל גם את אביזרי החיבור לברזים ואביזרי מים    מחיר הצנרת
כגון זוית  הלחמה הברגה )לצנרת נחושת( או "בית" מקורי )לצנרת  

 פלסטית(.  

 מחיר הצנרת כולל גם את כל החיזוקים המיוחדים הנדרשים לשם  07.03.10.04

יהיו   החיזוקים  גבס.  בקירות  המים  אביזרי  והתקנת  התקנתה 
" בלבד או כמפורט בפרק  מתועשים    מייצור מוכן של "אורבונד

המתאים במפרט, לפי   הפרטים בתכניות או לפי הדוגמאות אשר  
 הכל   לפי שיקולי המתכנן בלבד.  –תאושרנה על ידי המתכנן 

אשר   07.03.10.05 המושלמת  החשמלית  ההארקה  את  כולל  הצנרת  מחיר 
, וחוק החשמל, הנחיות מתכנן  08תבוצע עפ"י  המפרט הכללי פרק  

 ת קורוזיה. החשמל ו/או היועץ למניע

בידוד הצנרת ישולם בנפרד או כתוספת למחיר הצנרת, כמפורט   07.03.10.06
 בכתב  הכמויות.  

החפירה/חציבה, פינוי   07.03.10.07 את  גם  מחירה  עבור צנרת בקרקע יכלול 
המלוי המצע  וכן  חול,  לעיל,    הפסולת,שקי  כמפורט  וההידוק 

 תיקוני אספלט, ריצוף, גינון וכל יתר הנדרש. 

כמו כן, עבודות בשעות הלילה או שעות בלתי רגילות, הכל על פי   07.03.10.08
הנדרש, בהתאם לתנאי המקום והתיאום עם המזמין, או הנחיות  

 המפקח. 

בפרק   07.03.10.09 ראה  הנדרשת,  לצנרת  והמחירים  המדידה  אופני  עבור 
 ה.המיוחד לצנרת זו במפרט ז
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 בידוד צנרת מ"ח לשימוש     

קבלן המערכת יספק ויתקין את הבידוד הטרמי לצנרת מים חמים  07.03.11.01
 לשימוש. 

כל הבידוד לכל הקטרים יהיה מתרמילי גומי ספוגי, כאשר לצנרת   07.03.11.02
נומינלי( יהיה    2)קטרי חוץ( כולל )"  2.1/8מ"מ או "  63בקוטר עד  

 (.1מ"מ )"   25תוצרת "ענביד" בלבד  בעובי דופן של 

)קטרי    7/8מ"מ או "  25צנרת מ"ח לשימוש בקירות ובקטרים עד  ל
 מ"מ.  9נומינלי(, יהיה עובי הבידוד   0.75חוץ( כולל  )"

ו/או   07.03.11.03 ההלחמות  גמר  לאחר  הצנרת  על  יושחל  הבידוד  כי  מודגש 
הריתוכים, עם השלמה של הבידוד באזורי החיבור לאחר בדיקות  

יש   ברירה  ומחוסר  במדה  רק  )המוצלחות(.  חיתוך  הלחץ  לבצע 
התרמילים לאורכם, החיתוך יהיה ישר  וחלק עשוי במקצוענות,  
עם הדבקה מלאה בדבק המומלץ ע"י היצרן, והדבקה  של סרט  
זהה   בבידוד  יבודדו  האביזרים  התפר.  אורך  לכל  מדבק פלסטי 

 ובעובי  המפורט לעיל, עם חפיפה על בידוד הצנרת. 

 ט מדבק עליון.בין תרמיל לתרמיל תבוצע הדבקה כנ"ל עם סר

באזור המתלים יותקן בין הצינור ולוחית אוכף הפח קטע קשיח   07.03.11.04
ליבת  תוצרת    עשוי  ספוגי,  בגומי  עטוף  מוקצף  פוליאוריטן 

עגול   חצי  עץ  אוכף  או  "אין.רה.גז"(,  ע"י  )משווק  "קאימאן" 
 ס"מ.   10)קוביות אסורות( בעובי הבידוד ובאורך 

מקומות נסתרים, מעל  במקומות גלויים או ב   -הבידוד לכל אורכו   07.03.11.05
"אקרילפז של  שכבות  שתי  יקבל  ובפירים,  מונמכות  - תקרות 

 סופר" עם תחבושת גזה ביניהן. 

או   על פי ת"י  ובגוון  שכבות בצבע אמאיל  בשתי  העטיפה תצבע 
סטנדרט המזמין, ועליה יודבקו שלטי הסימון )סביב כל ההיקף(  

 כמפורט בפרק "שילוט  וסימון". 

כל האמור לעיל, כמפורט בכתב הכמויות  מחיר הבידוד כולל את   07.03.11.06
 לגבי קטרים והגמר. 

 צנרת סילוק שפכים וניקוזים   07.04
השפכים והניקוז, בבנין ומחוץ סילוק  צנרת  ירכיב ויחבר את  יספק  לו.    קבלן התברואה 

ניקוז מי גשם  העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה כוללת קוי ביוב חיצוניים ופנימיים, קוי  
חיצוניים ופנימיים, וקוי ניקוז יסודות. כמו כן את כל תאי הבקרה למיניהם, האביזרים 

 וכל חלק אחר הדרוש להשלמת המערכת. 

 . 1205.4במפרט הכללי ות"י  57,07העבודות הביצוע וההנחיות יהיו לפי פרקים  

 קוי ביוב וניקוז חיצוניים  

בלן או בקרבתם גם בכל מקרה בו יעבדו באתרי העבודה של הק 07.04.01.01
קבלנים אחרים )כגון: עבודות בניה, כבישים, מים, טלפון, חשמל, 
ינקוט קבלן התברואה בכל האמצעים הדרושים   ניקוז וכדומה(, 

עם עבודתו  לכל    לתאום  וישמע  האחרים  הקבלנים  עבודות 
לקבלנים אחרים ולתאום   הוראות המפקח, כדי למנוע  הפרעות 

 העבודה איתם. 

קבלן   אתר  על  השטח,  פני  את  היטב  וללמוד  לסייר  התברואה 
העבודה וכל  המכשולים והקשיים הקיימים בהם לפני הגישו את  
וקשיים   מכשולים  בגין  הקבלן  תביעות  כל  תוכרנה  לא  הצעתו. 

 שונים שהיו קיימים באתר העבודה בזמן הגשת ההצעה. 
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ישרים   07.04.01.02 בקוים  מיוחד,  מכני  במשור  לנסר  יש  אספלט  שטחי 
התאים    ומקבילים ובאזורי  הניקוז  או  הביוב  צנרת  בתוואי 
 לביקורת. 

אבני שפה יש לפרק בזהירות. אבני שפה יונחו מחדש, עד החזרת   07.04.01.03
 לקדמותו.  המצב

אזורים   07.04.01.04 לצורך החפירה.  בזהירות  לפרק  יש  מרוצפים  משטחים 
 אלה ירוצפו  מחדש עד החזרת המצב לקדמותו. 

של   לעומק  עד  תעשה  לעומק  ס"מ    15החפירה/חציבה  מתחת 
ותוחלק   תיושר  תהודק,  החפירה  תחתית  המתוכנן.  ההנחה 

לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים    בעבודת ידיים בהתאם
 החפירה.   וגופים זרים יסולקו מתחתית

    בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן 
בהתאם   נקי,  דיונות  בחול  המיותרת  החפירה  את  חשבונו  על 

אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום  ל הוראות  המפקח ויהדק 
 פנים למלא את  החפירה המיותרת בחומר החפור. 

הצנור   של  הפנימי  בקוטר  יהיה  החפירה  של  התאורתי  הרוחב 
 ס"מ לכל צד דהיינו:  20בתוספת    

בקוטר   07.04.01.04.01 צנורות  )"  110בשביל  רוחב  4מ"מ   )
 ס"מ.  50החפירה התאורתי  

בקוטר   07.04.01.04.02 צנורות  )"  160בשביל  רוחב  6מ"מ   )
 ס"מ.  55 -החפירה התאורתי  

בקוטר   07.04.01.04.03 צנורות  )"  200בשביל  רוחב  8מ"מ   )
 ס"מ. 60  -החפירה התאורתי  

יותר   07.04.01.04.04 גדולים  בקטרים  צנורות    - בשביל 
 התוספת בהתאם. 

כל העצים, הכבישים והמדרכות,   לשלמות  יהיה אחראי  הקבלן 
ה,  המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורתי של החפיר

 ויתקן כל נזק   שיגרם להם כולל אספקת החומרים.

אל   וחציבה  חפירה  הניסור,  פסולת  כל  לסילוק  אחראי  הקבלן 
מחוץ לאתר  העבודה, לאתר שפיכת פסולת מוסדר, ועל חשבונו  

 בלבד. 

בפרק   07.04.01.05 כמפורט  תעשה  החיצונית  הצנרת  המפרט    57התקנת  של 
 : הכללי  וההוראות בהמשך

ג מצע של חול ים  קרקעית תונח ע"-צנרת תת 07.04.01.05.01
בגובה   לפחות,    15)דיונות(  ס"מ    20ס"מ 

והידוק   החפירה  מלוי  תוך  ומעל,  מהצדדים 
 במכבש מכני ומים. 

אנכית,   07.04.01.05.02 או  בשיפוע  אופקית,  גלויה  צנרת 
לקרקע,   ועיגון  יציבות  תמיכות  עם  תותקן 

 . 07.00כמפורט בפרק 
לא   07.04.01.05.03 העיגון  התמיכות/נקודות  בין  המרחקים 

צנור מונח על הקרקע  מטר כאשר ה  15יעלו על  
ועל   הצנור מותקן    5לכל אורכו,  כאשר  מטר 

בתכניות   המצוין  פי  על  או  "באויר",  חופשי 
 ו/או בדרישות המיוחדות. 

אחד   07.04.01.05.04 יגעו  שקצותיהם  באופן  יונחו  הצנורות 
לשיפוע   גמורה  ובהתאמה  ישר,  בקו  בשני 

 הנדרש. 
צנור   07.04.01.05.05 יהווה  קו  שכל  באופן  יותאמו  הצנורות 

וחלקה, לא תורשה כל  אחד עם תחתית ישרה 
סטיה של הקו במישורים האנכי והאופקי. כל  
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פרק   פי  על  יהיו  הדרישות  של    5703יתר 
 המפרט הכללי. 

הצינור(   07.04.01.06 קרקעית  )רום  שבשרטוטים  הצנורות  גובה  מספרי 
)אינברט(. הסטיה   הצינורות  מתיחסים אל תחתית הפנימית של 

שהשפוע    ס"מ בקוים   1המותרת בשפוע בין שני תאים לא תעלה על  
 ס"מ בשאר הקוים.  2ולא  תעלה על   1/2%-שלהם הוא פחות מ

גם סטיה כנ"ל תאושר בתנאי שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה  
הדרישות יהיו   יתר  כל  קפיצות מקומיות.  ללא  הקו  כל   לאורך 

 של  המפרט הכללי.  5703בהתאם לפרק  

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן   07.04.01.07
תעלה וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצנורות על ידי המפקח,    כל  

 ואישור  המפקח לגמר התקנת תאי הביקורת. 

האדמה   במיטב  להשתמש  יש  החול  שכבת  מעל  המילוי  לצרכי 
מ גדול  וסלע  אבן  שברי  הרחקת  תוך  ו/או    10- החפורה  ס"מ 

 הספקת חומר נקי מטיב  מאושר שמחירו כלול במחירי הצנורות. 

וכו',   מדרכות  חניות,  מיסעות,  כבישים,  בתחומי  החפירה  מלוי 
ס"מ והידוק עד לרמה    20יהיה בחומר  מסוג א' בלבד, בשכבות של  

לפי "מודיפייד אאשו" )הבדיקה תהיה ע"י מת"י, ע"ח    98%של  
 הקבלן(.  

תיקון האספלט בתחומי כבישים יעשה באיכות גבוהה ובעובי זהה  
 לאספלט הקיים.

 קנה עד למצב בו התיקון יהיה מושלם ויציב. שקיעות תתו

קו הצנורות יונח ויבוקר בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת אחת,   07.04.01.08
 מהנקודה הנמוכה כלפי מעלה.

קבלת קווי הצנרת תיעשה על ידי המפקח לפני   07.04.01.08.01
 מילוי כללי של החפירה. 

קבלת הקוים תיעשה לאחר בדיקות כמפורט   07.04.01.08.02
 של המפרט הכללי. 5703בפרק 

 לי יתבצעו בדיקות הלחץ בהתאם ללחצים כדלקמן:באופן כל 07.04.01.09

תהיה   07.04.01.09.01 הבדיקה  הפי.וי.סי.:  או  הפלדה  בקוי 
מטר מעל הנקודה הגבוהה    2בעומד מים של  

של הקטע הנבדק, כאשר אורך הקטע   ביותר 
מטר והעומד בנקודה הנמוכה    750לא יעלה על  

 מטר.  22ביותר לא יעלה על 
של  HDPEבקוי   07.04.01.09.02 מים  בעומד  מעל    2:  מטר 

הנבדק,  לנק הקטע  של  ביותר  הגבוהה  ודה 
מטר והעומד    50כאשר אורך הקו לא יעלה על  

 מטר.   12בנקודה  הנמוכה ביותר לא יעלה על 
 תאי בקרה יבדקו עד לגובה המכסה.  07.04.01.09.03
 נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת.  07.04.01.09.04

קרקעי לפי  -צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג "קשיח" לביוב ותיעול תת 07.04.01.10
דו   884ת"י    עובי  "מעובה" )מין  בעלי  )בד"כ הצנרת  104.1.2פן   )

 בצבע כתום(. 

ובמקומות   07.04.01.11 והניקוז,  הביוב  בקוי  ויותקנו  יסופקו  ביקורת  תאי 
במרחק   ישר או  בקו  יהיו  התאים  וכנדרש.  המצויינים בתכניות 
 שווה משפת הכביש  השביל או הבנין, ובהתאם להנחיות  המפרט.

בתכני 07.04.01.12 כמתואר  למפורט להלן,  ובהתאם  התאים יהיו בהתאם  ת 
והמכסים יהיו     5708לפרק    התאים  קטרי  הכללי.  של המפרט 

 בהתאם לעומקים  כדלקמן: 
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ס"מ     60קוטר התא    -ס"מ      80עומק תא עד   07.04.01.12.01
 ס"מ.  50קוטר המכסה 

ס"מ     80קוטר התא    -ס"מ     125עומק תא עד      07.04.01.12.02
 ס"מ.  50קוטר המכסה 

ס"מ    100קוטר התא    -ס"מ     250עומק תא עד    07.04.01.12.03
 ס"מ.  60המכסה קוטר 

מעל    07.04.01.12.04   120קוטר התא    -ס"מ    250עומק תא 
 ס"מ.  60קוטר המכסה  -ס"מ 

על פי המידות בתכניות ו/או  -תאים מיוחדים   07.04.01.12.05
 בכמויות.

ס"מ יותקנו שלבי ירידה,    100בתאי בקרה בעלי עומק העולה על   07.04.01.13
 וכמתואר בתכניות. 631ברוחב כפול, בהתאם לת"י 

בוא לצנור המוצא של תא כאשר קיים הפרש גבהים בין צנור המ
על   מפל    40הבקרה  העולה  להתקין מפל, המפל יהיה  ס"מ, יש 

 חיצוני כמתואר   בתוכניות, או על פי התיאור להלן: 

בקוטר   07.04.01.13.01 חיצוני  ביוב  ועד    160מפל    200מ"מ 
" מקורי  DROPמ"מ יתבצע אך ורק ע"י מפל  "

של "וולפמן" עם ביצוע מדויק של הקידוחים  
(  DROPוש ב"ברך מפל" )למעלה  ולמטה, שימ

מקורית אשר תקבע לפתח העליון  עם טבעת  
 .CS9נעילה ואטם 

07.04.01.13.02 ( התחתונות  והקשתות  האנכי    450X2הצנור 
צנרת   של  סטנדרטיים  מוצרים  יהיו  בלבד( 

 הביוב )פי.וי.סי. קשיח ועבה( כאשר הכניסה 
בקידוח )בלבד(    CS9התחתונה תהיה עם אטם   07.04.01.13.03

 בדופן החוליה. 
כניסות למפל משותף,    3או   2כאשר יש לחבר   07.04.01.13.04

קופסת   ע"י  ורק  אך  יתבצע  העליון  החיבור 
" מקורית של "וולפמן"  MULTI-DROPמפל "

 ויתר  החלקים הנדרשים כמפורט לעיל. 
מ' כאשר הצנור המחבר    15המרחקים בין תאי הבקרה לא יעלו על   07.04.01.14

"  הוא "  25,  4בקוטר  הוא  המחבר  הצנור  כאשר  ו6מ'  מ'    40-, 
 . ומעלה  8לצנורות "

תאי הבקרה בקוי הביוב  והניקוז יהיו מחלקים טרומיים, לרבות   07.04.01.15
)הגליל( והתקרות )שטוחות או שלושה חלקים או קונוס    הדפנות

 בהתאם לנדרש(, או יצוקים באתר עפ"י הפרטים בתכניות.

דגם   "וולפמן"  תוצרת  במפעל,  יצוקה  תחתית  עם  יהיו  התאים 
MB .וביצוע השיפועים לאחר מכן כנדרש , 

 . 658אלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לת"י כל ה 07.04.01.16

ס"מ על גבי מצע בטון    18-15בעובי    200-רצפת התא תוצק מבטון ב 07.04.01.17
לקטע    5בעובי    רזה קוצים  עם  מרשת  יהיה  הרצפה  זיון  ס"מ. 

 היציקה התחתון. 

בטון   עטיפת  יקבל  והוא  בטון,  שכבת  ע"ג  יונח  הטרומי  התא 
 מסביב לייצובו המוחלט. 

 )תחתון( יונח על קטע התא היצוק. הגליל הטרומי הראשון 

 החיבורים בין החוליות הטרומיות ימולאו בטיט בפנים ובחוץ. 

מיוחד   אטם  ע"י  תעשה  הטרומיות  החוליות  בין  האטימה 
"איטופלסט" של   "וולפמן" והביצוע יהיה על פי כל הנחיות היצרן  

 )נקוי שטחי המגע, הנחת  רצועות האטם עם חפיפה וכו'(. 
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בעומק 07.04.01.17.01 תקרה    1.50עד    לתאים  תיקבע  מ' 
טרומית שטוחה )עם מכסה    שלושה חלקים(.  

מעל   בעומק  חוליה    1.50לתאים  תותקן  מ' 
 עליונה קונית    )עם מכסה שלושה חלקים(. 

מעל התאים בכבישים ובשטחי חניה קיימים   07.04.01.17.02
או מתוכננים יותקנו מכסי  ברזל יציקה מסוג  

D-400  (40    ,טון( ומעל יתר התאים )במדרכות
יציקה  ש ברזל  מכסי  וכדומה(  בילים,גינון 

 טוןB-125 (8 .)מסוג 
דוגמת   07.04.01.17.03 המכסים  יהיו  מרוצפים  באזורים 

" המאפשר התאמת  66"וולפמן" דגם "כרמל  
"כרמל   פני המכסה, או דגם  על  "  55הריצוף 

 המאפשר שילוב עם ריצוף סביב מסגרת התא. 
 מכסי בטון יהיה ב.ב. לעומסים הנ"ל.  07.04.01.17.04

יהיו על פי הפרטים   מכסים אחרים ומיוחדים 
 ו/או התיאור בכמויות. 

יותקנו   07.04.01.17.05 למיניהם  הבקרה  לתאי  המכסים 
בצוארונים מבטון מזויין עם חגורות כמתואר  

 בתכניות.
ס"מ, הוא יהיה    30גובה הצוארון לא יעלה על   07.04.01.17.06

 חלק, ישר ואנכי, מחובר  לתא באופן אטום. 
הכלל   07.04.01.17.07 מן  יוצא  ללא  והרשתות  המכסים  כל 

עם   מסוג  טבעת    ם חלקי  3יהיו  )תקרה, 
המכסה   הגבהת  יאפשר  באופן אשר  ומכסה( 

סוג    בלבד   ולכל  הפיתוח  לפני  והתאמתו 
 פיתוח.

בין המכסים והרשתות לטבעת הנגדית תמרח  
גרפיט,לאחר  גריז  המכסה    שכבת  נקוי 

 והטבעת באופן סופי. 
חלק ומתאים,   07.04.01.17.08 תחתית התאים תעובד באופן 

הנדרשים והגמר  בתקן,    ובשיפועים 
מלט   בטיח  ויוחלקו  יאטמו  והצוארונים 

 כנדרש.
מעבר   07.04.01.18 שרוול  בדופן  יותקנו  פי.וי.סי,  צנרת  עבור  ביקורת  לתאי 

 מיוחד/"אטם חדירה", בין צנרת פי.וי.סי. לתא הבטון.

" מסוג  יהיה  החדירה/השרוול  ע"י  CS910אטם  כמשווק   "
". אטם  החדירה/השרוול יותקן בקדח אשר יבוצע בדופן  "וולפמן 

התא )בשום מקרה אין  לשבור את הדופן לצורך התקנת הצנור,  
 אלא בקידוח בלבד(.    

 קוי ביוב וניקוז בבנין   

קבלן התברואה יספק יתקין ויחבר את כל צנרת סילוק השפכים,   07.04.02.01
 צואים ודלוחין בתחום הבנין.

בתקרות  צנרת השפכים בבנין כוללת את   07.04.02.02 קולטי הביוב בפירים, 
הדלוחין   צנרת  כל  את  כן  כמו  המבנה,  רצפת  כפולות,תחת 
תותקן   אשר  וכו',  למ"א  ציוד  אש,  כיבוי  מארונות  בשרותים, 
בחללי   או  בקירות  או  הבטון,  רצפת  תחת  או  הריצוף  במילוי 

 תקרות מונמכות, וכן את צנרת מי הגשם  בבנין. 

עם קבלנים אחרים )כגון:    על קבלן התברואה לתאם כל עבודותיו  07.04.02.03
מזוג  אויר, עבודות בניה ונגרות, תקרות, חשמל וטלפון וכדומה(,  
אחרים   לקבלנים  הפרעות  למנוע  כדי  המפקח,  להוראות  וישמע 

 ולתאום העבודה,איתם. 
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על הקבלן לסייר וללמוד את פני השטח והמקום ולהכיר את אופן   07.04.02.04
רנה כל תביעות  העבודה  והקשיים לפני הגישו את הצעתו, ולא תוכ

 הקבלן בגין  מכשולים וקשיים שונים. 

הקבלן יספק, ימקם ויתקין כל שרוולי הפלדה )לא פחחות( עבור   07.04.02.05
יהיו    כל שרוולים  והקירות,  הרצפות  דרך  העוברים  הצנורות 

מירווח של   לפחות בין פנים    6בקוטר מתאים אשר יבטיח  מ"מ 
 השרוול לחוץ הצינור. 

יבלטו   07.04.02.05.01 ברצפה  ל  5שרוולים  מעל  ס"מ  פחות 
 למפלס הרצוף.  

יותקנו   07.04.02.05.02 והנסתרת  הגלויה  הצנרת  קטעי  בכל 
ויעיל   נוח  ניקוי  יאפשרו  אשר  בקורת  פתחי 
במקרה תקלה, ועל הקבלן להקפיד כי תהיה  

 גישה נוחה לפתחי   הביקורת.
תחת   07.04.02.06 ואביזריה  דלוחין  צנרת  לרבות  בבנין,  השפכים  צנרת  כל 

ג בצפיפות  מפוליאתילן  תהיה  גלויה  או  )הרצפות  ( HDPEבוהה 
"פלגל"    GEBERITתוצרת   או  "מנדלסון"(  ע"י  )משווקת  בלבד 

עפ"י   מבוצעת   בשימוש,  אסורה  אחרת  ותוצרת  )"מובילית"( 
ובגיבוי הנדסי מלא של הנציג המקומי,    2,  1חלקים    349מפמ"כ  

 ( או באתר עם הלחמות.  PRE-FABRICATEDעשויה במפעל )

, קופסאות  צנרת זו תהווה מערכת שלמה לרבות צנרת   07.04.02.07 הדלוחין 
קבע,      איסוף נקודות  למיניהם,  מחסומים  למיניהן,  וביקורת 

המקורי   היצרן  ע"י  הנדרש  אחר  וכל אביזר  התפשטות   אביזרי 
 )"גבריט"(, ובהתאם לפרק המיוחד במפרט זה. 

מזוין   07.04.02.08 בטון  עטיפת  תקבל  המבנה  רצפות  תחת  הביוב  צנרת  כל 
יפחת מ  לא  אשר  ב   10-בעובי  הצרה  בנקודה  ) ס"מ    10X10יותר 

ס"מ( מסביב, ותתלה   מהרצפה עם מוטות ברזל מוגנים ועטופים  
 בבטון, על פי הפרטים בתכניות.

לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר ומכל סוג, יש להשתמש אך ורק   07.04.02.09
בזוית   קשתות  או  הסתעפות  ישר    45באביזרי  קטע  עם  מעלות 

 ביניהן על פי התקן.  

ההסתעפות הגלויים והקש תות יכללו בקורת, כנדרש  כל אביזרי 
 בחוק. 

כל קווי הביוב והניקוז בבנין יעברו בדיקות אטימות, על ידי מילוי   07.04.02.10
סגיר  הקוים והעמדת    תבמים,  מתאימים  בפקקים  הפתחים 

מטר    15מ'   לקוי יצקת או פי.וי.סי. ובלחץ של    2הקוים  בלחץ של  
 לפחות.  שעות 1.5, למשך HDPEלצנרת 

 בקטעים על פי הוראות המפקח או המתכנן. הבדיקות תערכנה 

 כל הנזילות יתוקנו ותערך בדיקה חוזרת. 

 צנרת מי גשם בבנין  

או   07.04.03.01 וגלויה  בעמודים, או חיצונית  צנרת מי גשם בקירות המבנה, 
(, HDPEפנימית  גלויה, תהיה צנרת מפוליאטילן בצפיפות גבוהה ) 

 דוגמת צנרת השפכים וההנחיות לצנרת זו. 

 קירות בחריצים או בעמודים לפני יציקתם.הצנרת תותקן ב

קרקעית תהיה כמפורט עבור "קוי ביוב וניקוז  -צנרת מי גשם תת 07.04.03.02
 בבנין". 

מעלות כאשר הבליטה מהקיר    45  מוצא הגשמה יהיה בעזרת זויות 07.04.03.03
 תהיה  מינימלית אך מספקת למניעת לכלוך הקיר. 
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וצלחות   07.04.03.04 קופסאות  יותקנו  מקורות  בלתי  במרפסות  או  הגג,  על 
 איסוף מי  גשם אשר יחוברו לצנרת הניקוז האנכית. 

תוצרת   07.04.03.04.01 יהיו  הגג  עשויים    DALLMERנקזי 
דגם     כפולה,  דופן  בעל  פוליפרופילן 

DALLBIT    צוארון  3-622068)מק"ט עם   )
מ"מ(   להתקנה    500ביטומני מיוחד )בקוטר  

תהיה   לנקז  הגג.  של  האיטום  יריעות  תחת 
עמיד בקרינת    U.P.Pרשת )"ברדס"( עשויה    

U.V  במסגרת )פלב"ם(  שטוחה  רשת  או   ,.
 X 150 150ומאריך    מקוריים. מידות הרשת 

 מ"מ כמצוין. 
אביזר   07.04.03.04.02 ע"י  יעשה  הניקוז  לצנור  הנקז  חבור 

גומי  מ הכולל  פנימי  לחבור  )"רינו"(  יוחד 
 טרמופלסטי עם טבעות איטום.

כמצוין בתכניות או   07.04.03.04.03 והדגם יהיו  סוג האביזר 
הניקוז   לביצוע  כנדרש  או  הכמויות,  בכתב 

 בהתאם לתכנון המבנה והתנאים.
השונים   07.04.03.04.04 האביזרים  מסוגי  אחד  כל  התקנת 

תוך   המשטח  המנוקז,  או  הגג  תעשה בבטון 
ה  בשכבות  הבידוד  התחשבות  שיפוע, 

 והאיטום. 
אביזר פינתי או אביזר עם מוצא תחתון )ישר   07.04.03.04.05

הניקוזים באמצעות   או בזוית( יחובר לצנרת 
מחבר פי.וי.סי. מתאים )בתוך שכבת הבטון (  
או    מחבר פלב"ם )גלוי( כנדרש לקבלת חיבור  

 אטום ועמיד לאורך שנים. 
  HDPEכל יתר האביזרים המחוברים לצנרת   07.04.03.04.06

מחברי עם  מקורייםיהיו  "גבריט"    ם  של 
 המיועדים למטרה זו ולצנרת.

ניקוז מרפסות )ו/או אדניות( יהיה עם אביזר   07.04.03.04.07
ממישור  הריצוף/גמר השטח    - בעל ניקוז כפול  

התחתונה,   האיטום  וממישור שכבת  המנוקז 
עשוי פ.פ.    S-10מסדרה    DALLMERתוצרת   

-3,  )מק"ט  3X"4קשיח עם יציאה אופקית "
צוארון  832047 עם  )בקוטר  (  מיוחד  ביטומני 

תחתון,    420 זרימה"  "משפר  ועם   מ"מ(, 
מפלב"ם   לריצוף  ורשת   150X150מאריך 

 מ"מ.
סביב פתחי הניקוז התחתונים )מעל גוף הנקז(   07.04.03.04.08

תותקן יריעה גאוטכנית לסינון ומניעת חדירת  
 חול לנקז. 

הפתחים   07.04.03.04.09 סביב  חצץ  גם  להניח  יש  באדניות 
ז האנכי  מעל ליריעה.  חבור הנקז לצנור הניקו

 יעשה עם מחבר ומתאם "רינו"  
של  3X"4" 3-620903  )מק"ט פנימי  לחבור   )

עם   טרמופלסטי   גומי  הכולל  האנכי  הצנור 
 טבעות איטום, וראש/מופה מיוחד. 

    אופני מדידה ומחירים. 

ביוב חיצוניים לפי סוגם, יכללו גם ניסור האספלט או פתיחת   קוי 07.04.04.01
החפירה/חציבה ברוחב הנדרש ולפי העומק הממוצע, דיפון    ,ריצוף

וייצוב החפירות, מצע, עטיפת חול, מלוי והידוק עם חומר מצעים,  
בדיקות לחץ, השלמת אבני השפה, תיקוני אספלט או ריצוף וכל  

וארכו בין הדפנות הפנימיים של  הנדרש, וימדדו לפי קוטר הצנור  
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תאי הבקרה הקרובים זה  לזה. עבור עטיפת בטון תשולם תוספת,  
 או כחלק ממחיר הצנור כמצוין  בכמויות. 

עפ"י   07.04.04.02 לאורך  כתוספת  או  בנפרד,  כתוספת  ישולמו  אביזרים 
 המפתח בהמשך  וכמצוין בכתב הכמויות. 

לבי צוע  כמו כן, כולל המחיר את התיאום עם הרשות המקומית 
 העבודה.  

החיזוקים   יכלול את ההנחה,  גלויים על הקרקע  מחיר קוי ביוב 
 והעיגונים  לקרקע וכל יתר הנדרש וכמפורט לעיל. 

ניסור   07.04.04.03 ויכללו  וקוטרם,  עומקם  עפ"י  בנפרד  ימדדו  בקרה  תאי 
וייצוב   דיפון  החפירה/חציבה,  ריצוף,  פתיחת  או  האספלט 

ניות, חוליה טרומית  החפירות, יציקת בסיס  הבטון כולל זיון ותב
תחתונה/ראשונה, הדפנות, מכסה, עיבוד התחתית, מילוי והידוק,  
שלבי ירידה, צוארונים או הגבהות  למכסים, מפלים פנימיים, את  
כל חיבורי הצנרת אל התא וממנו, מחברי צנרת גמישים, האיטום,  

 תיקוני האספלט והריצוף כמפורט וכל יתר  הנדרש. 

צנרת   07.04.04.03.01 חיבור  לתאי    HDPEאו     PVCאביזרי 
תשולם   ולא  הצנרת  במחיר  כלולים  בקרה 

 עבורם כל תוספת. 
את   07.04.04.03.02 למיניהם  התיאום  מחיר  כולל  כן,  כמו 

לביצוע   המקומית  הרשות  עם  התיאום 
 העבודה. 

מפל חיצוני ישולם ויכלול את כל האביזרים עפ"י הפרטים ועפ"י   07.04.04.04
 ה(. גובהו  )בין תחתיות הצנרת הגבוהה והנמוכ 

רשתות ניקוז מכל סוג תשולמנה כיחידות, כולל גם את המסגרת   07.04.04.05
שפתי   על  והתקנתה  הנחתה  את  והמקורית,  התואמת  הנגדית 
הקבלן   עם  תיאום  לגבהים,  ההתאמה  הניקוז,  תעלת/תעלות 
הראשי/קבלן הפיתוח בכל   הקשור לגבהים והתאמתם לפיתוח,  

 וכל יתר הנדרש. 

באתר ת שולמנה בנפרד או תהיינה  תעלות הניקוז מיציקת בטון 
 חלק  מעבודות הקבלן הראשי, כמפורט בכמויות. 

)יצקת או   07.04.04.06 בבנין  והדלוחין  הביוב  (  2)"  63( בקטרים    HDPEקוי 
מדידת   ללא  האביזרים  בין  והאורך  הקוטר  לפי  ימדדו   ומעלה 
תליות   תמיכות  חפירות,  או  חציבות  כולל  האביזרים,  אורך 

רוולים, וכל יתר המתואר  וחיזוקים, חציבת פתחים והתקנת  ש
 וכנדרש, לרבות כל האביזרים.

 עבור עטיפת בטון תשולם תוספת, כולל התליה לרצפה שמעל.  07.04.04.07

בקטרים   07.04.04.08 לצנרת  אביזרים  )"  75עבור  תשולם  2.5מ"מ  ומעלה   )
 תוספת לפי   האורך, כדלקמן:

 מטר.   1.5 -  45 0,   90 0קשת  07.04.04.08.01
מטר.    2  -או "צלב" מכל סוג וזוית  Yהסתעפות   07.04.04.08.02

 מטר. 2 -בקורת ניפל עם
 מטר. 1 -מעבר  07.04.04.08.03
 מטר.  2.5 - צמודות 45 0קשתות  2 07.04.04.08.04
 מטר.   1 -פקק בקצה צנור 07.04.04.08.05
אסבסט 07.04.04.08.06 או  )יצקת  קיים  ביוב  לצנור  - מחבר 

 מטר.  2 -מנט או חומר אחר( צ
 כנ"ל.  -עבור צנרת שפכים עשויה פי.וי.סי.   07.04.04.08.07
או   07.04.04.08.08 )פוליפרופילן  ואביזריה  דלוחין  צנרת 

HDPE  ותשולם או לפי   מדידה, או    ( תמדד
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מחיר    - כמכלולים   הכמויות.  בכתב  כמצוין 
 הצנרת יכלול תמיד  

יתר   07.04.04.08.09 וכל  ואיטום  הנחה  חפירה/חציבה, 
הנדרש. אביזרים כגון קשתות   והסתעפויות  

" עד  במחירי    3בקטרים  יכללו  תמיד  )כולל( 
הבקורת,   קופסאות  כל  כן  כמו  הצנרת, 

המכסים  מחסומים תופיים, קופסאות ניקוז,  
וכל   הנדרשים,  מרובעת(  במסגרת  )מפליז 

 הנדרש. 
צנרת מי גשם תמדד ותשולם בנפרד ותכלול הנחה, ריתוכים, חבור  07.04.04.09

לצנרת קיימת, חיזוקים לקיר, סיתותים, צבעי יסוד וגמר )לצנרת 
וכן הסתעפות   הנדרש,  חיצונית( מכסי  אורור וביקורת וכל יתר 

 לצלחת האיסוף.  

איסוף תימדדנה בנפרד  נקזי גגות ו/או צלחות   07.04.04.09.01
והתאמה   התקנה  ויכללו   והקוטר  לפי הסוג 
שלמים, את כל המחברים המיוחדים, יריעות  
האיטום, יריעות גאוטכניות וכל הנדרש סביב  
הנדרש   וכל  הניקוז  לצנרת  חיבור  הנקז, 

 להשלמת העבודה.
וכו'   07.04.04.09.02 הסתעפויות  או  קשתות  כגון  אביזרים 

בלבד   הראשית  בנפרד,    -בצנרת  או  ימדדו  
ורשימת   לעיל  כמצוין  לאורך  כתוספת 

 הכמויות. 
כולל   07.04.04.09.03 בנפרד,  וישולם  ימדד  מוצא  מבנה 

תבניות ייצוב,  הידוק,  זיון,    ,חפירה,  ברזל 
הבטון והידוקו, תיאום עם הצנרת ופני השטח  

 וכל יתר הנדרש  ועל פי הפרט.
 ( ואביזריה. HDPEצנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפיות גבוהה ) 

ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן בעל  הקבלן   07.04.05.01 יספק ירכיב 
גבוהה והקרים  HDPE)  צפיפות  החמים  השפכים  למערכות   )

 במבנה, ולניקוז מי גשם. 

)שוויץ( כמשווק     GEBERITהצנרת ואביזריה תהיה תוצרת חב'   07.04.05.02
ע"י חב' "מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י "פלגל" )"מובילית"(, 

  2+    1חלקים    349, מפמ"כ מספר  4476העומדים בדרישות ת"י  
 . 1205של מת"י, ה"הוראות למתקני תברואה", ות"י  

כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים    07.04.05.03
של   בבית המלאכה  או  במפעל  מוכן  מייצור  יהיו  וכו'  למיניהם  

 הנציג הבלעדי, ואין לבצע  אביזרים באתר. 

בכל דלוחין  או  ניקוז  ביוב  ורק   לצנרת  אך  להשתמש  יש  קוטר 
עם קטע ישר ביניהן    450באביזרי  הסתעפות או קשתות בזוית של  

 על פי התקן.

07.04.05.04 ( השקה  בריתוכי  יהיו  הצנרת  או  BUTT WELDחיבורי   ,)
מצמד לספיגת    באמצעות  שיקוע  אביזרי  עם  או  חשמלי 

 התפשטויות, או באמצעים אחרים  כמומלץ ע"י הנציג והיצרן.

יותקנו 07.04.05.04.01 גלויה  כל    בצנרת  ליד  בקורת  פתחי 
 שינוי כיוון, וסמוך לחיבורי הכלים. 

של   07.04.05.04.02 לחץ  בבדיקת  תיבדק  הצנרת    1.5כל 
מעלות צלסיוס, למשך    30אטמס. בטמפ. של  

 שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו. 
וידע   07.04.05.05 נסיון  בעל  להיות  חייב  הקבלן  כי   , במפורש  בזאת  מודגש 

בשימוש ל   מוכחים  עליו  זו,  צנרת  של  וחיבור  את  והרכבה  קבל 
קבלן   הינו  כי  "פלגל"(  או  )"מנדלסון"  המקומי  הנציג  אישור 
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מורשה מטעמה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים, וכן  
הגיבוי   את  העבודה  לרשות  יעמידו  נציגו  או  כי היצרן  להבטיח 
ביצוע קטעי   עבודה,  תכניות  הכנת  המלאים,  והביצועי  ההנדסי 

 FABRICATION   - PREצנרת במפעל והבאתם מוכנים לאתר )
.) 

המתכנן(   07.04.05.06 ע"י   יוגדרו  )השלבים  העבודה  משלבי  שלב  כל  סוף 
המזמין יקבל מנציג היצרן אישור בכתב כי הצנרת עפ"י הנחיותיו  

 והנחיות היצרן המקורי  בחו"ל.

הצנרת   07.04.05.07 של  היצרן  נציג  ימסור  הבדיקות  ולאחר  העבודה  בסוף 
ת ולעמידות  שנים לפחו  10למזמין תעודת  אחריות  לתקופה של  

 הצנרת ואביזריה.

הפיקוח   07.04.05.07.01 הבדיקות,  לביצוע  היצרן  הזמנת 
והאישורים היא באחריות הקבלן  והוא יכסה  

 את הוצאות היצרן לענין זה במלואו. 
)"   90צנרת אופקית גלויה בקוטר עד   07.04.05.07.02 (  3מ"מ 

מגולבן   תמיכה  פרופיל  באמצעות  לתלות  יש 
מתחת לצינור ולכל אורכו, עם סרטי חביקה  

 קטרים.  15מ ותליות לתקרה כל ס" 50כל 
 מ"מ.  1.0פרופיל התמיכה יהיה בעובי  

מ"מ ומעלה    110צנרת אופקית גלויה בקטרים   07.04.05.07.03
כל    תתמך לחלוטין  ימנעו   אשר  במרחקים 

על   תעלה  אשר  שתי    10שקיעה  כל  בין  מ"מ 
לא   ביניהם  המרחק  ואשר  סמוכות,  תמיכות 

 יעלה על הנדרש בתקנים וכמפורט בהמשך. 
מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר   6לכל  07.04.05.07.04

לספיגת התפשטות הצינור  )מצמד שיקוע( עם  
קטרים    10קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של  

 התליה  הבאה.  מ
החלקה,   07.04.05.07.05 אביזרי  עם  תיקבע  אנכית  צנרת 

עפ"י   הכל    לקיר,  קבועים  שיקוע  ומחברי 
 הנחיות היצרן.   

יש   07.04.05.07.06 נסתרת(  ו/או  )גלויה  תליה  צורת  בכל 
לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת הגלויה  

 עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן. 
עפ"י ת"י   07.04.05.07.07 יהיו  )חלק    4476התליות והחבקים 

וגנים )"דיבלים"( מתכתיים בלבד, או  ( עם ע 2
בקוטר של   מ"מ    10מוטות הברגה מגולבנים 

)כל   בתקן  הקבועים  ובמרחקים    60לפחות, 
ס"מ לצנור    50, כל  110ס"מ לצנור בקוטר עד  

וכל    125בקוטר   לצנור    40מ"מ,    160ס"מ 
 מ"מ(.

במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתאים לנקודת   07.04.05.08
לחות ומים, הכל  קבע,   למניעת מעבר  איטום  יריעת  ובנוסף עם 

 עפ"י הנחיות היצרן  ובתיאום עם המתכנן. 

תת 07.04.05.09 והעומק  -צנרת  הרוחב  עפ"י  בחפירות  תותקן  קרקעית 
עם מצע חול ים בעובי   -המומלצים ע"י  היצרן, להתנהגות גמישה

ס"מ, או    30ס"מ, מלוי מסביב בחול  וכסוי עם חול ים בעובי    10
  10עם עטיפת בטון מזוין  בעובי מינימלי של    -ת קשיחהלהתנהגו

 ס"מ מסביב, על פי הפרטים בתכניות.

( עפ"י    AZחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ) 07.04.05.10
 הנחיות יצרן הצנרת.  

מוארך   ביקורת  מכסה  עם  הצינור  יותקן  יבש,  ביקורת  בתא 
 )סגלגל(. 
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אחרת או לאב   HDPEבחיבורי צנרת   07.04.05.11 יזרים )כגון צלחות  לצנרת 
איסוף למי  גשם( יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין  

 לבצע שום חיבורים  מאולתרים.

היצרן,   07.04.05.12 הנחיות  עפ"י  יבוצעו  אחרים  ומחסומים  רצפה  מחסומי 
 יותקנו עם הארכה כנדרש, ועפ"י הפרטים והנחיות היצרן.

המכסים יהיו מיציקת פליז, עגולים במסגרת   07.04.05.12.01
מכ עם  מותאמים  מרובעת,  מתברג,   סה 

לקופסאות ולגובה הריצוף, או שיהיו צבועים  
פלב"ם   עשויים  או  הריצוף,  בגוון   באפוקסי 

(, על  03-9040820, הכל מתוצרת "מ.פ.ה" ) 316
פי  דרישות התכנון והפירוט בכתבי הכמויות.  

 אביזרים מאיכות ירודה לא  יתקבלו. 
הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או   07.04.05.12.02

במדויק בתכני תותאמנה  והן  לגובה    ות 
 הרצפות ושיפועיהן. 

הנדרש   07.04.05.13 ברוחב  מגולבנים,  יהיו  למיניהם  והחבקים  המתלים  כל 
בתקן, תעשיתיים, עם חביקה מלאה, תוצרת "מופרו" )משווקים  
ע"י   משווק   ( "יוניסטרט"  תוצרת  או  בע"מ(  "נרימקס"  ע"י 

 "תגר"(, מדגמים אשר יאושרו מראש ע"י המתכנן. 

. האישור ינתן  הקבלן רשא  י להציע מתלים שווי ערך )במלואם( 
דוגמאות תליה   שתי  יכין  שהקבלן  רק לאחר  המתכנן  עם    -ע"י 

תתקבל   המתכנן  והחלטת  התחליפים,  ועם  המקוריים  המתלים 
 בענין זה. 

במעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי תקרות או מעל חדרי לימוד או   07.04.05.14
ת  אשר  "שקתות"  ויתקין  יספק  הקבלן  תחת  אולמות,  ותקנה 

זו.   מצנרת  טפוף  כל  ולנקז  לקלוט  ע"מ  אורכה,  ולכל  הצנרת 
בעובי   מגולבן  מפח  תהיינה  עם    0.8ה"שקתות"  לפחות,  מ"מ 

ניקוז,   משטחי  וליצירת  להקשחה  האורך  בצדדים לכל  כיפופים 
בין   חפיפה  עם  אורכה,  לכל  לה,  בשיפוע הצנרת ומתחת  תלויות 

ה"שקתו רשת  של  הנמוכים  הקצוות  מוצא  הקטעים.  יכללו  ת" 
)בקוטר   אל מחסום    25לניקוז  דלוחין,  לצנור  יחובר  אשר  מ"מ( 

שיהיה "מחסום פעיל" כל   ובתנאי  ניקוז אחר  או מחסום  רצפה 
 השנה. 

ס"מ   5רוחב ה"שקתות" יהיה ברוחב הצנור תחתיו תותקנה ועוד  
 מכל צד.

 אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן:  

והא 07.04.06.01 הקוטר  לפי  תימדד  מדידת  הצנרת  ללא  בין האביזרים,  ורך 
החומר,    אורך את  כולל  הצנרת  מחיר  עצמם.  האביזרים 

ההלחמות, התליות הרצופות, התליות הנקודתיות או המיוחדות   
וכל יתר  הנדרש, וכן את ביצוע מעברי הצנרת דרך האלמנטים של 

 הבנין. 

רוכבים,   07.04.06.02 מעברים,   , הסתעפויות   , קשתות  כגון  צנרת  אביזרי 
וכו של  אוגנים  בקטרים  )"  75' ימדדו בנפרד רק  כולל  2.5מ"מ   )

 ומעלה. 

או   משנים  לצנרת  שלו  והריתוך  החומר  את  כולל  אביזר  מחיר 
שלושה צדדים כנדרש. אוגנים כוללים במחירם ריתוך לצד אחד 

 בלבד.

ו/או   07.04.06.02.01 הצנרת  במחיר  לכלול  הקבלן  על 
עיבוד   לחיתוך,  ההוצאות  כל  את  האביזרים 

ה  יתר  וכל  ריתוך   , להתקנתה  הקצה  נדרש 
 המושלמת ולא תשולמנה  כל  תוספות. 
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עד   07.04.06.02.02 בקטרים  )"  63צנרת  כוללת  2מ"מ   )
קשתות   כגון   האביזרים  את  גם  במחיריה 

 הסתעפויות וכו'. 
מסעפים   07.04.06.03 איסוף,  קופסאות  למיניהם,  מחסומים  כגון  אביזרים 

גישות,   מונע  מיסעף  התפשטות,  אביזרי   , יציאות(  מספר  )לכל 
למו  בנפרד. עם זאת כלולים במחיר  הצנרת  ישו  אביזרי בקרה וכו'

תוספת   מצמדים   -וללא  למיניהם,  פקקים   הקבע,  נקודות  
אטמים, שבכות, מכלולי חיבור   למיניהם, אביזרים מונעי שליפה,

פרופילי   ותליות,  תמיכות   סביב מחסומים,  ומתאמים, כיסויים 
 התמיכה הרציפה וכל יתר הנדרש להשלמת  העבודה. 

כן את ה סיתות החריצים  כמו  מעברי הצנרת,  כל  חציבה/קידוח 
 עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת.  רוית

בכתב   07.04.06.04 כמצוין  כמכלולים,  תשולם  ואביזריה  דלוחין  צנרת 
המכלול כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים,   הכמויות. מחיר

הדלוחין  צנרת  קופסאות    את  כל  את  למיניה, 
המאספים/מחסומים תופיים, המכסים )מפליז במסגרת  / הבקורת

מרובעת אלא אם נדרש אחרת( חבור לתשתיות   והקולטנים וכל  
 יתר הנדרש. 

 עבור עטיפת בטון תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל. 07.04.06.05

לצנרת מקוטר   07.04.06.06 ( ומעלה תשולם  2.5מ"מ )"  75רק עבור אביזרים 
 תוספת לפי  האורך, כדלקמן:

 מטר.  1 - מעלות  90קשת  07.04.06.06.01
וזוית    Yהסתעפות   07.04.06.06.02 סוג  מכל  "צלב"    2  -או 

 מטר.
 מטר.  2  -ניפל עם ביקורת  07.04.06.06.03
 מטר. 1 -מעבר  07.04.06.06.04
 מטר.  2.5 -מעלות צמודות   45קשתות  2 07.04.06.06.05
 מטר.  1.0  –מעלות  45קשת  07.04.06.06.06
 מטר.  1.5  -אביזר התפשטות  07.04.06.06.07
 מטר. 1  -פקק ביקורת בקצה קו  07.04.06.06.08
אסבסט 07.04.06.06.09 או  )יצקת  קיים  ביוב  לצנור  - מחבר 

 מטר.  2 -אחר( מנט או חומר צ
ולכל   07.04.06.07 הדלוחין  או  הביוב  צנרת  תחת  להתקנה  ניקוז"  "שקתות 

אורכה בקטעים עבורם הדבר נדרש, תשולמנה על פי האורך נטו  
המוצאים   בלבד, כולל הכיפופים, התליות המסודרות, החפיפה, 

 והחיבור לנקזים.  

 

 כלים סניטריים, קבועות תברואתיות ואביזרי מים             07.05

יספ  התברואתיים  הקבלן  הכלים  כל  את  השירותים  באזורי  ויחבר  ירכיב  ק 
ובהתאם לפרק   המפרט הכללי    0704המפורטים בכתב הכמויות ובתכניות  של 

 וכמפורט להלן. 

, והקבלן אחראי באופן בלעדי לעמידה בתנאי  1205גובה הכלים יהיה לפי ת"י  
 התקן. 

וכו' יהיו מפליז עם ציפוי  כל אביזרי הקבועות כגון שרשראות, צירים, אומים   
 ניקל כרום, רוזטות מצופות כנ"ל וכנדרש. 

בברגי    תקבענה  אסלות  ואטומים,  חזקים  יציבים  יהיו  הקבועות  חבורי 
 פליז,כיורים בעזרת תמיכות סמויות או פלב"ם וכו'. 

 להלן פירוט הכלים השונים:  
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 כיורים  07.05.04.01

יהיו   נכים כיורי רחצה בודדים בחדרי שירותי  07.05.04.01.01
"חרסה",  אחר    תוצרת  בגוון  )או  לבן  סוג א' 

"פלמה   דגם  יצויין(  )מק"ט  51אם   "113  )
 מ"מ.   500X420במידות  

הכיור יהיה קבוע לקיר באופן סמוי עם ברגים  
ואומים   דיסקיות  וכן  מתאים,  בקוטר 
ע"ג   או  לאום,  דקורטיבי  וכיסוי  מגולבנים, 
תמיכות מצינורות פלב"ם וזיז תפיסה עליון.  

"ליפסק לבן "הסיפון יהיה של  ,  1.25י" בצבע 
 עשוי פוליפרופילן, והכל כמפורט בכמויות. 

יש   גבס  קירות  על  הכיורים  התקנת  עבור 
מתועשים   תליה  במתקני  ורק  אך  להשתמש 
חבוריו   וכל  לכיור  מתאימים  "אורבונד"  של 
מהמחיר הכולל ללא   למים ולדלוחין, וכחלק 
כלים   "התקנת  פרק  ראה  לחלופין  תוספת. 

 ס". סניטריים בקירות גב 
יהיו   07.05.04.01.02 שונים,  ומחומרים  אחרים  כיורים 

הכמויות.  בכתב  רחצה    כמפורט  כיורי 
להתקנה תחת משטח שיש, "קיסר" וכו' יהיו  
דגם   "חרסה"  תוצרת  לבן,  א'  סוג  אובליים 

 (. 160"מיני נופר" )מק"ט 
 אסלות  07.05.04.02

תוצרת   07.05.04.02.01 תהיינה  תלויות  ילדים  אסלות 
)מק"ט   קידס"  "רון  דגם  עם  384"חרסה"   ,)

ע מקורי  החיבור  מעמד  ברגי  וכל  ויציב,  מיד 
 הנדרשים. 

או   פלסטי תואם   מושב  עם  האסלה תסופק 
ובמידות    תואם  בגוון    "כתר"  של  ש"ע 

 תואמות.  
נכים תהיינה באורך   07.05.04.02.02   70אסלות תלויות לתאי 

)מק"ט    "ברקת"  דגם  מהקיר  (  386ס"מ 
תוצרת   או  "חרסה"    DURAVITתוצרת 

מושב    0190.090000מק"ט   עם  לבן,  בצבע 
 . 0064200000ה מקוריים, מק"ט   ומכס

במחיר כל אחת מהאסלות כלולים כל הנדרש   07.05.04.02.03
להתקנתן, קיבוען לקיר ו/או למיכלי ההדחה,  
מיכל  עם  הפלדה  מעמד/מסגרת    לרבות 

בגב   להתקנה  בהמשך,  כמפורט  ההדחה 
לתמיכה  ובמלוי  עצמאי,    האסלה  באופן 

חיבור לביוב בעזרת קשת     4"   -  900הקיבוע, 
רוול מתאים לצינור היוצא  )מיוחדת( או עם ש

הידוק,   ברגי   כן  כמו  הנדרש,  וכל  מהקיר 
ניקל מצופים  מקוריים,  וכו'  כרום  - אומים 

 באיכות וברמת      גימור מעולים, והמושב. 
עבודות   עם  תתואמנה  לאסלות  התמיכות 
הפרטים   עפ"י  ותהיינה  והריצוף  החיפוי 

 בתכניות.
 . 146כל האסלות תתאמנה לת"י   07.05.04.02.04
או   07.05.04.02.05 ההדחה  חלק  מיכל  יהיו  מנגנוני ההדחה, 

 ממחיר האסלה, אלא    אם צויין אחרת. 
 גלויים מיכלי הדחה  07.05.04.03

"צר" דו כמותיים   07.05.04.03.01 הדחה גלויים, דגם  מיכלי 
ת"י   לפי  "כנרת"  יהיו תוצרת "פלסאון" דגם 
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תתאים    6/3)  851 שהאסלה  ובתנאי  ליטר( 
 .  146לת"י  

יהיו   07.05.04.03.02 זה,  תקן  עפ"י  אינן  והאסלות  במידה 
כל   נמוכים.  "קלסאון",  מסוג  המיכלים 
המיכלים יהיו מותקנים על הקיר באופן יציב  
ומחוברים לאספקת המים בעזרת ברז זוויתי  
משורינת,   לחץ  וצינורות  "איקון"  או  "ניל" 
ולאסלה עם שרוול גומי מתאים ועמיד. הברז  

 יחובר לצנרת המים מנחושת. 
ר הברז כולל האביזר לצנרת הנחושת, או  מחי 07.05.04.03.03

 את ה"בית" והחיבור לנצרת הפלסטיק.  
והידיות   07.05.04.03.04 גבוה,  המיכל  יהיה  נכים  לאסלת 

 ס"מ מהרצפה. 110-130בגובה 
וברז המים בקירות גבס  עבור התקנת המיכל   07.05.04.03.05

תלייה   במתקני  ורק  אך  להשתמש  יש 
מתועשים על "אורבנד" מתאימים למיכל וכל  

למים   מהמחיר  חיבוריו  וכחלק  ולאסלה, 
לחילופין תוספת.  ללא  פרק    הכולל  ראה 

 "התקנת כלים סניטריים בקירות גבס". 
האסלה   07.05.04.03.06 על  המותקן  מחרס,  הדחה  מיכל 

"ג'קוב   דגמי  חלק מהאסלה לפי  יהיה  עצמה 
דלפון" או שווה ערך מאושר. מנגנון ההפעלה  

 . DALעצמו יהיה תוצרת 
 סוללות למים קרים וחמים  07.05.04.04

רי רחצה להתקנה מהמשטח,  ברז ערבוב לכיו 07.05.04.04.01
של   "אוורסט"  יהיה   מהכיור,  ישירות  או 

)פיה בינונית מסתובבת(    302820"חמת" דגם  
כרום מחובר למים הקרים והמים    -בגמר ניקל

החמים )הצנרת כנ"ל( בעזרת זוג ברזי  "שגיב"  
18NL 08006 3/8X"1/2    וכל רוזטות  בלבד, 

 הנדרש, וחסכם.
נכים שירותי  עבור  ערבוב  יהיה    ברז 

)פיה קצרה     301441"מיקסמת" של חמת דגם  
 וקבועה( וידית מרפק. 

יש   גבס  בקירות  הסוללות  התקנת  עבור 
מתועשים   תליה   ורק במתקני  אך  להשתמש 
של "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה  
למים,  וכחלק  מהמחיר הכולל ללא תוספת.  

סניטריים    כלים  "התקנת  פרק  ראה  לחלופין 
 ". בקירות גבס

דגם   07.05.04.04.02 הסוללה מהמשטח  לכיורי מטבח תהיה 
כרום(  -)עם   צפוי ניקל  900523" מק"ט  רותם"

מחוברת לצנרת המים הקרים והחמים בעזרת  
"שגיב"   ברזי     18NL 08006 3/8X"1/2זוג 

 בלבד, רוזטות וכל הנדרש, ועם חסכם.
יש   גבס  בקירות  הסוללות  התקנת  עבור 
מתועשים   תליה   ורק במתקני  אך  להשתמש 

ל "אורבונד" מתאימים לסוללה וכל חבורה  ש
למים,  וכחלק  מהמחיר הכולל ללא תוספת.  

סניטריים    כלים  "התקנת  פרק  ראה  לחלופין 
 בקירות גבס". 

תחת   07.05.04.04.03 הערבוב  סוללת  תהיה  מקלחת,  עבור 
(+  302870הטיח, תוצרת "חמת","אוורסט" )

דרכים( ומאריכים כנדרש, כולל  ערכה    3כסוי )
)מוט, דגם  וסבוניה(    למקלחת   צנור  מזלף, 
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מים, ניקל  ונקודת  כרום,מחוברת  -בגמר 
 לצנרת המים מנחושת או מפלסטיק. 

יהיה   נייד  מקלחת  מתלה    8-2062ראש  עם 
  1.5וצנור גמיש    801414מתכוונן ומחזיק מס'  

מים   נקודת  עם  מהקיר  למוצא  מחובר  מ', 
 . 1-1290כרום, מספר -כבדה מצופה ניקל

המ ברזי  יהיו  וידרש,  מסוג  במידה  קלחת 
סוללת קיר למקלחת עם מזלף יד וצנור גמיש  

ס"מ כולל מתלה קיר, "מיקסמת"    150באורך  
או  300070דגם   הנחושת  לצנרת  חיבור  ,כולל 

 הפלסטיק כמפורט לעיל. 
 מחירים לכלים סניטריים ואביזרי מים 07.05.04.05

כאמור   07.05.04.05.01 יכללו  אביזר  או  כלי  לכל  המחירים 
המושלמת, לפי   לעיל את כל הדרוש להתקנתו

נחיות יצרני הציוד, הוראות המפרט המיוחד  ה
 הכמויות.  ורשימת

יכלול   גבס  בקירות  היא  ההתקנה  כאשר 
המחיר גם את כל החיזוקים המיוחדים אשר  
של   מתועשים  מתקנים  באמצעות  יבוצעו 
"התקנת   לפרק  בהתאם  בלבד,  "אורבונד" 
וללא   בלבד,  גבס"  בקירות  סניטריים  כלים 

 תוספת במחיר מכל סוג. 
תהיה  התקשרו שונים  ספקים  עם  הקבלן  ת 

טעונה אישור המזמין או המפקח או המתכנן  
מקור   את  לציין  מתחייב  והקבלן  בלבד, 

 הרכישה. 
מבוססים   07.05.04.05.02 הכמויות  בכתבי  מהמחירים  חלק 

כמצויין.  יסוד  מחירי  היסוד    על  למחיר 
את   שיקוליו(  )עפ"י  הקבלן  יוסיף  המצויין 
ההתקנה   עבור  ידיו  על  הנדרש  המחיר 

הרווח,    המושלמת, העבודה,  חומרי  כל 
הנדרש, ויתר  המחיר    האחריות  את  ויציין 

 הכולל בעמודת המחירים. 
במידה ויחליט המזמין להחליף את הכלי או  
האביזר, או לספקו באופן ישיר לקבלן, יהיה  

 התשלום לקבלן כדלקמן: 
המזמין:   ע"י  יסופק  הכלי/אביזר  כאשר  א. 

לפי  מחושב  התשלום  הכולל    יהיה  הסכום 
 ת מחיר יסוד. פחו

יהיה   הכלי/אביזר,  לשנות  יוחלט  כאשר  ב. 
הכולל פחות או    התשלום מחושב לפי הסכום 

בתוספת ההפרש במחירי היסוד )עלות בלבד(  
 של הכלי/אביזר. 

 תצוגה   –דוגמאות לכלים וסוללות  07.05.04.06

נסיון 07.05.04.06.01 בעל  יהיה  התברואה  של    קבלן  מוכח 
כמפורט   אינסטלציה  ואביזרי  כלים  התקנת 
ללא   אינסטלציה  קבלן  ובכמויות.  במפרט 

 נסיון לא יורשה לבצע העבודה.
מושלמת   07.05.04.06.02 התקנה  יבצע  הנסיון(  )בעל  הקבלן 

ומיכל   אסלה  למיניהם,  כיורים  של  לדוגמה 
ההדחה   ומערכת  תלויה  אסלה  וכן  הדחה 

תיבדקנה    שלה, שהדוגמאות  ולאחר 
כל להמשיך לסיים את עבודתו.  ותאושרנה, יו

מיוחד   תשלום  ללא  תהיה  לדוגמה  ההתקנה 
 או נוסף. 
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תצוגה   07.05.04.06.03 להכין  הקבלן  על  זו,  עבודה  במסגרת 
המים   ואביזרי  הסניטריים  הכלים  כל  של 
ההרכבה   אופני  בדיקת  השונים,לשם 
סופית   והחלטה  הצבעים  בחירת   וההתקנה, 

 של המזמין לגבי סוג וטיב הכלים. 
מקום מתאים  המזמין   07.05.04.06.04 יעמיד לרשות הקבלן 

עם קיר זמני אשר ישמש להתקנת כל הכלים  
 והאביזרים כאמור. 

שום   07.05.04.06.05 לקבלן  ישולם  לא  התצוגה  ביצוע  עבור 
תשלום מיוחד ו/או תוספת כל שהיא. הקבלן  
הכלים   את  מהאתר  ולסלק  לפרק  ידאג 
והאביזרים בגמר תהליך  ההחלטה, אלא אם  

 ין. יקבל הנחיה אחרת מהמפקח או המזמ 
 הפירוק והסילוק יעשו ללא תשלום.   07.05.04.06.06

 התקנת כלים סניטריים בקירות גבס  

קירות אלה כלים סניטריים   כאשר מבצעים קירות גבס ויש להתקין במסגרת 
ואביזרי מים, קבלן המערכות חייב לבצע את התקנת הכלים באמצעות  תמיכות  

 עזר, הן לכלים והן לצנרת. 

ים ומקוריים בלבד של חב' "אורבונד",  תמיכות העזר תהיינה מאביזרים מתועש 
 מהדגמים והתוצרת אשר תפורט בהמשך. 

מוגדש בזאת כי לא יתקבלו אילתורים, חיזוקים בעץ או כל סידור אחר, אלא  
 עפ"י המתואר בהמשך והפרטים בתכניות. 

 תליית מיכל הדחה  07.05.05.01

באמצעות   07.05.05.01.01 גבס  קיר  על  יותקן  הדחה  מיכל 
ט(  תמיכה מתועשת של  "אורבונד" דגם )מק"

-71-0031מק"ט  - , וחיזוק נוסף  71-0021-000
לחבור אל    600 עם ה"בית"  ברז המלוי  עבור 

 צנרת הפלסטיק. 
  61-במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ 07.05.05.01.02

ניצב   להתקנת  התברואה  קבלן  ידאג  ס"מ 
שישתמש  או  הנדרש,  במרחק  אנכי,  נוסף, 
למרווחים   כנ"ל,  מקוריים  תמיכה  באביזרי 

 ס"מ.  40.6של 
ה 07.05.05.01.03 יהיו  כל  והברגים  האומים  חומרים 

 מגולבנים, או מצופי קדמיום.
הנדרשים,   07.05.05.01.04 מערכת המתלה והחיזוקים  מחיר 

הכלי במחיר  ולא    כלולים  המים,  ואביזרי 
 תשולם עבורם תוספת.

לאישור המתכנן   07.05.05.01.05 לדוגמה,  מתלה  יכין  הקבלן 
 ו/או המפקח. 

 תליות כיור רחצה מקיר גבס  07.05.05.02

באמצעות   07.05.05.02.01 גבס  קיר  על  יותקן  רחצה  כיור 
מיכה מתועשת של  "אורבונד" דגם )מק"ט(  ת

-71-0031מק"ט     -וחיזוק נוסף   71-0021-000
עבור    71-0031-400או    71-0031-100או    000

ברזי המים )מהקיר או מהמשטח, רגילים או  
 לעירבוב( ומוצא הדלוחין. 

גובה התקנת מערכת התמיכה יהיה עפ"י גבהי   07.05.05.02.02
  ההתקנה התקניים של כיורים וברזי מים, לפי 

 התקן, הפרטים או הפריסות.
  61-במדה ורוחב הניצבים של הקירות גדול מ 07.05.05.02.03

קבלן ידאג  ניצב    ס"מ,  להתקנת  התברואה 
או   הנדרש,  במרחק  אנכי  שישתמש נוסף, 
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למרווחים   כנ"לף  מקוריים  תמיכה  באביזרי 
 ס"מ.  40.6של 

יהיו   07.05.05.02.04 והברגים  האומים  החומרים  כל 
 מגולבנים או מצופי קדמיום. 

הנדרשים,  מחיר מערכת המת  07.05.05.02.05 לה והחיזוקים 
ולא   המים,  ואביזרי  הכלי  במחיר   כלולים 

 תשולם עבורם תוספת.
לאישור המתכנן   07.05.05.02.06 לדוגמה,  מתלה  יכין  הקבלן 

 ו/או המפקח. 
 חיבור ברזי מים וסוללות בקיר גבס  

תמיכות   07.05.06.01 באמצעות  גבס  בקירות  יותקנו  וסוללות  מים  ברזי 
הברז, וכן על פי סוג  מתועשות של "אורבונד" על פי המקרה וסוג  

 .(. S.Pצנרת אספקת המים )מגולבן, פקסגול, 

 כל החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום.  07.05.06.02

מחיר מערכת המתלה והחיזוקים הנדרשים, כלולים במחיר הכלי   07.05.06.03
 ואביזרי המים, ולא תשולם עבורם תוספת. 

 . הקבלן יכין מתלה לדוגמה, לאישור המתכנן ו/או המפקח 07.05.06.04

 אסלה תלויה  

מעמד/מסגרת    07.05.07.01 באמצעות  יבוצע  גבס  לקיר  תלויה  אסלה  קיבוע 
מפרופילי פלדה מגולבנים כמיוצר ע"י חברת "דאל" או "גבריט"  

התליה    או ממערכת  חלק  והמהווים  זו,  למטרה  "אורבונד" 
 המקורית הנדרשת במפרט ו/או בכמויות. 

  הצדדיםס"מ, והוא יקבע לכל גובהו ומשני    120גובה המעמד יהיה   07.05.07.02
מ"מ אשר יותקנו בתחום קירות הגבס לכל    2.0בעובי    Uלפרופילי  

 גובה הקיר, עם ברגי מתכת מגולבנים. 

במדה ויבוצע גוש בטון מחוץ לקיר הגבס בתא נכים ע"מ להרחיק   07.05.07.03
ס"מ מהקיר, יהיה המעמד    70את קצה האסלה עד למרחק של  

 המיוחד בתחום גוש הבטון, על המישור הקדמי של הגוש. 

 החומרים האומים והברגים יהיו מגולבנים או מצופי קדמיום. כל   07.05.07.04

החומרים   07.05.07.05 למיניה  לצנרת  החיזוקים  כל  מעמד/מסגרת,  מחיר 
 והעבודה המיוחדת כלולים במחיר הכלי ואביזר המים. 

והזרמת   07.05.07.06 לביוב  המוצאים  כולל  לדוגמא,  מתלה  יכין  הקבלן 
המים,התקנת מיכל ההדחה או המזרם וכן תליית אסלה לדוגמה,  

 המתכנן ו/או המפקח.  אישורל

הקבלן יסתייע באנשי "אורבונד" לקבלת היעוץ לגבי בחירה נכונה   07.05.07.07
אביזרי כי    של  אישורם  את  יקבל  וכן  המתועשים,  התליה 

 התמיכות בוצעו לשביעות רצונם ותחת השגחתם. 

 אספקה והתקנה של מערכת חימום מים באנרגיית שמש )מערכת  טרמוסיפונית(  

ו 07.05.08.01 ירכיב  יספק  מערכת  הקבלן  והחשמל  המים  למערכות  יחבר 
בזרימה   שמש,  אנרגיית  באמצעות  מים  לחימום  מושלמת 

 טרמוסיפונית בין הקולטים למיכלים.

המים, הקולטים, השסתומים,   07.05.08.02 אוגרי  המערכת לרבות  חלקי  כל 
על   579אמצעי  הבטיחות, החשמל והבקרה, יעמדו בדרישות ת"י 

 כל חלקיו וישאו תו תקן. 

כיחי 07.05.08.03 תפעל  התאמת  המערכת  עם  תקלות,  ללא  יעילה,  אחת  דה 
הקולטים למיכלים, התאמת החומרים השונים )יש להמנע מערוב  
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שטח   הגדלת  האגירה,  לנפח  הקולטים  שטח  התאמת  מתכות(, 
זוית   )הצללה,  הנדרש לאור המגבלות הקיימות  עפ"י  הקולטים 

 נטיה כלפי האופק או הפניה כלפי הדרום( וכל יתר הנדרש.

מס 07.05.08.04 תהיה  לפי  המערכת  נמוך"  "פרופיל  או  רגיל  טרמוסיפוני  וג 
 הפירוט ברשימת כמויות ובתכניות.

המעמד יהיה יציב, צבוע בצבעי יסוד וגמר, מאוגן לגג ע"ג הגבהות   07.05.08.05
 בטון במידות ובמיקום הנדרשים.

סולארית   יחידה  של  במקרה  המעמד  ע"ג  יותקנו  הקולטים 
בריח שטוח,  גג  או  הרעפים  גג  ע"ג  בנפרד  או  וק  קומפקטית 

 מהאוגרים.

ורק   אך  יותקנו  הקולטים  מרוחקת,  התקנה  של  מקרה  בכל 
במסגרת זויתנים מקצועיים מגולבנים לתמיכה מושלמת ומניעת  
תזוזה והחלקה. בין הקולטים למסגרת יותקנו גומיות מחורצות  
מצנורות   הגבהה  רגלי  ע"ג  המתכות.  בין  ישיר  מגע  למניעת 

 השטוח. מגולבנים. הרגליים תעוגנה לגג הבטון  

 קק"ל/מ"ר/יום.  2400תפוקת הקולטים תהיה לא פחות מאשר   07.05.08.06

בלבד    40צנרת המים בין האוגרים לקולטים תהיה מגולבנת סק.   07.05.08.07
מ"מ. הצנרת    19והיא תבודד לכל אורכה בתרמילי "ענביד" בעובי  

תעלות    – ובידודה לא יחשפו לשמש ויותקנו תמיד תחת כסוי הגנה  
 פח מגולבן או תחת הרעפים.  

מהאלטרנטיבות  רק   באחת  הצנרת  לבצע  ניתן  ולא  במידה 
ומידבק   עבה  כסף  בניר  יעטפו  לעיל, הצנרת ובידודה  המצוינות 
אצל  קבלני מיזוג אויר(, בשתי שכבות  )מהסוג הנמצא בשימוש 

ס"מ לפחות, עטיפה נוספת   בתחבושת ומריחה    2עם חפיה של  
 ב"פוליגג". 

תהיינה   07.05.08.08 סולאריות  מים  חימום  או  מערכות  "אורן"  מתוצרת 
"כרומגן" בלבד,  מותקנות עפ"י התקנים וההנחיות, ובידי מתקין  
האחריות   לתעודות  בנוסף  לקבלן  יתן  בלבד.היצרן  מורשה 
רצונו   לשביעות  הותקנו  המערכות  כי   בכתב  אישור  הרגילות, 

 המלאה, ועל פי התקן. 

מחיר כל מערכת סולארית יהיה עפ"י נפח האגירה הנדרש, ויכלול   07.05.08.09
כל האמור לעיל וכל יתר הנדרש, לרבות התיאום עם הקבלן    את

ואביזריה,   חיבוריה  והחמים  הקרים  המים  צנרת  המזמין,  או 
רקורד(,     + "שגיב"  של  )כדוריים  הניתוק   וברזי  צנרת ההסקה 
חשמליים   חימום  גופי  בטחון,  ושסתומי  ברזים  והגנתו,  הבידוד 

מנתק בטחון אטום למים מיכל   התפשטות,    וטרמוסטט תיקני, 
ברז טרמוסטטי, המעמדים למיניהם כנדרש, וכל היתר גם אם לא   

 פורט או צוין במפרש. 

 אספקה והתקנה של מיכלי אגירה ביתיים לחימום מ"ח לשימוש בחשמל  

ויחבר לצנרת המים הניקוז והחשמל, מיכלי  07.05.09.01   הקבלן יספק ירכיב 
 אגירה ביתיים לחימום מ"ח לשימוש. 

  4המיכלים יהיו אנכיים לתליה על הקיר עם   07.05.09.01.01
הרחבה בברגי  קבועות  )באופן    רגליים  לקיר 

תתאפשר(.  לא  מטה  כלפי  הדוד  שהחלקת 
 דוודים לתליה "פינתית"  לא יתקבלו.

מיכלים אופקיים יהיו עם רגלי תמיכה כנ"ל,   07.05.09.01.02
פרופילים   או  ביניים  תקרות  ע"ג  להנחה 

 בנים לתליה מהתקרה. מגול
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במקרים מיוחדים, יהיו המיכלים אנכיים ע"ג   07.05.09.01.03
ויוגן   יהיה  יציב  המיכל  כאשר  רגלי הגבהה, 

 בפני התהפכות או נפילה הצידה.
בכל מקרה, ההתקנה תאפשר טיפול נוח בגופי   07.05.09.01.04

או   החימום  גוף   שליפת  ובפיקוד,  החימום 
 שרוול החימום וכו' ללא כל קושי. 

 רט בכתב הכמויות או בתכניות. נפח המיכלים יהיה כמפו 07.05.09.02

דופן   07.05.09.03 בעובי  פלדה  מפח  עשויים  יהיו  מעטה   5.0המיכלים  מ"מ, 
 מ"מ. 50חיצוני צבוע ומבודדים בפוליאוריטן מוקצף בעובי 

הצנרת   לרבות  אפוקסי,  או  אמאיל  צפוי  עם  יהיה  המיכל  פנים 
 הפנימית.  

 גוף החימום יהיה מסוג "טבול" עם טרמוסטט באיכות מעולה. 

יחובר לצנרת אספקת המים בעזרת צנרת מסוג "סופרפייפ",  הדוד   07.05.09.04
"מצרפלס",   ע"י  כמיוצר  באלומיניום  מחוזק  מוצלב  פוליאטילן 
עם אביזרי חיבור מקוריים, או ש"ע "מולטיגול" של "שער הגולן".  

מ"ח אדום, בקטרים של   כחול וצנור  המ"ק יהיה  מ"מ    25צינור 
 (.  0.75)המקבילים ל " 

במחי 07.05.09.05 יכלול  דוד  של  כל  מלא  קדח  כדורי  ניתוק  שסתום  גם  רו 
חוזר ובטחון    -( ושסתום תיקני אל0.75"שגיב" בקוטר החיבור )" 

משולב, מחובר למשפך ניקוז המוגן ע"י מחסום "רטוב" מחסום  
)של כיור או רצפה סמוכים( מיכל התפשטות, ברז טרמוסטטי הכל  

 כלולים במחיר הדוד. 
)בקוטר   הניקוז  וצינור  במחיר    40או    32המשפך  כלולים  מ"מ( 

 הדוד, לרבות העבודה והחיבור למחסום. 

או   07.05.09.06 "אורן"  תוצרת   , תקן  תו  נושאי  תקניים  יהיו  המיכלים 
 ערך מאושרים מראש בלבד.  "כרומגן" או  שווי

 קולטים למי גשם ומי ניקוז  

הקבלן יספק יתקין ויחבר את הקולטים השונים למי גשם, מגגות,   07.05.10.01
רש או  מרוצפים,  פיתוח  מרפסות,משטחים  משטחי  ניקוז  תות 

ומכל מקום אחר בו נדרש  הדבר עפ"י התכניות, תכניות הפיתוח  
 והשיפועים המתוכננים. 

או   07.05.10.02 ברזל  מיציקת  מוכן,  מייצור  יהיו  הקולטים  כללי,  באופן 
מיציקת אלומיניום או מפליפרופילן, מתאימים להתקנה בגג רגיל  

ספלטיות  עם שיפועים ואיטום אספלטי או  מיריעות מכל סוג )א
עם   טרמי  בידוד  ושכבת   שיפועים  עם  רגיל  גג  או  אחרות(,  או 
איטום אספלטי או מיריעות מכל סוג, או גג הפוך על כל  שכבותיו,  
עם הגנה על פתחי הניקוז לגגות עם רשתות, או למרפסת מרוצפת   
או   הריצוף  תחת  המלוי  שכבת  לניקוז  מותאם  הקולט  כאשר 

 "(. SEEPAGE OPENINGלמשטחים אחרים  מכל סוג )"

תוצרת   07.05.10.03 יהיו  מפוליפרופילן  הגג  עשויים    DALLMERנקזי 
דגם   כפולה,  דופן  בעל    DALLBIT S-15, "6X"4פוליפרופילן 

)בקוטר   מיוחד  ביטומני  צוארון  עם  להתקנה    500לפחות,  מ"מ( 
תחת יריעות האיטום על הגג, כולל מאריך עליון, צלחת עליונה,  

לנק מפלב"ם.  וחיבור  הידוק  עשויה  טבעת  רשת  תהיה     U.P.Pז 
בקרינת   אביזר  U.Vעמיד  ע"י  יעשה  הניקוז  לצנור  הנקז  ..חבור 

מיוחד )"רינו"( לחבור פנימי הכולל גומי טרמופלסטי עם טבעות  
בכתב  או  בתכניות  כמצוין  יהיו  והדגם  האביזר  איטום.סוג 
המבנה   לתכנון  בהתאם  הניקוז  לביצוע  כנדרש  או  הכמויות, 

אחד מסוגי האביזרים השונים תעשה בבטון  והתנאים. התקנת כל  
המשטח   או  השיפוע,    הגג  בשכבות  התחשבות  תוך  המנוקז, 
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לצנרת   המחוברים  האביזרים  יתר  והאיטום.כל    HDPEהבידוד 
זו   המיועדים למטרה  "גבריט"  של   מקוריים  עם מחברים  יהיו 

 ולצנרת. 

ניקוז כפול   07.05.10.04 עם אביזר בעל  יהיה  )ו/או אדניות(    -ניקוז מרפסות 
האיטום   שכבת  וממישור  המנוקז  השטח  הריצוף/גמר  ממישור 

עשוי פ.פ. קשיח עם    S-10מסדרה    DALLMERהתחתונה תוצרת   
" אופקית  )מק"ט  3X"4יציאה  ביטומני  3-832047,  צוארון  עם   )

)בקוטר   מאריך   420מיוחד  תחתון,  זרימה"  "משפר  ועם  מ"מ(, 
מפלב"ם   לריצוף  הניקו  150X150ורשת  פתח  סביב  ז   מ"מ.  

התחתונים )מעל גוף הנקז( תותקן יריעה גאוטכנית לסינון ומניעת  
 חדירת חול לנקז. 

הפתחים   07.05.10.04.01 סביב  חצץ  גם  להניח  יש  באדניות 
 מעל ליריעה.

מחבר   07.05.10.04.02 עם  יעשה  הניקוז  לצנור  הנקז  חבור 
)מק"ט   "רינו"  (  3X"4"   3-620903ומאם 

גומי   הכולל  האנכי  הצנור  של  פנימי  לחבור 
עם טבעות  איטום, וראש/מופה    טרמופלסטי

 מיוחד. 
הקולט יהיה בעל יציאה תחתונה או צדדית עפ"י המקרה, עם או   07.05.10.05

או   בהברגה,  הניקוז  לצנרת  ויחובר  הדרישה,  לפי  הברגה  בלי 
או   מהתקרה  תלוי  הצינור  כאשר  ואיטום,  הידוק  טבעת  בעזרת 
מהרצפה באופן שימנע לחלוטין ירידת או נפילת החיבור ממוצא  

   הקולט.

, עמיד בקרינת  U.P.Pהכיפה בקולטים מפוליפרופילן תהיה עשויה   07.05.10.06
U.V . 

בזמן ההתקנה, הקבלן חייב להקפיד כי הקולט יותקן באופן נכון   07.05.10.07
עפ"י הוראות היצרן, אופקי ומאוזן, עם הגנה בעזרת פח מגולבן  
קבוע בברגים לגוף הקולט ע"מ למנוע חדירת בטון בזמן יציקת  

 "(. TOPPING"הגג או השכבה העליונה )

רק לאחר גמר עבודות היציקה ותחילת עבודות השיפועים, בידוד  
ואיטום,ישלים הקבלן את חלקי הקולט, יכוון את גובה הצווארון,  
המיועד,   ותיכנס לקולט במקום  האיטום תכסה  שכבת  כי  ידאג 
מהיר   באופן  המשטחים  את  לנקז  יוכל  בו  במצב  יהיה  והקולט 

יחובר לצ יקבע לתקרה  ונכון. מוצא הקולט  ינור הניקוז והצינור 
יש   טרומית(  )בתקרה  הקולט  הותקן  בו  הפתח  את  הרצפה.  או 
לפי   רק  ומותאמת.  סוגרת  תבנית  ע"ג  הגג(  )מכוון  בבטון  למלא 

 אישור מיוחד, ניתן למלא החלל בפוליאוריטן מוקצף.

יתר הנדרש להתקנה   07.05.10.08 וכל  לעיל  מחיר כל קולט כולל כל האמור 
גמר מושלמים,  ללא כל  והרכבה  מושלם  איטום, באופן  , חיבור, 

 תוספות, וכמצוין בכתב הכמויות. 

 ציוד כבוי אש  

ויחבר ציוד כבוי אש בבנין, מחוץ לו או בכל   07.05.11.01 הקבלן יספק ירכיב 
 מקום אחר בו נדרש הדבר. 

הציוד יהיה מבוסס על שימוש במים, ויכלול בין היתר ברזי כבוי  
ש חיצוניים, יחידים או  ( ברזי כבוי א2אש פנימיים בבנין )בקוטר "

 ( גלגילונים ומזנקים. 3כפולים )בקוטר " 

ברז   07.05.11.02 מגן.  כיפת  הנדרש עם  בקוטר  חיצוניים יהיו  אש  ברזי כבוי 
מתוברג עם כיפת    3יהיה תוצרת "זאב פומס" דגם    3יחיד בקוטר "

 מגן, מצמד סיבובי  וכל יתר הנדרש, או שווה ערך של "רפאל". 
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צבו יהיו  הברזים החיצוניים  בשתי  כל  צהוב,  אמאיל  בצבע  עים 
 שכבות, אפוי  בתנור. 

כל המחברים הסיבוביים יסופקו עם פקקים מסוג "שטורץ סגר"  
 של "פומס". 

נגד הצפה יהיה מאוגן, בקוטר "  07.05.11.03 תוצרת "פומס"    4מתקן שבירה 
 , או  ש"ע של "להבות" או "רפאל". 214דגם 

, תוצרת 2ברזי כבוי אש פנימיים, או בארונות כבוי, יהיו בקוטר " 07.05.11.04
מתוברג, מצמד סיבובי וכל יתר הנדרש, או שווה    7"פומס"  דגם  

 ערך של "דורות",  טיפוס ברז "כבד" בלבד. 

ארונות כבוי יהיו בגודל המצוין בכתבי הכמויות, עשויים פח צבוע  
( יסוד  )2Xבצבעי  וגמר   )2X  יעמדו לא  אשר  ארונות  אדום.   )

 לא יאושרו להתקנה.  – בדרישת צבע זו 

טיבה, יוכנו הארונות למטרה זו ע"י קבלן הבנין )דלתות  כאלטרנ
 עץ או פח(. 

פתיחת פתחים בדפנות של ארונות כבוי אש מפח תהיה אך ורק   07.05.11.05
בעזרת מקדחי כוסית, תיקון צבעי היסוד והגמר. כל שיטת חיתוך  

 אחרת לא תתקבל והארון יוחלף. 

 30X90X130עמדת ציוד כבוי פנימית תהיה ארון מתכתי במידות   07.05.11.06
בועה כנ"ל עם סימון בולט "אש" או ארון שיוכן למטרה זו ע"י  צ

הציוד   יותקן  בתוכה  כאשר  פח(,  או  עץ  )דלתות  הבנין  קבלן 
 כדלקמן: 

07.05.11.06.01 " שריפה  מהיר    2ברז  סיבובי  חיבור  עם 
 )שטורץ( כמפורט לעיל. 

07.05.11.06.02 " בקוטר  כבוי,  מטר,    25ואורך    0.75גלגילון 
אטמוספירות לפחות.     6צינור עמיד בלחץ עד  

ה אנכי  תוף  סיבוב  כושר  בעל  יהיה  גלגילון 
יחובר למקור    180ואופקי    מעלות. הגלגילון 

המים בעזרת ברז פתיחה מהירה   )כדורי(, עם  
מלא.בקצה    ידית "שגיב",מעבר  ארוכה 

דו מזנק  יותקן  שימושי  -הגלגילון 
  8ריסוס/סילון עם ידית/ברז תלת  מצבי ופיה  

 מ"מ.
סינטטיים    2  07.05.11.06.03 סיבים  עשוי  בד,  זרנוקי 

מ'   כ"א, עם    20ואורך    2מגוממים, בקוטר "
 מצמדים סיבוביים בקצוות. 

דו 07.05.11.06.04 ידית/ברז  -מזנק  עם  ריסוס/סילון  שימושי 
 . 2תלת מצבי, ובקוטר "

 ק"ג.  6מטפי כיבוי אש, אבקה יבשה  2  07.05.11.06.05
תקן   07.05.11.06.06 תו  נושא  תיקני,  יהיה  הנ"ל  הציוד  כל 

ושירותי הכבאות  ומאושר ע"י יועץ הבטיחות   
 ברשות המקומית. 

 מחיר הציוד הנ"ל יהיה כדלקמן: 07.05.11.07

באופן   07.05.11.07.01 כיחידות, מורכבים  כבוי ישולמו  ברזי 
מושלם, כולל הברגות, או  אוגן נגדי, צבועים  
כולל   הרשויות,  עפ"י  הנדרש  וכל  כמפורט 

 מחברי  שטורץ ופקקים. 
עמדות ציוד כבוי פנימיות כוללות במחיר את   07.05.11.07.02

לקיר   חיבור  המים,  ציוד  כל  הפח,  ארון 
 ולצנרת, אך ללא זרנוקי בד או מטפים.
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וי אש חיצונית כוללת רק את ארון  עמדת כב 07.05.11.07.03
ללא   אך  הנדרש,  וכל   וחיזוקו  קיבועו  הפח, 

 זרנוקי בד או מטפים. 
 עמדה רטובה תשולם בהתאם לתכולתה.

07.05.11.07.04 " בד  בנפרד,     15באורך    2זרנוקי  ישולמו  מ' 
משני   )"שטורץ"(  סיבוביים  מצמדים  כולל 
הזרנוקים   ומסודרים.  מקופלים  הצדדים, 

, או יותקנו על ידי  ימסרו למזמין כנגד תעודה
וימסרו למזמין כנגד אישור   בארונות  הקבלן 

 מתאים. 
יבשה   07.05.11.07.05 אבקה  עם    6מטפי  תקניים  יהיו  ק"ג 

או   "להבות"    תוצרת  נפרד,  גז  מיכל 
"קרבצ'יק" או שווה ערך מאושר ע"י מהנדס  

 הבטיחות, וימסרו למזמין   כנגד תעודה. 
המחלקה   07.05.11.07.06 ע"י  כנדרש  יהיה  לעיל,  הציוד  כל 

באות ברשות  המקומית, והיועץ  לשירותי הכ
המערכות   קבלן  ועל  הפרויקט,  של  לבטיחות 
ובכפוף   האישורים,  קבלת  חובת  חלה  

 למתואר במפרט זה. 
ויידרש, קבלן המערכות יספק ויתקין   07.05.11.07.07 במידה 

רק את הציוד )ללא ארונות  הפח( בארונות או  
הבנין,   קבלן  ע"י  זו  למטרה  שיבנו  נישות 

ד יהיו בהתאם,  והתשלום עבור  עבודה והציו
 וכמצוין ברשימת הכמויות. 

 מערכת למניעת חדירת גז ראדון.                                      

הקבלן יספק ויתקין מערכת מושלמת אשר תבטיח מניעת חדירת   07.05.12.01
 גז ראדון   למבנה המתוכנן. 

כמו כן, המערכת תאפשר שאיבת גז הראדון משכבת הקרקע אשר  
 הראדון יחדור, למרות אמצעי האיטום.  מתחת  למבנה במידה וגז

 המערכת תותקן תחת הרצפה התחתונה במבנה. 07.05.12.02

ע"י   07.05.12.03 להלן  המפורטות  העבודות  תבוצענה  זו,  מערכת  במסגרת 
 הקבלן הכללי:

 איטום הרצפה המונחת/התלויה.  07.05.12.03.01
הרצפה   07.05.12.03.02 שטחי  כל  תחת  המצע  שכבות 

 התחתונה וסביב הצנור השרשורי. 
ומיפרט   07.05.12.04 ה"הנחיות  לפי  תעשינה  זה  במסגרת חלק  העבודות  כל 

ע"י   שהוכנו  כפי  חדשה"  בבניה  ראדון  גז  חדירת  טכני למניעת  
עידכון   הסביבה,  לאיכות  )המחלקה   ירושלים  (  2002עיריית 

רעש   מניעת  אגף   ישראל(  )מדינת  הסביבה  לאיכות  והמשרד 
 (. 2004וקרינה )ספטמבר 

הק 07.05.12.05 ממפלס  הגז  ושאיבת  הרצפות  איסוף  תחת  אשר  רקע 
 התחתונות במבנה  יעשה כדלקמן: 

הקרקע/הקומה   07.05.12.05.01 בקומת  החללים  כל  סביב 
שרשורי  מחורר בקוטר    צנור  יונח  התחתונה 

 מ"מ.  125מ"מ או  80
תותקנה   תחתונים  יש מספר מפלסים  כאשר 

 מערכות אלה כמספר המפלסים.
הצנור השרשורי המחורר יונח בצורת לולאה   07.05.12.05.02

ג שכבות החצץ ויכוסה  סביב קירות המסד ע"
 בחצץ לפי המפורט בפרטי המפרט הנ"ל. 

של   07.05.12.05.03 בשיפוע  יונח  הקצה  2%הצנור  כאשר   ,
העולה.הקצה   הצנור  אל  יחובר  הגבוה 



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   107עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

התחתון )תחילת הקו( יסגר ויאטם עם אביזר  
 מכסה קשיח וסיליקון.   -מקורי

מתחת   07.05.12.05.04 יחובר  הצנור  של  הגבוה  הקצה 
בקוטר   אנכי  לצנור  התחתונה  ליסוד/הרצפה 

אשר יעלה דרך פיר בבנין ויסתיים בגובה    4"
מטר מעל לגג. הקצה  יכוסה בכובע לפי    1.35

 הפרט במפרט הנ"ל. 
לת"י   07.05.12.05.05 בהתאם  מחומר  יהיה  העולה  הצנור 

קיר    1205.2 בתוך  וכו'(.  פלדה  )פלסטיק, 
מפלדה  / הצנור  יהיה  נסתר,  ובמקום  עמוד 

מגולבנת או מצופה. הצנור העולה יהיה אטום  
 ורכו. לחלוטין לכל א 

ובין   07.05.12.05.06 השרשורי,  הצנור  קטעי  בין  החיבורים 
הצנור השרשורי לצנור העולה  יעשו אך ורק  
ע"י   כמיוצר  ויעודיים  מקוריים  עם אביזרים 

או הצנרת,  למטרה    יצרני  ידה  על  משווקים 
ללא   מהודקים  החיבורים  שכל  לוודא  זו.יש 
נתק )החיבורים יהיו עם ברגי  פלב"ם ואיטום  

 ם(. בסיליקון, ולא בחבקי
הגג   07.05.12.05.07 על  החשוף  בקטע  בפיר,  העולה  הצנור 

גז   לפנוי  "צינור  ברור  באופן  ישולט  ומעליו 
להתחבר    -ראדון   ולא  בשלמותו  לפגוע  לא 

יהיו השלטים  ס"מ    10X20בגודל    אליו". 
פח   עשויים  השלטים   יהיו  הגג  על  לפחות. 

 צבוע, במפעל שלטים מקצועי.
להכין   07.05.12.05.08 יש  לגג  עולה  צנור  יציאת  לכל  סמוך 

ת חשמל עבור מפוח אורור,במידה ויהיה  נקוד
הספק   הנ"ל.  המערכת  דרך  לשאוב  צורך 

 קוו"ט.  0.5נקודת החשמל  
הרצפה   07.05.12.05.09 את  החודר  העולה  הצנור  סביב 

לאיטום   חיזוק  יריעת  תותקן  התחתונה 
המעבר במפלס התחתון של הרצפה )הגובל עם  
סביב   סיליקוני  גמיש  איטום  וכן  הקרקע( 

 פי החלל. הצנור במפלס הרצפה הפונה כל
"פלעד"   07.05.12.05.10 תוצרת  יהיה  המחורר  הצנור 

עשוי   -)"פלסטרו  דגם "פלקיז",  ,  PVCגבת"( 
גיאוטקסטיל,   בבד  עטוף  ומחורר  שרשורי 

 כנדרש במפרט העיריה הנ"ל, דגם "יהודה". 
הצנרת   07.05.12.05.11 לחבור  למיניהם  האביזרים 

לחיבור,זוית,הסתעפות    השרשורית כגון מופה
T    אוY  חברת תוצרת  יהיו  וכו'  פקק   ,
 דרוזבאך", או ש"ע מאושר ע"י העיריה. "

להשתמש   ניתן  השרשורי,  לצנור  כחלופה 
( קרקע"  גזי  לאיסוף  אשר    (,SGCב"מזרון 

יהיה מצופה בבד גיאוטכני מכל צדדיו, ויהיה  
מינימלי של   מינימלי    30ברוחב  ובגובה  ס"מ 

סמ"ר    77ס"מ, ובחתך מעבר אויר של    2.5של  
 לפחות. 

רטים יהיו על פי  אופן ההנחה החיבור ויתר הפ
 המפרט הנ"ל. 

כל   07.05.12.05.12 את  להניח  יש  למזרונים  או  לצנרת  מעל 
מפרט   פי  על  הרצפה,  של  האיטום  שבכות 

 העיריה. 
מפורטת   07.05.12.05.13 עבודה  תכנית  להכין  חייב  הקבלן 

בפני   ולהציגה  הראדון  גזי  איסוף  למערכת 
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את   ולקבל  הסביבה  לאיכות  המחלקה 
 אישורה כחלק מעבודתו וללא  תוספת. 

המדידה   07.05.12.05.14 יהיו  אופני  זו  בעבודה  והמחירים 
 כדלקמן: 

לפי  1 ישולם  המזרון  או  השרשורי  הצנור   .
הבד עטיפת  כולל  הנחתו    אורכו,  הגיאוטכני, 

לפי התכנית, עטיפתו בחצץ, החבור לאביזרים  
השונים,   חיבור לקשת האחרונה לפני העליה,  
עם יתר הקבלנים, הקפדה על   קיום   תיאום 

בטו  או  )חצץ  והכסוי  הנכון  סוג  המצע  לפי  ן 
 הצנור( וכל יתר הנדרש. 

וקשתות מתחת    T.  עבור אביזרים כגון פקק,  2
לפני הקרקע, ישולם לפי יחידה כולל האיטום,  

 הקיבוע, החיבור וכל הנדרש. 
הצנור העולה  3 הקשת האחרונה לפני  עבור   .

וכן קטע הצנור האנכי העובר דרך עובי הרצפה  
יריעות   את  כולל  בנפרד,  ישולם  התחתונה 

יתר  ה וכל  הסיליקוני,  איטום,האיטום 
 הנדרש.   

.  עבור הצנור העולה ישולם לפי האורך עפ"י  4
הקוטר וחומר הצנור, כולל את  כל החיבורים,  
וכל הנדרש, ועד   האיטום, התמיכה, השילוט 

לגג    1.35 מעל  הגלוי  הצנור  לגג.קטע  מעל  מ' 
 יהיה תמיד ממתכת. 

.  עבור כובע עליון ישולם בנפרד, כולל קיבוע  5
וכל הנדרש. המחירים כוללים את כל הנדרש,  
תקרות,   בקירות,  המעברים  ביצוע  לרבות 
תליה,   תמיכה,  איטום,  בבטונים,  קידוח 

 שילוט וכל הנדרש 
 ויסות, מבחני פעולה והרצה  

עם סיום הקמת המערכות ולפני קבלתן ע"י המתכנן ו/או המזמין   07.05.13.01
מפקח חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים  ו/או ה

הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המתכנן ו/או המזמין ו/או המפקח  
במשך העבודה. הקבלן יבצע גם מבחנים נוספים אשר יידרשו ע"י  
הבריאות, משרד  מכון התקנים, משרד  כגון  מוסמכים  מוסדות 

 העבודה, חברת חשמל וכו'. 

ל 07.05.13.02 המים  מחממי  יתאימו  כל  בהן  שהספיקות  כך  יכוונו  מיניהם 
 לנדרש בתכניות  ובמפרט, בטמפרטורה הנדרשת. 

כל הגופים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם, כל מפסיקי יתרת   07.05.13.03
הזרם יכוונו וייבדקו להפסקת פעולת גופי החימום ו/או המנועים  

 בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי יסומן באופן בולט וקבוע. 

ה 07.05.13.04 אביזרי  והבקרה  כל  הפיקוד  מערכות  וכל  והאזעקה  בטיחות 
 האוטומטיים ייבדקו לפעולה תקינה.

לשביעות   07.05.13.05 והויסותים  המבחנים  כל  את  יסיים  שהקבלן  לאחר 
כל   יבדקו  בו  של המערכת  סופי  כללי  מבחן  יערוך  הוא   רצונו, 

 המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה.  

יות מוכן לבצע עפ"י  לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן לה 07.05.13.06
דרישה, שינויים בויסות הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות או  
הספיקות, על מנת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם  
לדרישות המפרט והתוכניות. רשום תוצאות כל המבחנים יימסר  
המזמין,   ע"י  כמוסכם  יקבע תאריך  למשרד התכנון. לאחר מכן 

המתכנן   הקבלן ו/או  ביקורת  ו/או  מבחן  יערך  ובו  המפקח  ו/או 
במידה   המוסמך.  נציגו  או  המתכנן  המפקח,  המזמין,  בנוכחות 
ובעת המבחן עם המתכנן ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה  
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וידרשו   זה,  במפרט  שנדרשה  זו  ו/או  הקבלן  מבחני  בתוצאות 
ויסותים נוספים, הקבלן ידרש לשאת בהוצאות המתכנן או נציגו  

 בכל מבחן נוסף כנ"ל.  עבור הופעה

לאחר מסירת המתקן למתכנן ו/או למפקח או למזמין, על הקבלן  
פחות   לא  אך  החוזה  עפ"י  זמן  פרק  במשך  המתקן  את  להריץ 

יום. תוך פרק זמן  זה על הקבלן להדריך את המפקח    14מאשר  
להפעלתו   הנוגע  בכל  המזמין לענין זה  ו/או מנהל האחזקה/נציג 

 ולאחזקתו של המתקן. 

 בדיקות לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה                 07.06
עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לכיבוי אש, לסילוק  
שפכים ויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק  

 מעבודתו וללא תוספת תשלום.

 כללי  

ש, החמים לשימוש, הצנרת למערכות  צנרת המים הקרים לשימו 07.06.01.01
הכבוי וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מיזערי  

לא פחות    2של   אך  לחץ העבודה המירבי של המערכת  פעמים   
 אטמוספירות, או כמפורט בפרק המיוחד במפרט. 10מאשר 

ויעקפו   07.06.01.02 ינותקו  אחרים  רגישים  ואביזרים  נחשונים  שסתומים, 
הבדיקה יש לתת תשומת לב לתקינותם של   בזמן הבדיקה. בעת

 התליות,הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות. 

שעה   07.06.01.03 כעבור  בלחץ  ירידה  לא חלה  אם  תחשב מוצלחת  הבדיקה 
שעות    24מהפעלת  המשאבה. המערכת תושאר תחת לחץ למשך  

 לפחות. 

עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. השטיפה   07.06.01.04
הלחץ בדיקת  וכל  כדוגמת   בלבד  הצינורות  בתוך  תיעשה   ,

והשטיפה תימשך כל עוד ימצא   ייעקפו,  השסתומים והאביזרים 
 ליכלוך במים. כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי. 

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין  

(, תיבדק לפני סגירת קירות  63) 2בקטרים עד " כל צנרת הדלוחין 07.06.02.01
מטר מעל לנקודה הגבוהה ביותר )מוצאי    1וריצוף בלחץ מים של  

וגובה   יאטמו  למיניהם  ומחסומים  ביקורת  קופסאות  כיורים(. 
 שעה.  1המים ישמר למשך 

בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם, ואביזרי  
 רך בדיקה חוזרת. התפשטות. נזילות יתוקנו ותע

פלדה,   07.06.02.02 פי.וי.סי.,  יצקת,  העשויה  הביוב  צנרת  וכו'    HDPEכל 
מטר מעל לנקודה הגבוהה    2תיבדק כמתואר לעיל, אך בעומד של 

( )פי.וי.סי.(, HDPEמטר מעל קצה הקו )  12ביותר של קצה הקו או  
בן    22או   בבנין  )לדוגמא  )פלדה(  מעל קצה הקו  קומות(.    3מטר 

 עולה על האמור לעיל, תערך בדיקה בקטעים. במידה וגובה הקו 

בזמן הבדיקה יש לבדוק את איזורי המחברים למיניהם ואביזרי  
 הביקורת. נזילות תתוקנה ותערך בדיקה חוזרת. 

למערכות   תוספת  המהוות  למערכות  נעשית  הבדיקה  כאשר 
חיבור   לפני  החדש  הקו  של  חסימה  לבצע  הקבלן  על  קיימות, 

ה ובדיקת  זו. החסימה  לקולטן הקיים,  לחסימה  עד  תעשה  לחץ 
 תחתך והחבור לקולטן יתבצע רק לאחר מכן. 

הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטריים, ע"י פתיחת  
 ברזים והדחת מיכלים. 
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חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים    יש לודא שהזרימה 
 ומלכודות  למיניהם מכל פסולת בניה. 

 בדיקת כלים סניטריים ואביזרי מים  

כל הכלים הסניטריים יופעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באיזורי    07.06.03.01
 החיבור בין האסלות לצנרת הביוב, ומחסומי כיורים.

סגירת 07.06.03.02 ע"י  בכלים  המים  זרימת  את  לווסת  ברזי  /יש  פתיחת 
 הניתוק למיניהם עד לקבלת זרם מים סביב ללא התזה. 

הזרימה   07.06.03.03 מעדני  המסננים,  הרשתות,  כל  את  לנקות  יש 
 למיניהם,ראשי  מקלחות וכו', עד לקבלת זרם אחיד ומלא.

 שטיפת קוי ביוב וניקוז חיצוניים  

פסולת   07.06.04.01 כל  את  ולנקות,  לאסוף  חזקים,  מים  בזרמי  לשטוף  יש 
עבודות ההתקנה של כל מערכות צנרת הביוב  הבניה באתר ושיירי  
 והניקוז החיצוניים. 

התת 07.06.04.02 הצנרת  את  לנקות  יש  עם  -במקביל  מוטות  ע"י  קרקעית 
מברשות ניקוי  בקצה, מכשירי ניקוי עם לחץ מים גבוה וכנדרש, 

 עד לקבלת קוים נקיים   מכל פסולת בניה או חסימות אחרות.

הזרימה חופשית  יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית, ולודא ש 07.06.04.03
 ואחידה  לאורך כל התעלות ובתאים. 

יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים )בתאים טרומיים(,   07.06.04.04
צמנט   בטיח  לתא  הכניסה  פתחי  וסביב  לתקרה  החוליות  בין 

 ובאופן חלק  ואחיד. 

הפתחים   07.06.04.05 מסגרות  את  לנקות  יש  המסירה  ולפני  העבודה  בגמר 
 מכסה. לתאים, ולגרז בשכבה נדיבה את מסגרת ה 

לאחר ניקוי המערכת, הקבלן יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת   07.06.04.06
מיספור   או  וקטע  קטע  כל  ציון  עם  התאים,  כל  בין  החיצונית, 
את   ברור  באופן  לזהות  יהיה  שניתן  כך  המצולמים  הקטעים 

 הקטעים ביחס לתכניות.  

צילומי הוידאו לצנרת יהוו חלק ממסמכי התיעוד והעדות אשר 
 בלן למזמין. ימסרו ע"י  הק

או   אחרת  תקלה  בקוים,  שבר  סתימות,  יגלה  והצילום  במידה 
ביצוע שלא  על פי המתוכנן או הנדרש או כחוק, הקבלן יבצע את  

 כל התיקונים  הנדרשים על כל הכרוך בכך, ועל חשבונו בלבד.

הקיים   להוכחת  חדשים  צילומים  יבוצעו  התיקון  עבודות  בגמר 
 הנדרש  ותקינות המערכות. 

 ות לחץ לצינורות מי גשםבדיק 

צנרת מי גשם אנכית )או משופעת( בתחום קירות הבנין, יש לבדוק   07.06.05.01
למיניהם ומלויה    תחת  לחץ מים ע"י סגירת כל הפתחים והנקזים

 מטר אנכיים )הפרשי גובה אבסולוטיים(.  10במים בקטעים של 

תעשה למשך   07.06.05.02 הלחץ  לא תהיינה    4בדיקת  זה  זמן  ובמשך  שעות 
 נזילות  מפלס המים לא ירד. 

 נזילות יותקנו ותערך בדיקה חוזרת.  07.06.05.03

מודגש בזאת כי הבדיקות הנ"ל, השטיפות ויתר הנדרשים יבוצעו   07.06.05.04
 וספת מחיר. במסגרת העבודה וללא ת
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וגורם אחר  07.06.05.05 נזקים אשר יגרמו למבנה כתוצאה מנזילות, דליפות 
אשר   מקורו בטיב/רמת העבודה, יהיו באחריות הקבלן והוא ישא  

 בכל הוצאות  תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו. 

 שטיפה וחיטוי מערכת צנרת ומערכות אספקת מים הראויים לשתיה   
רכת אספקת המים או הכבוי  הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מע 07.06.06.01

לשימוש אדם מכל סוג, על פי הנחיות    אשר ו/או  ישמשו לשתיה 
והמחלקה לבריאות   בריאות הציבור  שירותי  משרד הבריאות,   

 הסביבה ברשות המקומית.    

מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן כל מערכות צנרת המים     07.06.06.02
הק המים  עבור  או  ראשיות  אספקה  כתשתיות  רים  המשמשת 

והחמים  לשימוש, או צנרת כבוי אש משותפת לכבוי ולצריכה,  
 מחממי המים   החמים, וכל צנרת אחת במתקן. 

במי רשת,   07.06.06.03 שטיפת כל מערכות הצנרת  ע"י  יתחיל  תהליך הנקוי 
לאחר    שיפתחו כל המוצאים וברזי השריפה, והמים יוזרמו מכוון  

העכורי המים  כל  שיצאו  עד  המוצאים,  קצות  אל  ם  המקור 
 מהמערכת, ויגיעו מים    צלולים. 

ומוצאים   הניקוז  נקודות  כל  גם  ישטפו  הנ"ל  השטיפה  בעת 
 אחרים. 

 בגמר השטיפה יש לנקז ולרוקן את כל המערכת כהכנה לחיטוי.  07.06.06.04

יש לודא כי הקטעים אותם שוטפים ומחטאים, מבודדים מהרשת   07.06.06.05
 הקיימת   וממערכות המים הפועלות/קיימות באתר. 

המשמ 07.06.06.06 החומרים  הצנרת  כל  מערכות  וחיטוי  לניקוי  שים 
ת"י   בדרישות  ופעולת החטוי תתבצע 5438והמאגרים יעמדו     ,

 כדלקמן: 

תמיסת   07.06.06.06.01 סחרור  ללא  יתבצע  החטוי  כאשר 
כלור   תמיסת  ע"י      יתבצע  החטוי  החטוי, 
למים   אשר יוסף  היפוכלוריט(  )סודיום  נוזלי 
באמצעות     משאבת מינון, על צינור הכנסת  

 למערכת. התמיסה 
והאוגרים   07.06.06.06.02 המים  קוי  כל  את  למלא  יש 

תמיסת הכלור,      לודא שכל   עם  למיניהם 
חתך   וכל  והציוד  מהמערכת  נוקז  האויר 
הזרימה ונפח      האוגרים מלא בתמיסה. את  

 הקצוות יש לסגור. 
וזמן    300ריכוז הכלור יהיה   07.06.06.06.03 מליגרם לליטר, 

יהיה   הכלור    3השהייה  ריכוז  לפחות.  שעות 
השהי לפחות  לאחר  להיות  צריך    155יה 

השהייה   לאחר  והריכוז  מ"ג/ליטר.במידה 
הוא   מ"ג/ליטר,יש    150-100הראשונה 

להמשיך את זמן החטוי עם המים המוכלרים  
 שעות.  3למשך תקופה נוספת של 

יהיה   הנוספת  השהייה  תקופת  לאחר  אם 
מ"ג/ליטר, אזי        100  -ריכוז הכלור מתחת ל

 .יש לבצע שטיפה וחיטוי מחדש
כאשר החטוי יתבצע ע"י סחרור רצוף של מים   07.06.06.06.04

וקבוע,   מדוד  בשיעור  כלור  תמיסת  עם 
הזרקת   שתתבצע  או  מראש  תוכן  התמיסה 
כלור     ע"י משאבת מינון בעת הזרמת המים  
לקוים כאשר  הזרימה תתבצע     בחתך מלא  

 לאחר הוצאת כל האויר מהמערכת.
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בריכוז   07.06.06.06.05 תלוי  סחרור  באמצעות  החטוי  זמן 
 כדלקמן:  הכלור,

 מ"ג/ליטר.  100שעות לריכוז כלור של  12
 מ"ג/ליטר.   50שעות לריכוז כלור של  24

ריכוז הכלור לאחר תום הסחרור צריך להיות   07.06.06.06.06
לפחות מעל למחצית  הריכוז המקורי. במידה  

מ"ג/ליטר   10והריכוז בתום הסחרור הוא בין  
את   להמשיך  יש  המקורי,  הריכוז   לחצי 

תקופה     הסחרור עם המים   המוכלרים למשך 
 שעות(.  24או  12נוספת ) 

יהיה   הנוספת  הסחרור  תקופת  לאחר  אם 
מ"ג/ליטר, אזי יש       10  -ריכוז הכלור מתחת ל

 לבצע שטיפה וחיטוי מחדש. 
בכל זמן השטיפה והחטוי, יהיה נוכח במקום   07.06.06.06.07

המפקח/נציג המזמין והוא    אשר יקבע אם  
כמפורט  ימשך  או  החטוי  תהליך    יסתיים 

 לעיל. 
בגמר פעולת החיטוי, יש לשטוף ביסודיות את   07.06.06.06.08

כל הקוים, דרך כל     המוצאים והקצוות, עד  
     1שריכוז הכלור במים היוצאים יהיה נמוך מ  

 מ"ג/ליטר. 
אחרים   07.06.06.06.09 ואביזרים  ומכשירים  מסננים, 

במערכת אספקת המים לשימוש    )קרים או  
גם   הצורך  במדת  זיהום.  בפני  יוגנו  חמים( 

ומערכות    אלה ישטפו ויעשה להם  מכשירים 
 חיטוי כנדרש לעיל. 

כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי   07.06.06.06.10
הבריאות שירותי    -הל"ת ודרישות משרד     

בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הסביבה,  
הרשות   המקומית והמחלקה לאספקת המים  

 שלה.
מודגש בזאת כי עבודת החטוי תבוצע אך ורק  

רה אשר זה    מומחיותה ויש לה  בידי גוף/חב
 אישור/הסמכה לכך מטעם משרד הבריאות.

יסודי   תנאי  הוא  בעבודה  זה  שלב  ביצוע 
 לקבלת המערכת ואישור לביצועה   כנדרש. 

 תכולת העבודה  

מודגש בזאת ופעם נוספת, כי כל הבדיקות השטיפות והחיטוי וכן צילומי הוידאו  
פור לא  אם  )גם  והנדרשים  לעיל  של  המפורטים  נפרד  בלתי  כחלק  יעשו  טו( 

 העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום.

 שילוט וסימון       

הקבלן יספק ויתקין בגגות מעל תקרות מונמכות ובכל מקום אחר בבנין בו  עבד,  
דודי  שמש   כגון  הצנרת או הציוד הראשיים  כל אביזרי  עבור  שלטים ברורים 

 מחלקים וכו'.   

האביזרי 07.06.08.01 ציוד  כל  וכו',  לחץ  מקטיני  ברזים,  שסתומים,  כגון  ם 
חרוטים   שכבתיים  רב  פלסטיק  בשלטי  ישולטו  ובקרה,  פיקוד 

 מ"מ.  5בפנטוגרף, בגודל  אותיות מיזערי של 

ס"מ, וכל שלט ישא את   5X10השלטים יהיו בגודל מינימלי של   07.06.08.02
שם האביזר, יעודו ומספרו כפי שמופיע בסכימות ושאר הפרטים  

לו. נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד תסוכם עם  העיקריים ש
ובאישור המתכנן   המזמין,  המתקן,  או נציג  מנהל האחזקה של 
לא   הנ"ל  באישור  שלא   יסופקו  אשר  שלטים  המפקח.  ו/או 

 יתקבלו. 
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הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי מקרא וטבלת   07.06.08.03
כל צבע את סוג הצי ותפקידו,  הגוונים של  המזמין, בו יציין  נור 

 לרבות צנרת ביוב וניקוז  בחללים עם גישה. 

יהיו   המזמין,  נציג  מטעם  הצבע  לגבי  מיוחדות  הנחיות  בהעדר 
 , או כמפורט בהמשך. 659הגוונים וצבעי הזהוי לפי ת"י 

שילוט   בסרטי  תסומן  הפנימית  הצנרת  הגמר,  צבע  רקע  על 
הצינור   כל  היקף  סביב  להדבקה   וסוג  כוון    -מוכנים,  הזרימה 

 הנוזל. 

ההדבקה תעשה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק  
מנת הנוזלים    על  וזרימת  הצנרת  מהלך  את  לגמרי  להבהיר 

שידרש כפי  מונמכות  תקרות  מעל  גם  ע"י     השונים,  ויאושר  
בסרטים סביב   כאמור  המפקח. המדבקות תהיינה  ו/או  המתכנן 
ותנאי   חום  בפני  עמידות  ותהיינה   מעולה  באכות  ההיקף,  כל 

 המקום, ללא קילוף. 

שבלונות   באמצעות  בצבע  תסומן  וחשופה  גלויה  חיצונית  צנרת 
 מיקצועיות, עבור כוון הזרימה וסוג הנוזל כמפורט וכנדרש.

והסימ  07.06.08.04 תשולם  השילוט  ולא  והצנרת  הציוד  במחירי  כלולים  ון 
 תוספת.  עבורם כל

 להלן טבלת הגוונים למערכות תברואה:  07.06.08.05
מס' 

 סידורי
 

 שם החומר/הנוזל 
 צבע

 ראשי 
 סימון מיוחד

 )סימני פסים( 
  42תכלת  מי שתיה )קרים(  1

  אדום מי כיבוי אש  2

  42פס תכלת רחב 53טורקיז מים חמים )לשימוש( )צנור מבודד( 3

 פס סגול רחוב  202שחור  שופכין  4

42פס תכלת רחב  שחור  מי גשם  5

 

 תכניות עדות.       

לסיום   07.06.09.01 היסוד  מתנאי  כאחד  עבודתו,  במסגרת  לבצע  הקבלן  על 
האחריות   תקופת  ותחילת  העבודה  מסירת  מערכת    - עבודותיו 

 "תכניות עדות" )או "כפי שבוצע"(, כמתואר בהמשך. 

תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים   07.06.09.02
של הצנרת הפנימית והחיצונית לאספקת מים, הצנרת לכבוי אש,  
צנרת סילוק שפכים וצנרת אחרת מכל סוג, מיקום ברזי ניתוק,  
קטרים ותואי מדויקים, עומק הצנרת, עומק התאים עם מפלסי  

קום מרזבים, המכסה ומפלסי תחתית הצנור, קוטר התאים, מי
מיקום קולטי מי גשם, כמו כן מיקום שרוולים, וכל יתר המערכות  
המיספור   וכן  הקבלן,  ע"י  בוצעו  אשר  והחשמליות  המכניות 

 ושילוט הציוד. 

סימון   מוסמך,  מודד  של  מדידות  על  תתבססנה  התכניות 
קואורדינטות, סימון  מרחקים מנקודות ציון ידועות ובולטות וכל  

למזמין ו/או  לרשות המקומית לצרכי תחזוקת  מידע אחר הדרוש  
 הקוים והטיפול בהם, התחברות לקוים,שנויים בעתיד וכו'.

"תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב, בתוכנת   07.06.09.03
וכללי  2000"אוטוקד"   המקצוע  כללי  פי  ועל  מיקצועי  באופן   ,

אשר הוציא   תרד  מרמת תכניות המכרז  השרטוט, וברמה שלא 
ין. כמו כן יספק הקבלן למזמין תקליטור )דיסק( צרוב עם  המזמ

 כל השרטוטים  והוראות הפתיחה. 
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והתכניות   07.06.09.04 במידה  ותאושרנה.  תבדקנה  העדות  תכניות 
והשרטוטים לא ישקפו  את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים  

עותקים של    3כנדרש.לאחר אישור התכניות, הקבלן יספק למזמין  
חד עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה  והשרטוטים י   התכניות

 כנדרש במסמכי  החוזה. 

מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל   07.06.09.05
עבודות  הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק  
זה של העבודה כלול  במחירים הכלליים. כמו כן כמצוין בראשית  

העבוד  של  זה  חלק  ביצוע  זה,  הוא  תנאי  פרק  מושלם  באופן  ה 
במידה   הסופיים.  חשבונותיו  ותשלום  הקבלן  עבודת  לסיום 
הזכות   לעצמו  שומר  הקבלן, המזמין  ע"י  תבוצע  לא  זו  ועבודה 
המודדים,   )לרבות  הביצוע  עלות  את  ולקזז  אחרים,  ע"י  לבצעה 
מחשבונות   המחשב וכל הנדרש(  עבודת  השרטטים, המהנדסים, 

 הקבלן, או לתובעם בנפרד. 

 אחריות ושירות למתקני תברואה ולמערכות כבוי אש  

  36תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של   07.06.10.01
אם  )גם  ע"י המזמין  של  המתקן  הסופית  מיום  הקבלה  חודש 

 הופעלה המערכת קודם לכן(. 

הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו   07.06.10.02
"י הערות המתכנן ו/או המפקח  כנדרש במפרטים ובתכניות, ועפ

העדות   תכניות  הכנת  המערכות,  חיטוי  לאחר   המזמין,  ונציג 
וקבלת אישור מכון התקנים למערכות  השונות, ואישור שירותי  

 הכבאות. 

למזמין   07.06.10.03 יספק  הקבלן  הסופית,  מהמסירה  סטים    3כחלק 
מושלמים של תכניות  עדות מדוייקות ומפורטות. תכניות העדות  

  -במחשב , בתוכנת "אוטוקד  - ונת תכניות התכנון תעשינה במתכ 
". כמו כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם  השרטוטים עם  2000

 הוראות הפתיחה והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(. 

בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות   07.06.10.04
עם המזמין( ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין, הקבלן יפעיל  
את מערכות התברואה  וכיבוי האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר  
תנאי עבודה ומחיה נאותים ובטוחים.  המערכות תופעלנה גם אם 
טרם התקבלו סופית, ותחילת תקופת השירות והאחריות תהיה  

עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים    כמצוין לעיל.
 והשרות הנדרשים למערכת. 

ת 07.06.10.05 האחריות,  השונות,  תקופת  השירות  ועבודות  העדות  כניות 
 כלולים במחירי  המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.

 רשימת התכניות   

למכרז   07.06.11.01 הינם  זה  למפרט  והפרטים המצורפים  התכניות  מערכת 
 בלבד, ומהווים אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה. 

לכבוי   07.06.11.02 מים,  לאספקת  הצנרת  מהלכי  של  הסופי  אש, התואי 
סניטריים,   כלים  מיקום  ופיקוד,  כבלי חשמל  שפכים,   לסילוק 
ציוד כיבוי אש, הציוד הראשי  והמשני, תאי בקרה וכו', יקבעו על  
 פי אפשרויות ההתקנה ומגבלות המבנה או  הפיתוח בעת הביצוע.

לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת   07.06.11.03
וכ אביזרים  היחידה  מכשולים,תוספת  מחירי  במסגרת  אלא  ו', 

 לביצוע המערכות. 

שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים, ציוד ראשי   07.06.11.04
עילה   יהוו  לא  אחרים,  אביזרים  או  צנרת  אביזרי  משני,  או 

 לדרישה כספית כלשהי. 
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התכניות   07.06.11.05 מן  חלק  להחליף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המתכנן 
ים, ומתן הוראות ביצוע  באחרות, להוסיף תכניות, סקיצות ופרט

על   והסתמכות  בכתב  ורק  אך  ינתנו  ושינויים  הוראות  באתר. 
 אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או  המזמין. 

הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש   07.06.11.06
 לביצוע. 
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 עבודות חשמל ותקשורת  - 08  פרק
 יכלל 08.01

 מעון יום בירושלים. –חדש  המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל במבנה  

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:

 
 ותקנותיו העדכניות.   1954חוק החשמל תשי"ד  08.01.01.01

לציוד   08.01.01.02 המתייחסים  העדכניים  הישראליים  התקנים 
יצור   צינורות,  כבלים,  )מוליכים,  ותקשורת  חשמלי 

 לוחות חשמל, הארקות וכו'(.

 תקנות והוראות חברת החשמל ובזק.  08.01.01.03

 . 1220למערכות גילוי וכיבוי אש מס.   תקן ישראלי 08.01.01.04

 התכניות והמפרט הטכני.  08.01.01.05

הספר הכחול( פרק   08.01.01.06  ( המפרט הטכני הכללי הממשלתי 
08. 

 .7חלק   1861פרק אופני מדידה בתקן  08.01.01.07

 דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות.  08.01.01.08

של   במצב  השני.  את  אחד  ומשלימים  שווה  באופן  מחייבים  הנ"ל  המסמכים 
 ייפסק לפי הנוהל המחמיר. סתירה  

 הקף העבודה 08.02

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  

 מערכת הארקות   08.02.01.01

 (400V/230Vלוח חשמל במתח נמוך )  08.02.01.02

תאורה   08.02.01.03 לחשמל  מושלמת  חשמלית  אינסטלציה 
 ותקשורת. 

 אספקה התקנה וחיבור של  גופי תאורה.  08.02.01.04

 כבלי הזנה ומובילים לתקשורת ומתח נמוך.  08.02.01.05

 מערכת גילוי  אש .  08.02.01.06

 תשתיות למערכת גילוי פריצה. 08.02.01.07

 מערכת אינטרקום  08.02.01.08

הקבלן    על  בתכניות.  ביטויה  את  תמצא  כולה  שהעבודה  ההכרח,  מן  זה  אין 
 להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט בתכניות.

 המזמין שומר לעצמו את הזכות: 

 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.  

 קבלן אחר.לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים באמצעות 

 לספק חלק מהחומרים,  גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.  

 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג שהוא. 

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. 

 לבצע את העבודות בשלבים.  

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.  
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היחידה   מחירי  את  ישנה  לא  לעיל  כמפורט  בזכויות  המזמין  של  שימוש 
 המפורטים בהצעת הקבלן.  

העבודות, האביזרים    ואת כל  לו לבצוע  שנמסרו  ישלים את המתקנים  הקבלן 
והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או  

 בתכניות.  

 הזולה ביותר. אין חובה על המזמין לקבל את ההצעה  

 

 תאור המתקן 08.03

כיתות,    4-3קומות ובו    1-   2ברחבי ירושלים, ייבנה מבנה חדש למעונות יום. המבנה בעל  
 מטבח, משרדים וחצר משחקים.

  שיטת האספקה:  

 חיבור החשמל למבנה ייעשה במתח נמוך מרשת חברת החשמל  ישראל. 

של חח"י.   מניה  מערכת  עבור  בטון  גומחת  ע"י המזמין,  תיבנה  בגבול המגרש 
 .A1253בתוך המבנה יותקן לוח החשמל של המבנה  

תשתיות התקשורת במבנה, תשתית בזק תחובר מארון בזק חדש בגבול מגרש   
תחובר ישירות לבריכה עתידית    HOTלארון התקשורת הראשי במבנה. תשתית 

 שתמוקם ע"י הוט  מחוץ למגרש ע"פ תכנית.  

 

 

 הוראות טכניות כלליות  08.04

 כבלי הזנה  

בידוד   08.04.01.01 עם  מנחושת  יהיו  להזנה  חשמל  -N2XY-כבלי 
XLP 

כבלי חשמל להזנת חרום יהיו מנחושת עם בידוד חסין   08.04.01.02
ל   תקן    180אש  לפי  יהיו  ואופן התקנתו  הכבל  דקות. 

DIN 4012-12 VDE  . 

 כבלים ומוליכים לנקודות קצה 

חשמל   08.04.02.01 כבלי  יותקנו  מונמכת,  תקרה  ללא  במסדרונות 
, בתעלות פח מגולוון מחורץ. קופסאות  N2XYמבודדים  

לתעלה. חדירה    הסתעפות יותקנו בצורה נסתרת צמוד 
פתח   באמצעות  תהיה  מונמכת,  תקרה  ללא  לחללים 

 בקיר ומעבר של תעלות פח כנ"ל אל תוך החלל.

בצינור   08.04.02.02 כנ"ל  כבלים  באמצעות  יבוצעו  גלויות  נקודות 
וצביעתו   הצינור  התקנת  אדריכל.  ע"פ  בצבע  מרירון 
כלולים במחיר הנקודה. הצינור יותקן בקו ישר ויחוזק  

עד   של  לקופסת    60במרחקים  הצינור  חיבור  ס"מ. 
באמצעות    \חיבורים אביזרים  וקופסת  הסתעפות 

 הנ"ל כלול במחיר העבודה.  –אנטיגרון 

תעלות   08.04.02.03 להתקין  ניתן  מונמכת  תקרה  עם  במסדרונות 
קופסאות   מחורץ.  פח  תעלות  במקום  מגולוונות  רשת 

 הסתעפות יותקנו באזור תקרה פריקה צמוד לתעלות. 

יבוצעו   08.04.02.04 סמויות  או  נקודות  כנ"ל  כבלים  באמצעות 
 מוליכים מבודדים בצינורות מריכף כבים מאליהם. 

של   08.04.02.05 אחיד  בגובה  יותקנו  תחה"ט  הסתעפות  קופסאות 
הסתעפות    2.2 קופסאות  הריצוף,  מפני  לפחות  מטר 

 מטר ייסגרו בברגים. 2  -שידרשו בגובה נמוך מ
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 שילוט   

 כל האביזרים, קופסאות החיבורים, והתשתיות במתקן ישולטו.  

יציאה מלוחות( ייעשה  \שילוט הכבלים בקצוות )כניסה 08.04.03.01
כבלי   עם אזיקון.  לכבל  פלסטי מחוזק  שלט  באמצעות 

 הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה . 

המחוברים   ופיקוד( הארקה ,אפס ,מופע(המוליכים    כל 08.04.03.02
הלוחות מהדקי  המוליך   של קצה  בכל  ישולטו אל 

 מספרי עם מסומנים פלסטיים שרוולים באמצעות
 (RSTהמופע ) וסימול המעגלים

שכבות   3 בעל  פלסטי  מחומר  עשויים הסימון יהיו שלטי 08.04.03.03
ועליהם   המופיע הכתובות  נוסח  חרוט  )סנדוויץ( 

 יפורט אשר הנוסח מעגל ומכשיר, או כל לגבי בתוכניות
 המפקח.  ידי-על שתסופק ברשימה

בתי תקע ומפסקים ישולטו באמצעות מדבקות שקופות   08.04.03.04
 עם הדפסת משי. 

 מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה.  08.04.03.05

 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט.  08.04.03.06

חרוטים   08.04.03.07 בשלטים  ישולטו  ותעלות  ,סולמות  תשתיות 
 מטר.  10במרחקים קבועים שלא יעלו על 

 .  השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד 08.04.03.08

 צינורות    

למערכות   08.04.04.01 כהכנה  במתקן,  שיותקנו  הצינורות  כל 
אחרות, או צנרת שמורה, יצוידו בחוט משיכה מניילון  

מ"מ, צינורת    2מ"מ בחוט    36שזור. צינורות בקוטר עד  
מ"מ    63מ"מ, צינורות מעל    4מ"מ בחוט    63בקוטר עד  

בקוטר   שחור  ניילון  בשתי    8בחוט  החוט  סיום  מ"מ. 
את   תמנע  אשר  הצינור,  בקוטר  בטבעת  קצותיו, 

 "בריחת" החוט אל תוך הצינור.

 מ"מ )תקן חדש(.    20צינורות יהיו בקוטר של לא פחות מ   08.04.04.02

פלסטיים,   08.04.04.03 יהיו  המבנים  בתוך  שיותקנו  הצינורות  כל 
חלקים, כפיפים כבים מאליהם. אין להשתמש בצינורות  

 שרשורים.

יכוסו מ  08.04.04.04 רצפה,  במילוי  שיונחו  הנחתם,  צינורות  עם  יד 
 מ"מ לפחות.   20בשכבת בטון או טיט של 

י.ק.ע   08.04.04.05 או  שרשורי,  שכבתי  רב  יהיו  בפיתוח  צינורות 
 מ"מ לפחות.   50בקוטר של 

 תעלות כבלים   

חשמל   08.04.05.01 כבלי  עבור  לתעלות,  והתמיכות  התעלות  כל 
 ותקשורת בבניין, יהיו מגולוונות.  

או   08.04.05.02 מכופפים  מפרופילים  מתועשות,  יהיו  התמיכות 
ם מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס המרבי  זוויתיי

של הסולם/תעלה עם הכבלים. התמיכה תסופק לאתר  
 כשהיא מגולוונת כיחידה אחת.

פח   08.04.05.03 תעלות  יותקנו  מונמכת  תקרה  ללא  במסדרונות 
 מחורץ. התעלות יהיו צבועות ע"פ דרישות האדריכל. 

כך שתתאפשר הנחת    L תמיכות תעלות תבוצע בצורת   08.04.05.04
התע על  יתקבלו  כבלים  )לא  בהשחלה  צורך  ללא  לה 
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חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם  
 קשיחים(.  

התמיכות   08.04.05.05 בין  ההתקנה  היותר.   120מרחק  לכל  ס"מ 
על   התמיכות  חישוב למרחקי  להגיש  הקבלן  באחריות 
יספק   הקבלן  לספק.  לציוד שיבחר  היצרן  נתוני  בסיס 

ויק לספק  שבכוונתו  התמיכות  לכל  את  דוגמאות  בל 
 אישור המפקח לפני הבצוע.  

את   08.04.05.06 גם  כולל  הכמויות  בכתב  הכבלים  תעלות  מחיר 
ממ"ר וחיזוקו ע"י    16הארקתם ע"י מוליך נחושת חשוף  

 מהדק קנדי עם אום לכל חלק של תעלה.

תהיה בתנור   08.04.05.07 רשת  ותעלות  מגולוון  פח  תעלות  צביעת 
באבקה אלקטרוסטטית. בכל מקום שבו יצבעו התעלות  

לצבוע באופן זהה גם את המתלים וכל האביזרים  יש    –
עבור   התעלה.  של  לתליה  המשמשים  העזר  וחומרי 
את   כולל  תעלה  צביעת  )סעיף  בנפרד.  ישולם  הצביעה 

 צביעת המתלים, האביזרים וכל חומרי העזר(. 

 חפירות   

החפירות עבור צינורות לתשתיות יהיו בעומק משתנה   08.04.06.01
ציבה. בכל מקום  ע"פ התוכנית. אין הבדל בין חפירה לח

פירושה   חפירה,  מוזכרת  בו  הכמויות  ובכתב  במפרט 
 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.  

בשכבה של   08.04.06.02 תרופד  נקי לפני    10החפירה  ים  חול  ס"מ 
יש   הנחתה.  לאחר  נוספת  ובשכבה  הצינורות  הנחת 
העליונה יש להניח   שכבת החול  מעל  החול.  להדק את 

" סימון  עם  פלסטי  סימון  כנדרש,  סרט  חשמל"  כבלי 
עד   ולהדק  מובא  מצע  בחומר  החפירה  את  לסתום 
להשגת צפיפות עפ"י הנחיות מתכנן הפיתוח. פני המילוי  

 הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.  

לקבל אישור המפקח לתוואי החפירה לפני   08.04.06.03 על הקבלן 
תת   צנרת  של  תוואי ומהלך  הקבלן לוודא  הביצוע. על 

ל האחריות  קיימת.  במערכות  קרקעית  מפגיעה  הימנע 
כל   בלבד.  על הקבלן ועליו  קיימות חלה  קרקעיות  תת 
כתוצאה   קיימת שתגרם  קרקעית  תת  במערכת  תקלה 

 מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.  

08.04.06.04  

 חומרים וציוד  08.05

כל הצינורות יהיו  פלסטיים, כפיפים, כבים מאליהם בהתקנה סמויה ,מטיפוס     
 כבה מאליו בצבעים הבאים: 

 ירוק  –חשמל 

 כחול   -טלפונים

 סגול  –תקשורת מחשבים 

 לבן  -אזעקה

 צהוב  -טלוויזיה 

 אדום  -גילוי אש

 חום -כריזה 

יהיו בקוטר  מ"מ )חיצוני(. צינורות התקשורת     20קוטר הצינורות יהיה מינימום  
 מ"מ.  25מינימום 
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החוק והתקנות השונות במועד  המינימלי נקבע לפי דרישות  קוטר הצינורות 
 ביצוע העבודה.

תקניות    "שבדיות"  קופסאות  יהיו  התקרה  בחלל  להתקנה  החיבורים  תיבות 
לבצע יותר מאשר    8מחומר פלסטי כבה מאליו עם   כניסות    4יציאות, אך אין 

 לתיבה אחת. 

יזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות  קופסאות האב 
ברגים,   לתיבות באמצעות  יחוזקו  שאופיינו. האביזרים  לאביזרים  המיועדות 

 למניעת שליפת השקע מן הקיר.

 האביזרים )שקעי חשמל ותקשורת ומפסקי מאור( להתקנה שקועה יהיו מדגם  

 be-Nisko  .באישור המתכנן, האדריכל ונציג המזמין 

 או ש"ע.  IBOCO תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש  דוגמת פלגל או 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון   
יותר   או  אחד  של  תקן  תו  יישאו  חוץ  מתוצרת  אביזרים  הישראלי.  התקנים 

 .  IEC, NEC, UL, VDE, BSמהתקנים הבאים: 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם   
פרט ו/או בכתב הכמויות( לאישור המפקח והמתכנן.  אם הם מדגם שהוגדר במ 

אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל  
הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שיימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או  

 לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. 

 

 הארקות 08.06

 המבנה יוגן בשיטת האיפוס 

 הוראות טכניות לביצוע הארקת יסוד:   

התקנות הממשלתי    08.06.01.01 לקובץ  כפוף  היסוד  הארקת  בצוע 
 תקנות החשמל )הארקת יסודות( התשמ"א.   4271

 הארקת היסוד תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.   08.06.01.02

 הגדרות:   08.06.01.03

המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת    הארקת יסוד:
ואת   חוץ  יציאות  יסוד,  הארקת  אלקטרודות  פוטנציאלים, 

 מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.
גישור:   בקוטר  טבעת  מצולע(  )לא  חלק  עגול  מ"מ    12ברזל 

המותקן בקורות היסוד ו/או ברצפה ראשונה של המבנה, מחבר  
הא  המוטות  כגון  השונים  האלמנטים  היסודות,  את  של  נכיים 

יציאות חוץ וכדו' ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה  
 על רציפות חשמלית. 

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור    פס השוואת פוטנציאלים:
צרכני   כל  מתחברים  ואליו  מגולוון  שטוח  ברזל  פס  באמצעות 

מ"מ באורך המאפשר לחבר אל כל  40x4 ההארקה. מדות הפס  
 רקה ועוד שישה מקומות שמורים.  מוליכי ההא
פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך    יציאות חוץ:

לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבניין לתוך קופסה  
ושלט   בברגים  מחוזק  מכסה  עם  בקיר,  שקועה  משוריינת, 
 הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.  

יס ביסודות  ודות אלקטרודת הארקת  : חלקי המתכת הטמונים 
 המבנה ומחוברים ביניהם ע"י ריתוך.

גישור   08.06.01.04 טבעת  באמצעות  יסוד  הארקת  תבוצע  במבנה 
במפלס הנמוך ביותר, שתרותך לזיון היסודות והרצפה.  
מברזל   יהיו  בבטון  הטמונים  הגישור  טבעת  רכיבי  כל 

בקוטר   מצולע,  לא  תותקן     12עגול,  הטבעת  מ"מ. 
כל   הזיון  לברזל  ותרותך  המבנה  של  היסוד     5בקורות 
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מ לפחות. הגישורים  ס"   3מטר לפחות, אורך כל ריתוך  
  12הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל   

 מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך.

הבטון   08.06.01.05 מיציקת  הגישור  טבעת  יוצאת  בו  מקום  בכל 
להתקין פס מגולוון   )יציאות חוץ, מעברי תפר וכו'( יש 

40X4    את המשמש  הזיון  לברזל  לפחות, שירותך  מ"מ 
בשו הבטון.  תחום  בתוך  לחשוף  הטבעת  אין  ם מקרה 

 לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.  

הרשת   08.06.01.06 ריתוך  יכללו  היסוד  הארקת  אלקטרודות 
התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני מוטות אנכיים  
לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלונסאות, יש  
ליצור קשר גלווני בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול  

ל   8בקוטר    לטבעת  מ"מ  ירותכו  מהם  שנים  פחות. 
 הגישור.  

יבוצע    איפוס: 08.06.01.07 האיפוס  האיפוס.  בשיטת  יוגן  המתקן 
החשמל   לוח  ליד  הראשי   פוטנציאלים  השוואת  בפס 
ע"י   נוהל חח"י,  ע"פ  מניה  במבנה או במערכת  הראשי 
ע"י   השוואת פוטנציאלים  האפס דרך פס  חבור מוליך 

שרוולים  מוליכי נחושת שזורים עם בידוד בצבע כחול ו
לפי   המוליכים  חתכי  בשני הקצוות.  ירוק  צהוב  בצבע 

 המופיע בתכנית הארקות.  

חוץ,   08.06.01.08 יציאות  "קוצים",  ייצאו  המבנה  פינות  בארבע  
הכניסה,   מפלס  אל  מיסודות  הגישור  +  0.00מטבעת 

כמפורט    20)בגובה   פרט  ע"פ  הכניסה(,  ממפלס  ס"מ 
רזל  בתוכניות. כל היציאות מטבעת הגישור יבוצעו ע"י ב

מ"מ שירותך אל טבעת הגישור בתחום     40X4מגולוון  
 הבטון. 

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי במבנה:  מובילים, כבלים, קונסטרוקציות   
,  גריד תקרה אקוסטיתמתכת, לוחות חשמל, מסילות מעלית, ארונות תקשורת,  

צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הביצוע בתכניות.  
מנה לא  הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים מ

 פורטו במסמכי המכרז.  

 

 לוחות חשמל  08.07

 הגדרות:  

08.07.01.01 ASSEMBLY-    ,נמוך לזרם  מיתוג  אביזרי  של  צרופים 
מדידה,   לבקרה,  תואם  ציוד  עם  יחד  יותר,  או  אחד 
החיבורים   כל  עם  וויסות,  הגנה,   , איתות 

(interconnectionsהפנימיים ומכאניים  -(    - חשמליים 
 וחלקים מבניים. 

08.07.01.02 ASSEMBLY SYSTEM    להלן(SYSTEM  )–    מכלול
פסי   )מעטפות,  וחשמליים  אביזרים מכאניים  של  שלם 
שהוגדרו   כפי  וכיו"ב(,  פונקציונאליות  יחידות  חלוקה, 
על ידי יצרן מקורי, הניתנים להרכבה בהתאם להוראות  

 שונים. ASSEMBLIESיצרן מקורי, לשם ייצור  

,  ASSEMBLYמי שעסק בתכן המקורי של    -יצרן מקורי 08.07.01.03
רטוטים, חישובים, קטלוגים ובמסמכים  תיעד אותו בש

 דומים וביצע את האימותים הדרושים בהתאם לתקן . 

מרכיב 08.07.01.04 ממערכות    -יצרן  חשמל  לוחות  שמרכיב  מי 
 .שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד
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 כללי:  

ת"י   08.07.02.01 הישראליים  התקנים  לדרישות  יתאימו  הלוחות 
מרכיב,    - ולחוק החשמל. הלוחות ייוצרו ע"י יצרן  61439

ת"ת   למסמך  מתאימה  שלו  האיכות  של    22שמערכת 
מרכיב יהיה בעל היתר לסמן את    –מכון התקנים. היצרן  

 לוחות החשמל בתו תקן. 

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי    - היצרן 08.07.02.02
הידע   את  להעביר  המקורי  היצרן  ידי  על  או שהוסמך 

מרכיב יעמוד בקשר מתמיד    -מרכיב. היצרן  -הנ"ל ליצרן
יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו, לא    עם

כל   לגבי  מעודכן  ויהיה  הסכמתו  ללא  שינויים  יערוך 
 השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי. 

קטלוג יצרן מקורי                                                                                                           08.07.02.03

היצרן  היצרן    -ברשות  שהכין  מפורט  קטלוג  יימצא  מרכיב 
שאותו בכוונת היצרן מרכיב   - המקורי, הכולל נתונים של הלוח 

לייצר ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי  
ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג  

חיווט,   פסי צבירה,  מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, 
התאמה לתקנים, שיטות מידור, הוראות הובלה, אחסנה וטיפול  
ציוד   תוספת  טמפרטורה,  עליית  טבלאות  האספקה,  לאחר 

 עתידית, נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות ואישורים. 
 הגשת תוכניות לאישור   08.07.02.04

ברמת  תוכניות  יהיו  היצרן,  מספק  שאותן  החשמל  תוכניות 
מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות     - יצרן  "תוכנית ביצוע". על

יוגשו   התוכניות  טכני.  מידע  היועץ  המהנדס  לאישור  ולהעביר 
 .  3Aבגיליונות בגודל 

לשימוש   ממוחשבת  שרטוט  מערכת  היצרן  בידי  שתהיה  חובה 
בהוראות ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש. רק לאחר אישור  

ל היצרן  רשאי  הנ"ל,  לתוכניות  בכתב  את היועץ  לייצר  התחיל 
לאחר   התוכניות  שרטוט  עבור  תוספת  תשולם  לא  הלוחות. 

 תיקונם ע"י היועץ. 
את   ולקבוע  השטח/תכנון  תנאי  את  לבדוק  הקבלן  באחריות 
ביצוע   גמר  עם  יותקנו.  שבו  לשטח  והתאמתם  הלוחות  מידות 

משורטטים    3Aעותקים מתוכנית העדות בגודל    3ימסרו למזמין 
 . CDכולל  PDF+AUTOCADבמחשב  בתכנת 

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים: 08.07.02.05

 דיאגראמה חד קווית . •
 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב.  •
 תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח.  •
 מבט חזית הלוח עם דלתות.  •
 תרשים זרימה על חזית הלוח.  -דיאגראמת "מימיק" •
 תוכנית העמדה על הרצפה.  •
 לה. מבט מלמע •
לכל   • שונה  מהדקים  גוון  כולל סימון  תוכנית מהדקים. 

 פונקציה. 
 שילוט  •
נתונים   • יצרן,  ודגם  קטלוגי  מספר  כולל  ציוד  רשימת 

 טכניים. 
 סימון חוטים.  •

 כניסת כבלים  08.07.02.06

 מידע שיש לצרף עם התוכניות:
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 . lccאו  lcwכושר עמידה בזרם קצר  •
 מתח עבודה ותדירות.  •
 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  •
 .Uiמתח בידוד  •
 זרם נומינלי של כל אביזר.  •
 . IK\IPדרגות ההגנה  •
 מידות.  •
 משקל. •
 דרגת המידור.  •
 חתכי כבלים המתחברים ללוח. •
• RDF-  .מקדם העמסה 
 דרגת הזיהום.  •
 ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.  •
 תנאי שרות מיוחדים, אם יש צורך. •
 בירה ללוח. חיבורי מערכות סינוף של פסי צ •
בחלקים   • מסופקים  הם  אם  התאים  בין  החיבור  אופן 

 לצורך שינוע. 
ליצרן • המקורי  היצרן  שנתן  בתוקף  הסמכה    -תעודת 

 המרכיב. 
מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו   08.07.02.07

 למזמין 

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן.  •
 ניתוח שדה מגנטי  ללוח שיוצר ומחושמל. •
 ה והובלה. הוראות אחסנ •
 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. •
בהוראות   • הלוחות.  של  והתקנה  הפעלה  הוראות  ספר 

ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על מנת לשמור על  
 גם לאחר ההרכבה. IPדרגת ההגנה 

 (. As Madeתוכניות סופיות כמבוצע ) •
 הצהרת יצרן.  -מכתב התחייבות להתאמה לתקן •

 
 

 

 בניית הלוח:  

כדוגמת   08.07.03.01 מודולאריים  מלוחות  יבנו    –   ABBהלוחות 
מאושר.   ש"ע  או  החדשה  פריזמה  או  ריטל  תמח"ש, 
הלוחות יכללו דלתות, נעילת חזית ודיאגראמת מימיק  

 )תרשים זרימה( בחזית )ע"פ פרוט בכ"כ ובתוכניות(. 

הגבהה 08.07.03.02 עבורם  נדרשת  אשר  סוקל    –   לוחות  על  יונחו 
ול במחיר הלוח  ס"מ. הסוקל  כל  30מפרופיל מתכת של 

 ולא ישולם עבורו בנפרד. 

ת"י 08.07.03.03 או לתקן הבינ"ל    62208  -מסד הלוח יתאים לתקן 
61439-1  IEC    יחידות כל  מודולארי.  יהיה  הסיסטם 

ניתנות   יהיו  מודולאריות  אותה  בעלות  התפקוד 
להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים, אלא  

התקנה   אם קיימת גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי ה
בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי. הלוח יהיה  
בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים, 

 תרמיים, חשמליים וסביבתיים.

בלבד לא   • גישה מאחור יבוצעו דלתות ציר  עם  בלוחות 
 יאושרו פנלים. 
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לוחות   • ע"י  יותקנו אמצעי הגנה  לציוד בלוח  בין הדלת 
ים למניעת מגע מקרי. ההגנות  פלסטיים שקופים מבודד 

חלקים   לשלושה  מחולקים  מאלמנטים  יבוצעו  הנ"ל 
 לפחות ביחס לגובה הלוח. 

יהיו   • דלתות,  צירים,  נעילה,  אמצעי  כולל  המבנים,  כל 
בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד בפני המאמצים  
הנוצרים בזמן זרם קצר. הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה  

הישראלי   לתקן  התקן    62208  -ת"יבהתאם  ע"פ  או 
 . IEC 61439-1הבינלאומי 

ההגנה   • להרכבה    IKדרגת  לוחות  עבור  מכני(  )הלם 
לפחות, ועבור לוחות להרכבה חיצונית:    IK=7פנימית:  

10 =IK. 
רטיבות( ללוחות בהתקנה פנימית    \)אבק    IPדרגת הגנה   •

IP40    לחים  / רטובים  באזורים  ללוחות  55IPללוחות   .
 ס"מ מחזית הלוח.  10כולל גם גגון בולט    66IPחיצוניים 

ל • מקסימאלית  ממוצעת  , 38°Cשעות    24  -טמפרטורה 
 .45°Cטמפרטורה מקסימאלית רגעית 

למניעת   • באמצעים  יצוידו  חיצונית  להרכבה  לוחות 
 הצטברות מי עיבוי. 

בהתאם לתרשימים העקרוניים   • יבנו  החיבורים  לוחות 
מידות   שבתכניות  החיבורים  תהינה  ותרשימי  הלוח 

בכתב   כמפורט  הדרושים  האביזרים  לצרכי  מתאימות 
 . 30%הכמויות ועוד מקום שמור  

נוחה   08.07.03.04 גישה  שתהיה  כך  יסודרו  והאביזרים  הציוד 
להפעלה, תחזוקה ובטיחות. ההגנה תעשה בעזרת בידוד  
)כיסוי,   ומחסום  מחיצות  ע"י  או  החלקים  על  מלא 
ופנלים   דלתות  מחיצות,  פתיחת  דלת(.  פנלים, 

או  המ כלי  בעזרת  לחלקים חיים, תעשה  הגנה  עניקים 
מקור   הפסקת  ע"י  או  אינטרלוק  באמצעות  או  מפתח 
הנועדים   אביזרים  קיימים  שבהם  בלוחות  המתח. 
להפעלה ע"י אנשים לא מיומנים, תהיה הגנה בפני כל  

 מגע עם חלקים חיים. 

הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של   •
כוונון ממסרים והגנות, חיבור וסימון חוטים,  מפסקים,  

אלקטרוני,   ומכשור  הגנות  ממסרים,  ואתחול  כוונון 
מיוחדים   מהדקים  נורות,  החלפת  נתיכים,  החלפת 

 לבדיקת זרם מתח. 
בין   • נוחה  להחלפה  גישה  שתהיה  כך  בנוי  יהיה  הלוח 

 היחידות הפונקציונאליות. 
מחיצות • אביזרים,  למהדקי  בכיסויים  שימוש    יהיה 

 ודרגות מידור. 
בכניסת   • גרפית  תרמו  בדיקה  לבצע  אפשרות  תהיה 

 הכבלים מהשטח. 
אפס,   • צבירה,  פסי  כולל  ימוגנו  בלוח  האביזרים  כל 

 הארקה, מהדקי מפסקים, לשות, מהדקים וכד'. 
 הגנה בשעת תקלה  08.07.03.05

לזרם  המותאם  מוליך  בעזרת  מוארקת  תהיה  ציר,   עם  דלת 
 ממ"ר.  6-הפאזות אבל לא פחות מ

יכ הבינ"ל  המבנה  לתקן  בהתאם  מתוכננים  הגנה  אמצעי  לול 
60364-4-41  IEC  יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל חלקי . המבנה 

הלוח.   של  הארקה  ולמקור  ביניהם  יחוברו  הנגישים  המתכת 
 רציפות הארקה לא תפגע כאשר מפרקים חלק מהלוח. 

 דרגת המידור  08.07.03.06

  כלומר, פסי הצבירה ואפס   B2דרגת המידור המינימאלית תהיה  
לשדות   מחולקים  יהיו מופרדים מאביזרי המיתוג. עבור לוחות 
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דרגת מידור    UPS\ב. חיוני  \)חיוני   תקבע   )3B    לפחות, הפרדות
מחורר   פח  ממחיצות  יבוצעו  אחד(  אנכי  תא  )בתוך  אופקיות 

 לאפשר מעבר עשן מכל תא אל הגלאי שבתקרת הלוח. 
 התקנת פסי צבירה, פס אפס, חיבורים וחיווט הלוח  08.07.03.07

מפסק  פסי   • גודל  מעל  אחת  דרגה  לפחות  יהיו  צבירה 
 ראשי.

פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות   •
היצרן המקורי. פסי הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר  

 זרם קצר.
פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן   •

 מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר במשך שנייה אחת.
ב ישתמש במערכות פסי צבירה, במוליכים  מרכי -היצרן •

קצר   בזרם  נבדקו  שלהם  שהדגמים  ובחיבורים, 
 ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי.  

הצבירה   • פסי  על  שמורים  חיבור  אמצעי  יספק  היצרן 
של   בהיקף  נוספים  מוליכים  מהמוליכים    30%לחיבור 

 המתוכננים. 
הראשיים   • הצבירה  פסי  יהיו  מערכות  חלוקה    4ופסי 

יחד עם פסי פאזות ובחתך זהה.   פס אפסים  קוטביים, 
 כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים. 

המתכנן   • ע"י  יקבע  בלוח  והאפס  הצבירה  פסי  מיקום 
או   העליון  )בחלק  הביצוע  במהלך  אלמ"ג  מיגון  ויועץ 

 התחתון של המבנה(.  
אחד   • לכל  מגנטי  שדה  ניתוח  להגיש  מחויב  הקבלן 

חות שייצר , הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם  מהלו
 בנפרד. 

מהדקים ופסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל   •
גודל התאים יאפשר מרחב   נפרד לרוחב כל חזית הלוח, 

 נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה. 
 מוליכים מבודדים   08.07.03.08

 המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול  •
דדים תהיה לפחות כערך  רמת הבידוד של מוליכים מבו •

וללא   שלמים  יהיו  המוליכים  המוצהר.  הבידוד  מתח 
לא יבואו   בסיסי  בידוד  בעלי  מוליכים  ביניים.  חיבורי 
במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא  
מהדק   לכל  מפורשת.  דרישה  לכך  שקיימת  במקרים 
יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת  

 ליכים. מספר מו
מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור   •

 או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. 
מיתר   • מבודד  יהיה  יתר  מתח  מגן  של  הארקה  מוליך 

 מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד, צמוד לדופן הלוח . 
פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי   •

אם לכבלים המחוברים  אותו יחתוך הקבלן בשטח בהת
 בלוח. 

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה    10מוליכים שחתכם   •
של   מפסקים  פליז,  ודסקיות  כבל  נעלי    250באמצעות 

פסים   באמצעות  הצבירה  לפסי  יחוברו  ומעלה  אמפר 
מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום  
יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או  

ות מתאימות לפי גודל הקו. אין להשתמש בדסקיות.  לש
ממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים    50כניסות כבלים בחתך  

 . MOLLERשל  3KAבעזרת לשות מודולריות דוגמת 
סימון   • סרט  ע"י  בשני הקצוות  ישולטו  המוליכים    \כל 

 דגלון . \דסקית פלסטית 
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 מעגלים לא מוגנים  08.07.03.09

הוא   מוגן  לא  מעגל  זה,  צבירה  בסעיף  בין פסי  המחובר  מוליך 
ראשיים, או פסי חלוקה, לבין מפסק זרם או אביזר מיתוג אחר.  
 מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג היצרן. 

המוליכים במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי   •
 שנייה. 1זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך 

ל • הבדיקה  תבוצע  הבאים  מיתוג  בתנאים  אביזר  אחר 
קצר   זרם  על  היצרן  יצהיר  זה  ובמקרה  נתיך(  )מפסק, 

 מותנה של המעגל. 
בעזרת   • הלוח.  ומגוף  מהשני  אחד  מופרדים  המוליכים 

 מבדד מרווח. 
 המוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור.  •
חוזק מכאני   • בעלי  מוגבר,  בידוד  בעלי  יהיו  המוליכים 

 גבוה מאוד, או בידוד כפול.
היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור   08.07.03.10

יהיו   המהדקים  שניהם.  או  אלומיניום  או  נחושת 
המופיעה   הטבלה  הכניסה ולפי  כבלי  לגודל  מותאמים 
בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח  

 וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.  

במעגל הכניסה והן    מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן 
השדות   את  להקטין  מנת  )על  היציאה  במעגלי 

 האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.
סנדוויץ'   08.07.03.11 בשלטי  ישולטו  והמפסקים  האביזרים  כל 

או   ברגים  ע"י  ודלתות  לפנלים  שיחוברו  חרוטים 
כל   את  לסמן  יש  לשלוט  בנוסף  דבק(.  )לא  מסמרות 

 מספר המופיע בתכנית.    האביזרים במדבקה עם ציון 

כל החיווט הפנימי בלוח )כוח ופיקוד( ישולט באמצעות   08.07.03.12
בכניסה   יותקן  מעגל. השילוט  ציון מספר  עם  דסקיות 
וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה, פסי  
 אפס והארקה, מפסקים, אמצעי פיקוד, מהדקים, וכד'.

 ר". ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגו 08.07.03.13

שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ' חרוט שיותקנו ע"ג   08.07.03.14
הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח, השילוט יהיה בשיטת  

 "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

 ציוד מיתוג  

הבינ"ל   08.07.04.01 לתקן  יתאים  המיתוג  כל    IEC  60947-1ציוד 
האביזרים בלוח יהיו מאותה תוצרת/ יצרן ככל האפשר.  

ב תאימות  )קואורדינציה( כדוגמת  תהיה  ין האביזרים 
לתקן   והתאמה  היצרן  המלצת  ע"פ  שלו  וההגנה  מגען 

IEC  .הרלוונטי 

קווי ויכולת    - ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד •
בהתאם   יורכב  הציוד  העומס.  בצד  הנדרשת  המיתוג 

 להנחיות הסיסטם. הגישה לציוד תהיה מלפנים.
תאפשר   • המיתוג  ציוד  של  היציאה  גמישות  עמודת 

)אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת  
 ציוד עתידי. 

יהיה   • חלוקה  או  ראשי  לפס  מחובר  אשר  מיתוג  ציוד 
 מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה.  

של   • מינימאלי  בגובה  יותקנו  מרצפת    0.2מהדקים  מ' 
 המבנה. 
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החשמל בגובה   • לחוק  בהתאם  יותקנו  המפסקים  ידיות 
בין   מכשירי מדידה    2.0מ' ל    0.5של  הלוח.  מ' מרצפת 

 מ' מרצפת המבנה.  1.6- מ' ל 0.8יותקנו בגובה שבין 
המפסקים האוטומטיים בלוחות ראשיים, יהיו מטיפוס   08.07.04.02

MCB  :ויצוידו בהגנות אלקטרוניות ומגעים כדלקמן 

 מגע תקלת עומס יתר.  •
 מגע תקלת זרם קצר. •
 מגעי עזר.  4 •

של   08.07.04.03 בקצר ע"פ    KA10המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק 
ויצוידו בדגלון בחזית לחיווי    IEC  -898תקן בינלאומי  

 ויזואלי של מצב המא"ז. 

התקן   08.07.04.04 לפי  יהיה  הסימון  מנורות  צבע   : מנורות סימון 
מנורות    IEC  60073הבינ"ל   כל  אחרת.  צוין  לא  אם 

מטיפוס   יהיו  ע"ג    LEDהסימון  בחזית  להתקנה 
 . דלת/פנל

 סלקטיביות והגנה עורפית: 08.07.04.05

 בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר. •

 כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר. •

חישוב   • יערוך  הקבלן  פיו,  ועל  המפסקים  סוג  אישור  לאחר  לכך,  אי 

במערכת האספקה של   של זרמי הקצר  הבניין,  )בעזרת תוכנת מחשב( 

אופייניים   בעלי  במפסקים  שימוש  ויוודא  היועץ  לעיון  אותה  יגיש 

 המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית. 

למעגלי   08.07.04.06 חשמל  לוח  חיבור  סיום  עם  פאזות:  איזון 
החשמל על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות.  
במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ  

זון פאזות. איזון הפאזות כלול  על הקבלן לבצע אי  5%
 במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 בדיקות  

 בדיקות על ידי יצרן מקורי  08.07.05.01

מספר  התקן.  דרישות  פי  על  הבדיקות  את  יערוך  מקורי  יצרן 
לוחות   לבניית  האפשרויות  מגוון  את  לכסות  יאפשר  הבדיקות 

 שונים, כפי שהם מופיעים בקטלוג היצרן המקורי. 
 י יציג תעודות בדיקה. היצרן המקור 

 בדיקות שיגרה  08.07.05.02

יצרן ידי  על  התקן,  לפי  יבוצעו  שיגרה  להלן    -בדיקות  מרכיב. 
 בדיקות שיגרה שיש לבצע: 

 בדיקה ויזואלית -דרגת ההגנה •
 בדיקה ויזואלית ואימות טבלה.  -מרחקי בידוד וזחילה •
התחשמלות • מפני  ובדיקת    - הגנה  ויזואלית  בדיקה 

 רציפות הארקה. 
בדיקת התאמה להוראות היצרן    -אביזרים בלוחהרכבת   •

 המקורי או ספק הציוד. 
בלוח • של סגירת    -חיבורים  )אקראית(  מדגמית  בדיקה 

 ברגים, בעזרת מד מומנט.
 בדיקת סימון ובחירת הגודל. -מהדקים •
בדיקת יעילות של חלקים דוגמת חיגור    - הפעלה מכאנית •

 מכאני, נעילות וחלקים פעילים.
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דיאלקטרית • הנדרש    -בדיקה  במתח  תעשה  הבדיקה 
בתקן ובהתאם למתח הבידוד המוצהר או הנדרש על ידי  

 הלקוח. הבדיקה תעשה במך שנייה אחת. 
 בדיקה על ידי חיבור מתח.  - בדיקה פונקציונאלית •

 גילוי וכיבוי אש  08.07.05.03

אש   לכיבוי  ומתזים  עשן  גלאי  להתקנת  הכנה  יכללו  הלוחות 
תא בנפרד וביחס  בהתאם להנחיות בתכנית. ההכנות יבוצעו לכל  

 למידור הלוח. 
אש   כיבוי  גז  בריחת  למניעת  סגירה/אטימה  יכללו  הלוחות 

 מהלוח. 
כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה  

 למעבר הכבלים. 
FILTER BOARD    7%לוח לשיפור כופל הספק, וסינון הרמוניות  

 ומעלה(  125A: )לוחות  14% /
בעיית תהודה  מערכת המיועדת לשיפור   כופל ההספק ולמניעת 

במתקן   ההרמוניים  הזרמים  נוכחות  עקב  להיגרם    – העלולות 
 מניעת מצב של פגיעה ופיצוץ בקבלים. 

ריאקטורים וקבלים    FILTER BOARD  -ה מושתת על מערכת 
הרמוניות   סינון  של  בפתרונות  המובילות  החברות  מתוצרת 

 "ניסקו"( . )מסופק ע"י  EPCOS/SIEMENSכדוגמת 
 מבנה מערכת ותכונות: •

הקבל:  דגם הקבל במערכת מיועד לספיגת הזרמים ההרמוניים  
( מתח  הסתת  חישובי  לתוצאות  בהתאם   525V ,480Vונקבע 

,440V  מבנה הקבל מותאם כנדרש לפי נתוני המתקן.  והספק,   )
"ספיגת"   עקב  הנדרשת  בסיבולת  לעמידה  היצרן  ע"י  ומוגדר 

מירה על אורך חיים ואמינות. הקבל  הזרמים ההרמוניים תוך ש
, כולל הגנה בפני פיצוץ  inrush 200IN, 1.5IN מיועד להעמסת זרם  

 ובעל תכונת ריפוי עצמי. 
להארקה   בורג חיבור  נגיעה מקרית,  וכיסוי בפני  חיבור  מהדקי 

תקן   לפי  מוגדרת  סביבה  בטמפרטורת  לעבודה   IECומיועד 
CLASS D  מה, ובשנה.לטמפרטורות שונות ממוצעות בימ 

גבוהה   ברמה  מגנטי  פרו  מחומר  בנוי  הריאקטור  הריאקטור:  
על   שמירה  המבטיח  מבנה  אוויר,  מרווחי  של  רב  מספר  וכולל 
וחום.   וצמצום הפסדי הספק  יעילות  הגברת  ליניאריות גבוהה, 

אינטגראלי מחווט למהדקים להגנה    C.Nהריאקטור כולל מפסק  
תקן   טמפרטורה.  עליית   IEC 76, IEC 76/3, VDE 0532בפני 

 מעלות  . 50הריאקטור בנוי לעבודה בטמפרטורת סביבה של  
ריאקטור   בין    –מסנן:  האפשרית  מכסימלית  תאימות  קבל, 

כמסנן   משותפת  לפעולה  הנדרשים  והקיבוליות  ההשראות 
קבל + ריאקטור, מתוכנן ובנוי    – בהתאם לנתוני המתקן. המסנן  

הגנות  HZ 135סינון    14%ו    HZ 189סינון    7%  –ל   דרגות    –. 
קבל   כל  של  להספק  בהתאם  חוק  עפ"י  הגנות  יכללו  הקבלים 

 בנפרד. 
 נתונים טכניים לקבל:    •

 שעות עבודה  115,000 אורך חיים 
 . IEC 831לכל שנה לפי תקן  5,000 מיתוגים 

 INRUSH 200In זרם חיבור 
למשך דקה מעל המתח הנקוב    OVERVOLTAGE 30%מתח יתר

 וולט(.   520 ---וולט   440) 
 SELF HEALING –כושר ריפוי עצמי 

 IEC CLASSמלית, תקן מקסי 55ºc  -טמפרטורת סביבת עבודה  
D 

 DIELECTRIC < 0.2W/kVAR  –הפסדי חום מזעריים 
TOTAL <0.45W/kVAR 

 IEC831+2, VDE560-46+47, EN60831+2תקנים: 
נגדי פריקה מהירה קרמים מותקנים כחלק אינטגראלי במהדקי  

 החיבור של הקבל. 
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ניתוק:   באמצעות  פנימית  ניתוק   OVERPRESSURיחידות 
TEAR OFF FUSE . 

 מוגנים מפני נגיעה מקרית.  – הדקי חיבור מ
 בורג חיבור אינטגראלי להארקה.

 נתונים טכניים לריאקטורים : •
הריאקטור מיועד לחיבור טורי לקבלים כמערכת מסנן, לתדרי  

סינון   לרמת  ברשת החשמל, ומתאים  המקובלים  +  7%תהודה 
. מבנה הריאקטור מבטיח מינימום הפסדי חום, מקסימום  14%

הסתת  ליניאריו סיכון  הקטנת  כן,  כמו  יתר.  בעומס  ועמידה  ת 
ליניארי   לא  לתחום  גלישה  עקב   LOW RISK OFתדר 

REACTOR TILTING  מחומר עשויה  הריאקטור  ליבת   .–  
GRAIN ORIENTED CORE        מרווחי של  רב  וכוללת מספר 

מבנה זה מיועד לגרום להנחתה מכסימלית של      AIR GAPאוויר  
וחום היסטרזיס  הפסדי  להקטנת  מגנטיות,  והגדלת    הפסדי 

על   שמירה  וכן  הריאקטור,  של   יתר  עומס  ויכולת  יעילות 
 ”. "TILTINGליניאריות גבוהה למניעת מצב 

תרמי   • מפסק  כולל    MICROSWITCH N.Cהריאקטור 
 להגנה בפני עליית טמפרטורה.

למשך שנייה לפי    KV3מתח בידוד    –   V400מתח עבודה   •
 IECתקן 

 כנדרש בהתאם לגודל הקבל.  –הספק  •
 הרץ   132 - 14%הרץ +   189 - 7% -סינון הרמוניות    •
 טבעי.  –קירור  •
 50ºc,  ,150ºc – CLASS H -טמפרטורת סביבה   •
 VDE 0532, IEC 76 + 76/3, DIN 46206תקנים:  •

 לוח זמני לבניה  08.07.05.04

מפוליאסטר משוריין עם דלת ומנעול, מוגן   הלוח ייבנה מארון 
כל     IP-65מים   חח"י  סטנדרט  עפ"י  "אורלייט"  של  קומפלט 

תקע   שקע  באמצעות  ויבוצעו  פחת  ע"י  מוגנות  יהיו  היציאות 
דרישות   מושלמת עפ"י  להתקנה  כל הדרוש  כולל  כנדרש בחוק, 

ל זרם  חח"י. מומלץ להתקין מפסק פחת ראשי עם אפשרות כיו
לולאת התקלה   התנגדות  עפ"י  אותו  ההפעלה הנומינלי ולכייל 

וכל  שתימדד.    התיאום  האחריות  מוטלת  החשמל  קבלן  על 
זמני   חשמל  קבלת  עד  החשמל  חברת  מול  הנלוות  ההוצאות 

 לבניה.  
 ארונות תקשורת:  08.07.05.05

יותקנו   החשמל   ארון  לצד  הכניסה  בקומת  החשמל  בנישת 
, אינטרקום וריכוז מחשבים. הארונות    YESארונות בזק, טל"כ,  

במידות   כ"א   סידור    40x40x20יהיו  עם  "אורלייט"  של  ס"מ 
נעילה בתקן בזק, עם גב עץ וקרונות עפ"י הנדרש בתקנות כולל  

מחש ריכוז  וחיווט.  חיבור  התקנה,  אספקה,  עם הובלה,  בים 
מפצל )סוויצ'( כמספר נקודות המחשב ימוקם בנישת חשמל ליד  

 ס"מ. 40X40X20ארונות בזק וטל"כ עם שקע במידות 
 גופי תאורה:  08.07.05.06

 הוראות טכניות כלליות:  
וחיבור,   • התקנה  גופי התאורה כוללים אספקה,  מחירי 

המחירים   כוללים  כן  והנורות.  הציוד  את  גם  כולל 
התאו גופי  של  מושלמת  כל   התקנה  לרבות  רה 

כניסת   קידוחים,  החיזוק,  ברגי  המתלים,  החיזוקים, 
 כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.  

כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יחוזקו ע"י   •
פס מתכת ומוטות הברגה אל תקרת הבטון ללא תוספת  
תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי  

   לחזקו אל תקרת הבטון.
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כל גופי התאורה בכיתות יהיו שקועים בתקרה עם לובר   •
במהלך   להחלטות  בהתאם  פריזמטי,  כיסוי  פרבולי או 

 הביצוע ובהתאם לתקנות משרד החינוך. 
 IP65גופי התאורה בחדרי השירותים יהיו מוגני מים  •
לדים   • יהיו  וכו,  שירותים  במסדרונות,  התאורה  גופי 

ש"ע     CREEאו  PHILIPSתוצרת     LUXEONמדגם או 
ויסופקו עם ספקי כוח ודרייברים עם בידוד כפול. גופי  

ל ליציבות    5התאורה יסופקו עם אחריות  שנים לפחות 
 צבע אור ועוצמת הארה. 

דגם   • יהיו  הפלורסצנט  מנורות  במשנק     T5כל  ויצוידו 
אורך  OSRAMאלקטרוני  דגם   יהיו בעלי  הלד  נורות   .

ל   לפחות    50,000  –חיים  הפלורוסצנט  שעות  ומנורות 
 שעות לפחות.  35,000ל

ל • אחד  משנק  יותקן  נורות,  משתי  יותר  עם    2-בגופים 
 נורות, לכל היותר. 

מתוצרת   • יהיו  פלורסצנטיות    או   OSRAM נורות 
PHILIPS .בלבד 

חם   • בגוון  יהיו  הנורות  באישור     Ko3000  -  831כל 
 האדריכל. 

ם, מטל הלייד ( יצוידו  כל מנורות הפריקה )פלורסצנטי •
 לפחות.   0.92בקבלים לשיפור כופל הספק עד 

כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים   •
 קבועים מחוזקים לגוף.  

ת"י   • תקן ישראלי  מאושר  יהיה  חרום    20ציוד תאורת 
 2.22חלק 

 שלטי הכוונה  –תאורת חרום  08.07.05.07

בעלי • יהיו  לתאורת חרום  וגופים  מוארים  חרום    שלטי 
לתאורת חרום.  לממירים  ת"י    2.22חלק    20תקן ת"י  

61347 (2.7  .) 
ציוד החרום יותקן בגופי התאורה ע"י ספק הציוד כולל   •

 חיווט ושילוט. 
, ויכללו מצברי ניקל  LEDשלטי החרום יהיו דו תכליתי   •

)או ניקל מטאל( ממיר ומטען לפעולה של      90קדמיום 
 דקות לפחות.  

חץ   • בלי  או  עם  צדדי  דו  או  צדדי  חד  יהיה  השילוט 
 בהתאם למיקום ההתקנה.

שלטי יציאת החרום יכללו את הכיתוב לפי הוראות יועץ   •
 הבטיחות מטעם המזמין.  

 יחידות לתאורת חרום  08.07.05.08

תק  • בעלות  יהיו  שלטי  היחידות  עבור  כמתואר  ינה 
 ההכוונה. 

ג"ת   • על  תתבסס  חרום   עם    LEDתאורת  תכליתי  חד 
יבטיחו   אשר  וסוללות  ממיר  אוטומטי,  מערכת מבדק 

למשך   הנורה  פעולת  ובעוצמה    90את  לפחות  דקות 
מבדק   מערכת  החשמל.  זרם  ניתוק  בעת  מכסימלית 

נורית   אינטגראלית    LEDאוטומטית תתריע באמצעות 
 על תקלה.

 

 כת גילוי וכיבוי  אש:מער 08.07.05.09

 כללי: 
במבנה תותקן מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אנלוגית  עם גלאי  

 עשן בתקרה. 
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הרכזת תמוקם בקומת הכניסה במקום בולט, שייקבע בתיאום  
 עם יועץ הבטיחות והאדריכל.  

ולדרישות    1220מערכת גילוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י  ,  
אמריקאי.  החברה    L.Uו תקן  מכון התקנים, כן יישא הציוד ת

 . ISO 9002המציעה תהיה בעלת 
 המערכת תהיה פתוחה בלבד כדוגמת "טלפייר" 

 פרוט טכני של הרכזת: 
כרטיסים לחיבור   • עם  אנלוגית  כתובתית  הרכזת תהיה 

ואפשרות    127 שמור  מקום  עם  וכיבוי(.  )גלוי  כתובות 
נוסף של   כרטיסי    127להרחבה לכרטיס  כתובות, כולל 

לחיבור   כתובת  יחידות  החשמל,  ללוח  כיבוי 
הפעלה/הפסקה של מיזוג אויר, חלונות עשן, מדפי אש,  

ל אירוע באמצעות  ספרינקלרים וכדו'. המערכת תגיב לכ
אמצעי   )ו/או  הגלאים   את  ולשבץ  לאתר  היכולת 

 ההתראה האחרים( ע"פ מקומם הגיאוגרפי.  
 מנויים.   4  -הרכזת תצויד בחייגן אוטומטי ל •
הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק   •

ע"י   זרם ראשי. ניתן יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק 
 תיכנות(. 

ינטגרלי )המאפשר שנוי התכנית  הרכזת תכלול תכנת א •
אלפא נומרי. ניתן יהיה    LCDללא צורך בשנוי חיווט( וצג  

בה   לסביבה  בהתאם  הגלאי  של  הפרמטרים  את  לכוון 
אחזקה" מהגלאי   לקבל "דו"ח  יהיה  ניתן  הותקן. כ"כ 
סוג   על  ונתונים  שבר(  )אבק,  תקלות  על  דיווח  כולל 

ת המערכת  היצור.  ותאריך  סידורי  מספר  היה  הגלאי, 
כפי   הרגישות  למצב  בהתאם  דינמי  אזעקה  סף  בעלת 
ע"י   משתנה  ולו"ז  גיאוגרפית  חלוקה  ע"פ  שיוגדר, 

 המזמין. 
יתר   • זרם  בפני  הגנות  עם  ספק מתח  גם  הרכזת כוללת 

 שעות.  24בכבלי היציאות ומטען ומצברים לגבוי 
הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח   •

 יתר.
מתכת עם דלת שקופה, להתקנה  הרכזת תותקן בתיבת   •

של   גמר  עם  תהיה  התיבה  בתוכו.  שקועה  או  על הקיר 
 צבע שרוף בתנור. 

מרכזית   • עיבוד  המפקחת    U.P.Cהרכזת תכלול מערכת 
על כל כרטיסי העניבה, הצד הדיגיטלי וכרטיסי הממשק  

ב המאוכסנים  נתונים  גם    U.P.C  -למחשב.  לא ימחקו 
יאפשר הגדרת תנאים    U.P.C  -אם נפל מתח ההספקה. ה

יצויד    U.P.C  -לאזעקות והעברת אינדיקציות למחשב. ה
 בשעון זמן.  

 גלאים:  08.07.05.10

בסיסים   • בתוך  להרכבה  ממוען  מטיפוס  יהיו  הגלאים 
אוניברסליים משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים  

את סוג הגלאי   כך שניתן להחליף  ללא  בתקרת הבטון 
 צורך בשנוי הבסיס.  

הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה   • עשן יהיו אופטי.  גלאי 
ועד   נראה  שאינו  מעשן  העשן,  סוגי  כל  גילוי  ויאפשר 

 לעשן כהה ביותר. 
וכן  אישור     U.L. 521  -ו  .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן   •

 מכון התקנים הישראלי  )מת"י(. 
אינפ • קרן  עם  עובד  ומקלט,  ממשדר  מורכב  רא  הגלאי 

אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת האפלה  
הנגרמת ע"י חלקיקי עשן. כאשר עוצמת הקרן במקלט  
בלוח   התראה  מתקבלת  מסוים  לערך  מתחת  יורדת 

 הבקרה. ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת. 
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 .DCוולט  18 - 36מתח עבודה 
 מטר. 9.1-107טווח עבודה 

 מטר.  18.3רוחב כיסוי קרן עד 
ת • גלאי  ובנוסף  לכל  אינטגרלית  סימון  נורית  היה 

מחוץ  לחיבור  מקבילה  נורית  לחיבור  אפשרות 
 לאזורים/חללים סגורים. 

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יחידת  כתובת.   •
בקו   • מתח  נפילת  או  נתק  קצר,  עקב  בגלאי  תקלה  כל 

 תפעיל מייד אינדיקציה ברכזת. 
שונה   • רגישות  בעלי  גלאים  של  בחירה  אפשרות  תהיה 

 עבור מקומות בהם תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם. 
 לחצני חרום:  08.07.05.11

בנוסף לגלאים, יותקנו בכניסה לבניין וביציאות מכל קומה לחדר  
אש. אזעקת  לחצני  לאזור    המדרגות,  יחוברו  אלו  לחצנים 

האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי  
הגלאים. הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה  
  , שווא  לחיצות  למניעת  )"כלפה"(  חיצוני  פלסטי  ומכסה  ביד 
מיקומי   התקן.  לדרישות  בהתאם  אש"  אזעקת  "לחצן  ושילוט 

 יועץ הבטיחות והאדריכל.הלחצנים ייקבעו עפ"י 
 צופר אש: 08.07.05.12

 מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה: 
של   • עוצמה  בעל  צופר  )בקומה(:  פנימי   dBA90צופר 

בתדר     1במרחק של   נצנץ    Hz3000מטר  עם  משולב 
V24  .90    הבזקים בדקה עם כתובת כפולה )ללא ביטול

 אתראה לנצנץ(. הצופר יחובר לרכזת קיימת. 
)על קיר חיצוני של הבניין(: צופר המיועד   • צופר חיצוני 

במרחק של      dBA100להרכבה חיצונית בעל עוצמה של  
 הרץ.   1000-500מטר, בתחום תדרים     1

 מערכת כיבוי אש :   08.07.05.13

יותקן מיכל    ומעלה,   A1003בכל לוח חשמל  בחיבור  •
במשקל ע"פ נפח הלוח לכיבוי אש עם ברז    FM-200גז   

 שחרור, מד לחץ, צנרת פיזור, נחירים וציוד פיקוח.  
בשלושה   • מערכת הכיבוי  שבלוח תהיה ניתנת להפעלה 

 אופנים: 
 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גלוי אש.  •
ידנית באמצעות מערכת הפיקוד  החשמלית  )לחצן בלוח   •

 הפיקוד(.  
 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל.   •
הבטיחות   • לאמצעי  אחראי  יהיה  המערכת  מתקין 

 הבאים:  
לא   • הכיבוי  המערכת  הפעלת  בעת  שתפלט  הגז  כמות 

  .7%תעלה על ריכוז נפחי של 
מערכת • של  האוטומטית  ההפעלה  בין  השהיה    תהיה 

 הכבוי לבין פתיחת המגוף.  
של המערכת   • עם מתן האות להפעלה אוטומטית  מייד 

 יופעל גם צופר האזעקה.  
הפיזור   • ונחירי  הגז מהמיכל, הצנרת  של  ציוד השחרור 

יתוכננו כך שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על  
 שניות.  10

סקדיול   • תפר  ללא  פלדה  צנרת  תהיה  יש  40הצנרת    .
התקנת   לפני  אויר  לחץ  באמצעות  הצנרת  את  לנקות 

 נחירי הפיזור.  
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ויישאו  NFPA 2001A כל רכיבי המערכת יתאימו לתקן   •
  . 2167UL-אישור

מחיר מערכת כבוי אש כולל את אספקת המיכל, הצנרת,   •
התקנה והפיקוח,  המדידה  ציוד  ברזים  הפזור,    נחירי 

וחיבור מכני וחשמלי, כבלי החבור, החיזוקים, המתלים  
להשלמת מערכת   וחמרי העזר הדרושים  וכל העבודות 

 הכבוי והפעלתה.  
 בדיקה ואישור:   08.07.05.14

באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן  
 הישראלי ומכון התקנים.

הישראלי   הקבלן את מכון התקנים  יזמין  העבודה  עם השלמת 
האישור    לבדיקת כל ליקוי שיידרש עד לקבלת  ויתקן  המערכת 

בנוכחות   תהיה  המערכת  בדיקת  התקנים.  מכון  ע"י  הסופי 
לאנשי   מלא  תדרוך  גם  תכלול  היזם,הבדיקה  ונציגי  המפקח 

 האחזקה. 
תיקי    2לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן  

שהותקן,   לציוד  הרלוונטית  הסיפרות  את  הכוללים  מערכת 
 אות הפעלה ותחזוקה בעברית.הור

במחיר   כלולה  התקנים,  למכון  תשלום  כולל  הבדיקה,  עלות 
   העבודה ולא תשולם בנפרד. 

 אחריות הקבלן: •
המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה  

למשך   המזמין  רצון  לשביעות  המערכת  מתאריך    24של  חודש 
 קבלתה הסופית של המערכת באתר

 נטרקום / מנעולים חשמליים: מערכת אי  08.07.05.15

ולבקרת  לאינטרקום  מושלמת  מערכת  ויתקין  יספק  הקבלן 
כדוגמת   מסופק  comelit simple busדגם    COMELITדלתות,   ,

 בע"מ  2000ע"י חברת אגבר אלקטרוניקה 
 לגן וכניסה לכל מעון בנפרד המערכת תאפשר כניסה ראשית

 
 כללי: 

הי בין  והכבלים  הצנרת  כל  את  יספק  השונות,  הקבלן  חידות 
 לרבות מפצלים, מחברים, קופסאות  

מושלמת   להפעלה  הדרושים  והאביזרים  הציוד  וכן  חיבורים 
 ותקינה של המערכת. 

מקיפה   הדרכה  יעביר  הקבלן  המערכת  הפעלת  עם 
 למפקח/למתכנן החשמל לגבי אופן השימוש   

 במערכת.
 

 המערכת כוללת את היחידות הבאות: 
מוגן   • כניסה  פנל  הילדים)לכל  יחידת  לגני  ראשי  מים 

 המתחם( 
הילדים    • לגן  הכניסות  בשתי  תותקן  זאת  פנל  יחידת 

 ותכלול את האלמנטים הבאים:
 מערכת דיבור )רמקול ומיקרופון(   •
 לוח מקשים לצלצול בגן הילדים.  •
 תוכנת הפנל כוללת:   •
 הרשאה לפתיחת דלת.  •
 קוד אישי לגננות לפתיחת דלת. •
 פונקציות נוספות:   •

ם עם אותיות ומספרים )בכל שפה לפי הגדרה מראש( לוח המקשי
 כולל סימנים מיוחדים 

 השמעת צליל אקוסטי בלחיצת המקשים  
 IP55כל הפנל כמקשה אחת עמיד בתנאי חוץ, 

 יחידת פנל שליטה גן הילדים
 היחידה כוללת את האלמנטים הבאים: 
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 מערכת דיבור מושלמת )רמקול ומיקרופון( 
 יסה. דלתות הכנ2לחצנים לפתיחת 

 ספקי כוח חיצוניים 
אספקת המתח ליחידות התשתית תתבצע ע"י  יחידת ספק כוח  

 חיצונית סמוך לפנל ראשי. 
( ווידאו  למוניטור  המתח  ע"י   12V-18VDCאספקת  תתבצע   )

 יחידת ספק כוח חיצונית. 
 

 תנאים מקומיים ומניעת תאונות:  08.07.05.16

התנאים   • כל  את  הצעתו  הגשת  לפני  לבדוק  הקבלן  על 
לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום.   הקשורים 
הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את  
וכד'   בהתקנה,  קשיים  למכשולים  בנוגע  התנאים  כל 
העלולה   תביעה  מכל  העבודה  נותן  את  בזה  ופוטר 

 להתעורר בקשר לכך.  
משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד  על הקבלן לדאוג ב •

האמצעים   בכל  ולמנוע  העבודה  במקום  תאונות 
העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש  
ובכל   האחריות  בכל  יישא  הקבלן  מעבודתו.  כתוצאה 
כתוצאה   לפיצויים  תביעה  שתוגש  במקרה  ההוצאות 
מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על  

ו על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או  יד
 באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.  

 
 תיאומים אישורים ובדיקות: 08.07.05.17

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים   •
מחיצות,   כגון,  העבודות  בצוע  מועדי  ולוודא  באתר 

תביע  כל  תוכר  לא  וכו'  רצוף  צבע,  טיח,  ה  תקרות, 
ידיעת   אי  ו/או  תאום  מחוסר  הנובעת  נוסף  לתשלום 

 מועד ביצוע של קבלן אחר.  
שרוולים,   • הפתחים,  כל  לבצוע  אחראי  יהיה  הקבלן 

 מעברים וכו' עבור קווי התקשורת והחשמל. 
חפירה   • עבודות  ביצוע  גם  כוללת  הקבלן  של  עבודתו 

עבודות   את  מראש  לתאם  הקבלן  על  כבלים.  להנחת 
ביצוע מועד  כל  החפירה,  עם  לביצוע  הזמן  ומשך  ן 
 הגורמים הרלוונטיים. 

הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות   •
לבצוע החבור, יגיש לחברת החשמל את כל המסמכים,  
עם   בתאומים  שידרשו וישתתף  והתכניות  הציוד  פרטי 

 חברת החשמל  הנוגעים לאופן ביצוע העבודה. 
 (:  AS MADEתכניות עדות  ) 08.07.05.18

י הבצוע  כל  במהלך  את  שברשותו  התכניות  על  הקבלן  סמן 
 השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי. 

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את  
 המתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(. 

ממוחשב   בשרטוט  הקבלן  ע"י  ישורטטו  העדות   - תכניות 
AUTOCAD  ימסור למזמין סטים ודיסקט מתכניות    3. הקבלן 

 ת שהכין. העדו
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה  

 ע"י ).............(  בתאריך ......."
 הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם  בנפרד.  

 הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו. 
ע"י    שביצע  המתקן  את  הקבלן  יבדוק  העבודה  השלמת  עם 

ויעביר    IIIמהנדס חשמל מוסמך בעל רישיון חשמלאי בודק סוג  
דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים  הדרושים תיקון. עם  
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המצוינים   הליקויים  כל  את  הקבלן  יתקן  הבדיקה  השלמת 
 בדו"ח. 

ע שביצע  המתקן  את  הקבלן  יבדוק  זו  בדיקה  חברת  לאחר  "י 
יתקן   הבדיקה  השלמת  עם  )חמ"י(.  ירושלים  מזרח  החשמל 

 הקבלן את כל הליקויים המצוינים בדו"ח. 
בדיקת הבודק המוסמך ובדיקת חמ"י אינן  באות במקום בדיקת  
המתכנן או/ ו הפקוח או/ו נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן  
תתקבל   העבודה  ידם.  על  הנדרשים  התיקונים  כל  מביצוע 

 חשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן, המפקח ונציג המזמין.ותי
כלולים   לבודק,  תשלום  כולל  הנ"ל,  והבדיקות  התיאומים  כל 

 במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. 
 

 אחריות:  08.07.05.19

 חודש מתאריך הנ"ל.   24תקופת האחריות היא   •
של   • הסופית  הקבלה  ביום  תתחיל  האחריות  תקופת 

קבלה סופית מתייחסת לאישור  המתקן שביצע. הגדרת  
המאשר   המתקן,  של  והמתכנן  המפקח  של  בכתב 

 שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה. 
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים   •

 לרבות  ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות   •

ועל חשבונו. ת מייד  הקבלן  ע"י  האחריות  יוחלף  קופת 
חודשים    24לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך   

 מיום ההחלפה.  
עקב   • שיגרמו  והתיקונים  ההוצאות  בכל  יישא  הקבלן 

 לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. 
 

 אופני מדידה: 08.07.05.20

 ההתחשבות עם תנאי הצעה: 
התנאים   בכל  בהצעתו,  התחשב  כאילו  הקבלן  את  רואים 

ובתכני  במפרט  ייחשבו  המפורטים  להלן  ההצעה  מחירי  ות. 
התנאים   במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  ערך  את  גם  ככוללים 

 הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. 
אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין  
לתשלום נוסף   כעילה  ו/או  מספקת לשינוי מחיר הנקוב  כסיבה 

בלן כאילו ביסס את הצעתו  מכל סוג שהוא. כמו כן רואים את הק
חוזה זה.   הכלולה במסגרת  על סמך הנתונים של אזור העבודה 
להשלים   באים  זה,  במסמך  המצוינים  הכללים  התנאים  כל 
האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה  

 הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 
 

ו/או כתבי הכמויות ו/או  המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים  
התכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או  
היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות  
של   ואופיו  צורתו  סוגו  איכותו,  טיבו,  הנקוב.  למוצר  אחרות 
של   והבלעדי  המוקדם  אישורו  טעונים  ערך"  "שווה  המוצר 

 המתכנן ונציג המזמין. 
 

במחיר היחידה נכללות כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים  
לביצוע העבודה כגון: ברגים, שילוט, מהדקים, כניסות כבל וכו'  
ולא ישולם עבורם תשלום נוסף או בנפרד. תעלות כבלים ישולמו  

 בנפרד.  
מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה,   •

ת ההוצאות לצביעה ,  הובלה, התקנה, חיבור וכו', וגם א
בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת  
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חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית  
 מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות.  

מחירי היחידה ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים   •
נעשות   עבודות  אם  בין  התנאים.  ובכל  המקרים  בכל 
ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים  

 קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.  
בגין:   • פיצוי  או  מיוחד  תשלום  שום  לקבלן  ישולם  לא 

ת לביצוע, בצוע בכל  העבודה, הפסקות או הפרעו פיצול 
 שעות היממה ובכל ימות השנה. 

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירים שהציג   •
 את הנושאים הבאים:  

יומן   • ומדידה,  בדיקה  מכשירי  לרבות:  הבדיקות  כל 
עבור    תשלום  כולל   המתקנים,  הפעלת  הבדיקות, 

 בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון. 
ואמצעים  • עזר  לאבטחת    התקנות  הדרושים  למיניהם 

 העבודה השוטפת. 
סימון  זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות   •

 המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. 
פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות   •

 מעבר ותיבות הסתעפות.  
המרכזיות   • המפסקים  של  וכיוון  החלקים  הרכבת 

 המגברים וכו'. 
 חשמליים והמכניים של הציוד המותקן.כל החיבורים ה •
 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  •
העבודה תימדד עם השלמתה, נטו ללא כל תוספת עבור   •

 פחת, שאריות או חמרים שנפסלו  
חוזה   • מחיר  בסיס  על  יחושבו  חריגות  עבודות  מחירי 

אחוז ע"פ החלטת מנהל    20)פרורטה( או ע"פ דקל פחות 
פרויקט. בהעדר בסיס חוזי לפרורטה, על הקבלן להגיש  
חריגה.   תשלום  דרישת  לכל  מפורט  מחירים  ניתוח 
ציוד   של  קניה  מחיר  בסיס  על  שיוגשו  מחיר  לניתוחי 

ו מס  העתקים מחשבונית  עבור התשלום  יצורפו  קבלה 
 בגין ציוד זה.  

הראשיים   • התקשורת  כבלי  כל  את  כוללת  העבודה 
אל   לחלוקה  הנחוצים  התקשורת  וארונות  לחלוקה 
נקודות קצה ומנקודת  החיבור הראשית. כמו כן למען  
הסר ספק לא תשלום תוספת לנקודה שתהיה מרוחקת  
בזמן   לכך  לב  לשים  הקבלן  ועל  חריגה,  מהלוח בצורה 

 נקודות בזמן מכרז. תמחור ה 
 

ועד   הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל  הגדרת 
לא    . הסופי  והאביזר  ההסתעפות  קופסאות  את  וכן  לנקודה 
צינור   או  מאליו,  כבה  בצינור  שימוש  בגין  תוספת  כל  תשולם 
פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( 

 ם עבורם כל תוספת.  כלולים במחיר הנקודה ולא תשול
צמודים   גופי תאורה  מספר שקעים או  מותקנים  בו  בכל מקום 

 ס"מ מרחק( יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת.  30)עד 
להתקנה   מאור(  ומפסקי  תקשורת  חשמל,  )שקעי  האביזרים 

באישור  המתכנן, האדריכל     BE-NISKO שקועה יהיו מדגם  
 ונציג המזמין. 

  1.80סקים יותקנו בגובה  כל שקעי החשמל והמפ •
 מטר מהרצפה)אלא אם צוין אחרת בתכנית(. 

פנימי   • תריס  יכללו  במתקן  החשמל  שקעי  כל 
 להגנה בפני נגיעה מקרית. 
 הגדרת הנקודות כפי שמופיעות בתכניות: 
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מאור: כבל     נקודת  מוליכים  XYN25.13ע"י  או  ממ"ר 
מ"מ בהתקנה סמויה לרבות מפסקי    20מבודדים בצינור מריכף 

 עם נורית תפעול תחה"ט.  O..Nמאור או לחצן  
ממ"ר או מוליכים    XYN25.23:  ע"י כבל  נקודת חיבור קיר

בצינור מריכף   סמויה     20מבודדים  כבה מאליו בהתקנה  מ"מ 
 חד פאזי עם תריסי הגנה פנימי , תחה"ט. A16לרבות שקע  

( ותקשורת  לחשמל  שקעים  מקבץ  קופסת  מודול(  6נקודת   :
NISK OFFICE    להתקנה מחיצות  עם  ותקשורת  חשמל  עבור 

 תחה"ט הכוללת:
קיר חיבור  כבל     - נקודת  מוליכים    3x2.5N2XYע"י  או  ממ"ר 
  4-מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה סיום ב  20מבודדים בצינור  

 A16שקעי חשמל עם תריס פנימי  
4)6.02(כבל   –נקודת טלפון      מ"מ     20ממ"ר בצינור מריכף

לקופסת   ועד  טלפוניה  מריכוז  סמויה  בהתקנה  מאליו  כבה 
 השקעים. סיום בשקע טלפון תקני ומודול דמה.  

מ"מ כבה מאליו     25בצינור מריכף     CAT-6כבל    –נקודת מחשב  
סמויה לקופסת     בהתקנה  ועד  מחשבים  תקשורת  מריכוז 

 RJ-45     השקעים. סיום בשקע מחשב  
 מ"מ עם חוט משיכה  שמור.   20נור  צי 

 XYN25.23ע"י כבל     :  CEE-16נקודה חיבור קיר לשקע   
מריכף   מלוח      25בצינור  סמויה,  בהתקנה  מאליו  כבה  מ"מ 

ACEEפאזי-החשמל ועד לנקודה. סיום בשקע חד 163−     עם
 אינטרלוק בהתקנה סמויה עם קופסה שקועה. 

אוויר   מיזוג  יחידת  עבור  קיר  חיבור  מוליכים  נקודת  ע"י    :
כבל   או  מריכף    XYN25.23מבודדים  כבה    20בצינור  מ"מ 

מאליו בהתקנה סמויה, מלוח החשמל ועד לנקודה. סיום בשקע  
פאזי   בריטי    A16חד  שקע  או   פקט    A16תחה"ט  מפסק  או 

2x16A  בתיאום עם קבלן מ"א. -בסמוך ליחידה או בחלל תקרה 
מ"מ     20ינור  מריכף  : ע"י צנקודת תרמוסטט ליחידת מיזוג אויר

ועד   מ"א  מיח'  משיכה  חוט  עם  סמויה,  בהתקנה  מאליו  כבה 
מודול    3-או מלבנית )גוויס    55Øלנקודה בחדר. סיום  בקופסא  

 בתיאום עם קבלן מ"א. -אנכית(  עם כיסוי דמה
בצינור    XYN25.25ע"י כבל    נקודת חיבור קיר תלת פאזית:  

מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה, מלוח  החשמל ועד     25מריכף  
עם אנטרלוק או      A165CEEפאזי-לנקודה. סיום בשקע תלת

 עם קופסה שקועה.  4x16Aמפסק פקט 
בצינור   XYN25.23 ע"י כבל   נקודה לדוד מים חמים )בוילר(:

עם שעון אינטגרלי    A162מפסק דו קטבי מ"מ. כולל     20מריכף   
ס"מ. עם נורת סימון וחיבור לדוד,  180להתקנה תחה"ט בגובה  

פקט   מפסק  תקרה     A162     ,55-IPכולל   בחלל  הדוד  ליד 
 בתיאום עם קבלן אינסטלציה.  - מונמכת

 3x1.5ממ"ר )או כבל    1.5x3ע"י מוליכים מבודדים    נקודת וונטה:
N2XY  מ"מ      20( בצינור מריכף 

דו   )כסוג האביזרים המאופיינים(  בהתקנה סמויה כולל מפסק 
 תחה"ט וחיבור לוונטה .   2x10Aקוטבי 

אמבטיה: חימום  תנור  מבודדים    נקודת  מוליכים    3X2.5ע"י 
 ( בצינור    3X2.5 N2XYממ"ר )או כבל 

קוטבי  20מריכף   דו  מפסק  כולל  סימון    2x16A  מ"מ  נורת  עם 
 וחיבור לתנור חימום )לא כולל תנור(.

בצינור    4X1.5 N2XYכבל    :  ראשית למאור/מ"א   נקודת פיקוד
סיום    20מריכף   הנקודה.  ועד  מלוח החשמל  מוליכים  מ"מ או 

 בלחצן תחה"ט או עה"ט עם נורית סימון. 
3)6.02(זוג    3ע"י כבל טלפון    :נקודת טלפון     בצינור מריכף

עד     20 הטלפונים  מריכוז   סמויה  בהתקנה  מאליו  כבה  מ"מ 
 יחיד  תחה"ט.   RJ11לנקודת הקצה. סיום בשקע טלפון 
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מחשב מסוג    :נקודת  מסוכך  מחשב  כבל  בצינור    CAT-6ע"י 
מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה, מארון התקשורת     25מריכף  

 תחה"ט    45RJועד לנקודה. סיום בשקע מחשב 
מ"מ כבה מאליו, בהתקנה     20צינור מריכף    )טל"כ(:  V.Tנקודת  

-RGאו    RG-59סמויה,  מתיבת ריכוז טל"כ עם כבל קואקסיאלי  
ספק  6 עם  בתיאום   , - TV  YES/HOT    סיום בשקע .TV/FM  

 תחה"ט. 
צינור   ע"י  ביטחון  נמוך/  ע"י    מ"מ:  25נקודת תקשורת/מתח 

  55מ"מ מארון ריכוז עד לנקודה, סיום בקופסא     25צינור בקוטר  
גוויס   קופסא  הנקודה    3או  )מיקום  תחה"ט.  מכסה  עם  מקום 

 והצורך בקופסא בתיאום עם מתקין הציוד בנקודה(. 
באחריות קבלן החשמל לתאם עם קבלן הביטחון/מנ"מ את סוג  

 הציוד והתאמתו לקופסאות שסיפק 
דירת פעמון  כבל    י:נקודת  מריכף    3X1.5ע"י  מ"מ    20בצינור 

 בתוספת פעמון גונג ומפסק מואר    
 .AUDITEKדקורטיבי מחברת  

זוג בהתאם    4זוג או    2ע"י כבל גילוי אש תקני  )  :נקודת גילוי אש
בצינור    ממוענת  למערכת  אדום  בצבע  מסוכך   הרכזת(  לסוג 

עד מ"מ, כבה מאליו, בהתקנה סמויה מרכזת ג"א  ו   20מריכף  
ליחידת הקצה )גלאי, נורת סימון אש, לוח התראות משני ,לחצן,  
צופר, הפעלת מערכת מ.א. , מעליות, מנעולים מגנטים לדלתות,  

 כיבוי אוטומטי בגז וכו'(.
חרום כבל נקודת לחצן  ע"י   : XYN25.14   מריכף    20צינור  

מכסה  מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה, סיום בלחצן חרום עם  
עם זוג מגעים      GEWISS-RV42זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת

 פתוחים.
פוטואלקטרי: כבל   נקודת תא  בצינור   XYN25.14ע"י  מ"מ 

או     MATSAG מ"מ. סיום בתא פוטואלקטרי דוגמת  20מריכף 
 ש"ע.

הארקה   : חיבור הארקה ע"י מוליך  CU10/CU16נקודת חיבור 
לאלמנטים    10/16נחושת   ועד  קומתי  הארקות  מפס  ממ"ר 

פסי   חמים,  מים  גז,  צנרת  ניקוז,  ביוב,  צנרת  כגון   מתכתיים 
אקוסטית   תקרה  של  מתכת  גריד  תקשורת,  בארונות  הארקה 
קנדיים   מהדקים  דיסקיות,  כבל,  נעלי  פליז,  ברגי  כולל  ועוד. 

 ואומים. 
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 עבודות טיח  - 09  פרק

 כללי  09.01
במפרט    הנכללות  להוראות  ביחס  והתאמות,  שינויים  נוספות,  דרישות  להלן 

 עבודות טיח )במהדורתו המעודכנת(.   – 09הכללי לעבודות בניה, פרק 

במפרטי    החלים,  הישראליים  בתקנים  המפורטות  ההוראות  כל  יחולו  בנוסף, 
 מכון התקנים הישראלי. 

  4.0ום של הטיח בשטח של ביצוע כל טיח יהיה אך ורק לאחר אישור דוגמת ייש 
הסדרתי   כמו ביישום  חומרים בדיוק  תהליכים ומאותם  באותם  לפחות,  מ"ר 

 המתוכנן. 

מוגנים,    )מרחבים  מוגנים  חללים  ובתקרות  מוגנים,    2בקירות  מדרגות  פירי 
(, שלגביהם לא נדרש במפורש גמר  -1  -ו   -2וחללים מוגנים ייעודיים במרתפים  

 דק מסוג בגר. בציפוי גבס, יש ליישם טיח 

 הכנת שטחים   09.02
הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים ואביזרים   

מיותרים, חיתוך חוטי קשירה, סתימות ויישור, איטום חורים וחריצים, חספוס  
 שטחים חלקים מדי, וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם. 

בולטים וחוטי קשירה לעומק  יש לסתום את כל הפוגות בקיר, ולחתוך ברזלים   
 מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור האיטום.  10

רשת    תחבושת  לשלב  יש  שתהיה,  ככל  לבניה,  בטון  בין  מפגש  אזורי  בכל 
ס"מ לפחות.     20)"בנדאז'"( עשויה מרשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי, ברוחב  

 הרשת תוטבע בתוך שכבת ההרבצה.

בעבו  להתחיל  לרבות  אין  ההכנה  עבודות  כל  השלמת  לאחר  אלא  טיח,  דות 
 המפורטות דלהלן וקבלת אישור המפקח לכך בכתב: 

 גמר הרכבת מלבני עזר של דלתות וחלונות אלומיניום.  09.02.04.01

 גמר הרכבת אדנים, כרכובים וסיפים.  09.02.04.02

 גמר הרכבת כל האביזרים והמערכות הקבועים בקירות.  09.02.04.03

 ח. הגנה על המלאכות הגמורות, לפני ביצוע הטי 09.02.04.04

 יש להגן היטב על פתחים, אדנים, סיפים, כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח.  

 בחללים יבשים –טיח פנים   09.03
מיישרת, ושכבת  -טיח הפנים יהיה תלת  הרבצה, שכבה  שכבתי הכולל: שכבת 

בסעיף   המפורט  ויבוצע עפ"י  לטיח,  הבניה    0904גמר  הכללי לעבודות  במפרט 
 ייושר בסרגל בשני כיוונים, בעיבוד לבד. לרבות עובי של שכבה. הטיח 

כל הפינות בין קיר לתקרה, ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ ניתוק עדין   
בעומק   וברוחב    5-10וישר  ומשור    2-3מ"מ  סרגל  באמצעות  )חיתוך  מ"מ 

 טייחים(.

לחלוטין    וישרים  חדים  יהיו  מהכלל  יוצא  ללא  והגליפים  הקנטים  כל 
דק בסרגל מכל צד של הפינה יחסית למישור הקיר. כל הקנטים  ומישוריותם תיב

 , לכל הגובה או האורך, בכל היקף הפתח.X.P.Mוהגליפים יכללו פינות חיזוק  
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 בחללים רטובים   –טיח פנים   09.04
בחללים רטובים )קירות ותקרות( תבוצע בפנים שכבת הרבצה של מלט צמנט   

אך ללא סיד אלא בתוספת ערב  במפרט הכללי לעבודות הבניה,     09כאמור בפרק  
לטקס   "שחל  כדוגמת  האיטום  לשיפור  )במינון  417סינטטי  מכמות    15%" 

 מכמות הצמנט(, או ש"ע.  15%הצמנט(, או "סיקה לטקס" )במינון 

של   תהיה בעובי  ההרבצה  ועד    5-8שכבת  רצפת הבטון  ממפלס  ותבוצע  מ"מ, 
 לתקרה. 

דרישות, אך שהמפקח אישר  על גבי קיר שמישוריותו לא עמדה לדעת המפקח ב
שכבות   במספר  תבוצע ההרבצה  מלט,  בהרבצת  יכוסה  טיוחו בתנאי שהשטח 

בין   ועד    5)שעוביין  מישורי.     8מ"מ  משטח  לקבלת  עד  מכך(,  עבות  ולא  מ"מ 
 שכבות ההרבצה גם במקרה זה יהיו ללא סיד ויכילו תוספת ערב כנ"ל. 

 כמו כן ראה הנחיות יועץ האיטום . 

 תהיה גם היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט לעיל.     שכבה מיישרת: 

 שכבת גמר:  תהיה גם היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט לעיל.  

 כיסוי צנרת תברואה פנימית  09.05
בהתאם  "ספסל"  או  "עמודון"  בכל מקרה,  לעבד,  יש  הגלויה  התברואה  צנרת  סביב כל 

 לעניין. 

ב כיסוי  באמצעות  יבצע  בעובי  עמודון  מפוליסטירן  מתועשות  מותאם   2פלטות  ס"מ 
 להדבקת אריחי קרמיקה בהתאם לפרט האדריכל. 

 דמה מבטון. -ספסל יבוצע ע"י יציקת קורת

האזור    –גמר   לגובה  בהתאם  וצבוע,  מוחלק  פנים  טיח  ו/או  קרמיקה,  באריחי  חיפוי 
 המכוסה. 

 אפי מים  09.06
בין מישור מטויח אופקי ואנכי יבוצע    בגליף של כל פתח, וכן בקצה חופשי של כל תקרה ומפגש

 " מאלומיניום המוטבע בטיח.Uאף מים, באמצעות סרגל "

 פינות וחריצי הפרדה  09.07
לתקרה    קיר  בין  פינות  וכן  לקיר  קיר  בין  חדות.הפינות  הקנטים    יהיו  כל 

 לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.   חדים וישריםוהגליפים יהיו 

לעבד    יש  והתקרה,  קירות  בעומק  בין  וברוחב    10חריץ  לפי    5-10מ"מ  מ"מ, 
 קביעת המפקח. 

שונים    מאלמנטים  שטחים מטוייחים  בין  וכן  טיח  ותקרות  גלויים  בין קירות 
  10מ"מ ובעומק    3-5)כמו תקרות רביץ או תקרות בטון(, יש לבצע חריץ בעובי  

 מ"מ.

 תיקונים  

השונים     המקצוע  בעלי  אחרי  הגמר  עבודות  של  בתיקונים  הטיח  עבודות  כל 
)כגון: נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אוויר(, יבוצעו ע"י  

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה   -הקבלן במסגרת עבודות הטיח 
 חן מקום התיקון. שלא יהיו שום שינוי מישור, התנפחויות וכד', כך שלא יוב 

ללא     הטיח  במישור  יהיו  וקרמיקה  חרסינה  ומעל  פנלים  מעל  טיח  תיקוני 
 העגלות. 

 טיח פנים רגיל  09.08
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  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 

ימים רק אח"כ ליישם את השכבה השניה. את הטיח    2תחתונה  יש לאשפר את השכבה ה
ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח    3הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  

רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי הטיח יכללו עבודות  
 ים מעוגלים. בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח, וכן עיבוד בקו

 טיח חוץ רגיל  09.09
במפרט הכללי, לרבות שכבת   090244טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  

הרבצה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כגון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של כרמית  
או שווה ערך באשור המפקח. מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל מקום  

 דרישת המפקח.  לפי

 בשני הכוונים. הטיח יבוצע עם סרגל 

 פינות מתכת  09.10
מגולוונת בפינות קירות ומפגש חיצוני    XPMיש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת   

 בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה. 

הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את   
 י שכבות צבע בגוון הנדרש. פינות הפח בצבע מגן, שת

הקנטים    כל  חדות.  יהיו.  לתקרה  קיר  בין  פינות  וכן  לקיר  קיר  בין  הפינות 
 והגילופים יהיו חדים וישרים  לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים. 

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים  09.11
שיידרש,   בכל מקום  או  בטון לא מטוייחות  ותקרות  בין קירות מטוייחים  יש במפגשים 

 מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל.  12/12לקבוע פרופיל מאלומיניום במידות  

 טיח חוץ ופנים )טיח צמנט(   09.12
במפרט הכללי לרבות שכבת שליכטה צמנטית    090235טיח צמנט יבוצע כמפורט בסעיף  
 עליונה כהכנה לצפוי, הכל מושלם.

 טיח בממ"ד ובחללים מוגנים   09.13
מ"מ, כולל הרבצה,   10  -  20מוקיר" או שו"ע בעובי  טיח קל על בסיס אגרגט קל דוגמת "תר

 טיח קל, רשת,  בגר משופר ושפכטל. 

 מערכת טיח טרמי חיצוני 09.14

 תאור הטיח  

ס"מ, לרבות שכבת    2.5בעובי    0.85/300טיח לבידוד תרמי חיצוני "תרמוקיר"  
” תוצרת  PT  -  2מ"מ. שכבת מגן עליונה "טיח חוץ   5-" בעובי כ "הרבצה צמנטית

 כמפורט במפרט המיוחד להלן.   -מ"מ  5 -תרמוקיר בעובי כ 

התרמי,   לטיח  מגולוונים  פרופילים  לרבות  העזר  חומרי  כל  את  כולל  המחיר 
אנכיים ואופקיים, בפינות ובמסד, ורשתות פיברגלס בתפרים ומפגשים בין סוגי  

 החומרים תוצרת תרמוקיר או שווה ערך מאושר.    חומרים שונים.

 טיח טרמי  

 ולפי הנחיות היצרן.   1414/1-1045טיח טרמי יבוצע לפי דרישות תקנים 

וחלק    1חלק   1920שכבות משלימות לטיח התרמי יבוצע עפ"י הנדרש בתקן ת"י  
2. 
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 . 1731ציפויים עליונים יבוצעו עפ"י הנדרש בתקן ת"י 

שכבות: שכבת הרבצה צמנטית, שכבת טיח    3  -מורכבת ממערכת הטיח התרמי  
 תרמי ושכבת גמר.   

לפני היישום יש להקפיד על פני שטחים נקיים משמן, אבן, גופים זרים ושכבות  
 חלשות. 

 .1045ס"מ ובהתאם לת"י  2עובי שכבת הטיח התרמי יהיה 

ע"י   ערך מאושר  שווה  או  חורשים"  "טרמוקיר  מתוצרת  יהיה  התרמי  הטיח 
 פרט אם צויין אחרת.   -דריכל, ויבוצע לפי הנחיות ומפרטי היצרן הא

בפינות   והאנכיים  האופקיים  והתקנת הפרופילים  את אספקת  כולל  הביצוע  
 ובמסד ואת כל חומרי העזר הדרושים ליישום הטיח התרמי.

 שכבת יסוד )שכבת ההרבצה הצמנטית(  

בעובי   צמנטית"  "הרבצה  התחתונה  היסוד  מ  1)  5שכבת  שתבוצע  +(  "מ, 
 במריחה, או בהתזה מיכנית. 

 יום: 28דרישות טכניות משכבת ההרבצה לאחר 

 מגפ"ס  8.0  חוזק לחיצה של לפחות 

 מגפ"ס  8.0חוזק הדבקות של לפחות 

 0.5h2m/g OK.1<W   -ספיגה נימית קטנה מ  

 m2.0<b S התנגדות למעבר מים  

 שכבת הטיח התרמי  

תרמוקיר    מסוג  תרמי  טיח  מוסג    0.85/300יישום  תרמי  טיח  לחילופין  או 
 כמפורט במפרטים ולפי הוראות יצרן, ואישור המפקח.  1.20/400תרמוקיר  

 שכבת גמר חלקה  

 מ"מ.  5” תוצרת תרמוקיר בעובי מזערי PT - 2"טיח  

 שכבת גמר עליונה  

ע"ג שכבת הגמר החלקה תבוצע שכבת גמר עליונה של צבע אקרילי מסוג גלזורה  
 להלן.  11ות לנ"ל כמוצג בפרק גלס טקסטורה או חלופ

 יישום של מערכת הטיח יבוצע על ידי בעלי מקצוע מאושרים על ידי היצרן בלבד. 

מטיח חוץ    המחיר כולל את כל העבודות והשינויים שיידרשו כתוצאה ממעבר 
 רגיל לטיח תרמי. 
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   עבודות ריצוף וחיפוי  - 10  פרק

 כללי  10.01
ביחס    והתאמות,  שינויים  נוספות,  דרישות  במפרט  להלן  הנכללות  להוראות 

 עבודות ריצוף וחיפוי )במהדורתו המעודכנת(.  – 10הכללי לעבודות בניה, פרק 

בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקים, בתקנות, בתקנים הישראליים   
 החלים, במפרטי מכון התקנים הישראלי, ועפ"י כל דין. 

השטחים המרוצפים והמח   כל  יבוצעו  הנחייה אחרת,  ופים באופן ישר  בהעדר 
המשכיות בין מישקי   לשמור על  סרגל ופלס, בכל הכיוונים.  יש  לפי  ומפולס, 

 רצפה וקירות, אלא אם אושר אחרת. 

שמפורט,    ייעודיים כפי  ובחדרים  בחללי שירותים תברואיים  בגגות מרוצפים, 
יבוצעו הריצופים במישורים משופעים ישרים המנוקזים אל תעלות ניקוז ו/או  

 מי רצפה, כמפורט בתכניות.אל מחסו 

לאורך קו מפגש של סוגי ריצופים שונים יש לבצע, בהעדר הגדרה אחרת, הפרדה   
 באמצעות פרופיל פליז/אלומיניום, על פי פרט באישור האדריכל והמפקח. 

הריצוף/חיפוי,    של  דיגום  באתר  להכין  הקבלן  על  סוג ריצוף ו/או חיפוי,  בכל 
לפחות   של  ה  5בשטח  לאישור  עבודת  מ"ר,  לביצוע  קודם  והאדריכל,  מפקח 

 הריצוף/חיפוי עצמה. 

בכל מקרה של רכיב חיפוי/ריצוף המשולב בפתח )כגון: אדן, סף(, או המהווה   
רכיב סיום, על הקבלן למדוד את המקום באתר ולהתאים את הייצור לנתונים  

 הנמדדים. 

גבי הריצופים )הנייר משו   הגנה פלסטי על  נייר  פריסת  כוללת  ע"י  העבודה  וק 
"כדורי" או ש"ע(, וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי  

 הדבקה, עד למסירתם הסופית.

 תקנים  10.02
, יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים  10בנוסף למפורט במפרט הכללי בפרק 

ים  של המפרט הכללי ובייחוד התקנ  10.002בבניה כרלוונטיים, ובמיוחד המצוינים בסעיף  
 והמפמכ"ים הבאים, במהדורתם המעודכנת ביותר: 

  –מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים    –   3חלק    1555ת"י   
 ריצוף. 

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים.   –על כל חלקיו  1661ת"י  

 לוחות ואריחים לריצוף.  –מערכת רצפה מאבן טבעית  – 5566ת"י  

חומרים  התנגד   –  2279ת"י    ושל  קיימים  הליכה  משטחי  של  להחלקה  ות 
 המיועדים למשטחי הליכה. 

 כללי   -חומרים  10.03
הסוג,    לרבות  והאדריכל,  המפקח  של  מראש  אישור  טעונים  החומרים  כל 

מילוי,   חומרי  וההדבקה,  הגוון, המרקם, הקליבר, חומרי המליטה  המימדים, 
 המוצרים, כמפורט. סיפים וכד'.  את כל הדוגמאות יש להציג במסגרת תערוכת

אחר    חומר  וכל  יריעות  חיפוי,  לוחות  אריחים,  לאתר  לספק  ו/או  לייצר  אין 
 המשמש לריצוף קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל. 

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על   
טכנ ופרוט  המבנה,  כינוי  הפרויקט,  שם  היצרן,  שם  מצויינים  לגבי  האריזה  י 

 המוצרים הארוזים. 
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הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור   
)זהות מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון וכיוצ"ב(, שתספיק לביצוע  

 כל חלקי המבנה הרלבנטיים באותה סידרת ייצור )לרבות פחת(. 

מ   במועד  במחסניו,  לאחסן  הקבלן  על  יהיה  הגמור,  בנוסף,  המבנה  סירת 
 מרצפות/אריחים נוספים לאלה שרוצפו, מאותן סדרות ייצור, בשיעור מספיק.

 מרצפות/אריחים אלה ישמשו לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק, ככל שיידרש. 

על חומרי הריצוף והחיפוי לעמוד היטב בכל תנאי השימוש וההטרחות בחללים,  
 ולרבות: 

 ובפגיעות סבירות מכוונות )"ונדליזם"(.בנגיפות, בכוחות רוח   10.03.07.01

 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

 ביציבות גוון )לרבות בקרינה ישירה(, לאורך זמן.  10.03.07.08

 לאורך זמן. באפשרויות ניקוי ותחזוקה, לרבות במכונות ניקוי,   10.03.07.09

 כללי  - שיטות עבודה  10.04
או    אריחים,  בחלקי  או  מרצפות  בחלקי  להשתמש  צורך  יהיה  שבו  מקום  בכל 

מסתובב   מכני  במשור  החיתוך  לבצע  יש  עגולים,  חלקים  לבצע  צורך  שיהיה 
 מתאים, וללטש את הקצוות החתוכים.

 מעלות יחתך מראש ב"גרונג". יבוצע ע"י סרגל פינה.  90  -מפגש בין אריחים ב 

 חיתוך יריעות יהיה אך ורק בקו ישר בסכין, לאורך סרגל פלדה.  

 מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים. 

יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי האריחים,   
מחדש   וירוצף  יפורק  אריח שיימצא מונח על גבי כיס אוויר,  ובמיוחד בפינות. 

 בון הקבלן. כיאות, על חש

אריחים    השטח של  את פני  לחה  לנקות במטלית  יש  העבודה  שלבי  במשך כל 
מנת   על  המישקים,  את  היטב  לנקות  וכן  הדבקה/מליטה,  חומר  משאריות 

 לאפשר החדרת הרובה. 

באולמות המחולקים לחדרים באמצעות מחיצות גבס, יש לבצע הריצוף של כל   
 השטחים לפני הקמת מחיצות הגבס. 

קלים לבריכה יש לבצע בהיקף החדר רולקת הגנה מבטון לפני ביצוע  בחדר כימי 
 הריצוף. 

 תיחום "חלל רטוב"  10.05
)שירותים תברואיים, חללי סינון אב"כ, גגות,   רטוב"  כ"חלל  בהיקף שטח חלל המוגדר 
לצקת יחד עם פלטת הרצפה, חגורות   יש  יבשים,  וכד'( ובמפגש עם שטחים  מטבחונים, 

ס"מ. הבטון בחגורות יהיה מקושר עם זיון מתאים    20גובה  )הגבהות( בעובי הקירות וב
 לפלטת הרצפה.  חגורות אלו יש לבצע גם סביב חדירות ברצפה.

 מצע תחת ריצוף  10.06
ב"חלל רטוב" באופן אינטנסיבי, כגון: מטבחון, גגות, שירותים תברואיים, גגות   

שיפועים ו/או מדה, ולא  מרוצפים, וכד' יבוצע הריצוף בהדבקה על גבי מצע בטון  
 על מצע חול. 
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גבי מילוי    הריצוף על  יונח  סוגי החללים  מיוצב.)לא יותר להשתמש  ביתר  חול 
גובה חלל הריצוף בכללותו, כולל אריחי הריצוף, הטיט ומילוי החול,    בשומשום(.

 ס"מ.  15יהיה 

מ    יקטן  בעובי שלא  מדה תהיה  ללא    4  –תשתית  שלמה,  המדה תהיה  ס"מ.  
 ו בקעים, ונקייה מכל שכבות שומניות, אבק או לכלוך אחר. סדקים א

המדה תהיה מיושרת ומפולסת/משופעת לפי תכניות הריצוף, ומאושפרת היטב   
 באישור המפקח. 

מילוי חול מיוצב יורכב מחול טבעי )חול ים או זיפזיף נקי( מעורב בצמנט בשיעור   
לריצוף.  יש לפזר    ק"ג למ"ק מילוי.  אין להשתמש בחול מחצבה כחול  150של  

 המילוי על גבי שטחים קטנים יחסית בהתאם להתקדמות הנחת הריצוף.

)טפלה(.  כמות המים שתתווסף למילוי    התערבת תוכן באמצעות מערבל מכני 
 זה הינה קטנה, כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(. 

 יט. מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו יש להניח עליו את המרצפות באמצעות ט 

 בטון ליצירת שיפועים מתחת לריצוף באזורים רטובים 10.07
 לפחות.   30-השיפועים באזורים רטובים יבוצעו באמצעות בטון ב 

הבטון יהיה בשיפועים ובגבהים סופיים, בהתאם לגובה תעלות, אביזרי ניקוז   
 ופתחים.

 ס"מ. 3-4הבטון יהיה בעובי מזערי של  

כפ   שיפועי הריצוף  יהיו לפי  הרצפה  בתכניות המאושרות  שיפועי  שמפורטות  י 
לביצוע.  נקודות המוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו סימנים בקירות ומכסים  
שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים.  בסמוך לקולטנים יש להגדיל את  

 השיפוע מקומית בלבד.

 בטון השיפועים יוחלק בהתאם לשיפועים ולגבהים הסופיים.  

 בטון השפועים יהיה נמוך בעובי הנדרש עפ"י סוג הריצוף.המפלס הסופי של פני   

 ס"מ.  1גודל האגרגט בבטון לא יעלה על  

בקוטר    מגולוונים  פלדה  ממוטות  מגולוונת  זיון  רשת  תוכנס  מ"מ    4בבטון 
 ס"מ.  15/15ובמשבצות של  

 יש להקפיד על אשפרה של בטון השיפועים עפ"י המפרט הכללי לעבודות הבניה. 

 עים ביותר משני כיוונים באותו חלל. אין לבצע שיפו 

המותרת    הסטייה  ושקעים.   בליטות  ללא  ויהיו  יוחלקו  הבטון השיפועים  פני 
 ± מ"מ.     5מ' תהיה  3מהמישור לאורך קו באורך 

במידה והופיעו סדקים נימיים בפני בטון השיפועים, יש למלאם באמצעות מי   
 ושיפור האיטום, בתאום עם המפקח. צמנט עם ערב סינטטי למניעת התכווצות 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.08
אריח    הגמר.  וברשימות  בתכניות  כמפורט  ומסוגים  בממדים  יהיו  האריחים 

דיוטי"( יהיה בעובי של   האריחים    14לשימוש מאומץ )"הווי  כל  לפחות.  מ"מ 
 בודי.  -יהיו מסוג פול

בהדבקה,    או  מיוצב,  חול  גבי תשתית  על  ייושם  לגבי  הריצוף  כפי שנידרש  או 
 חללים מיוחדים. 

שיפולים יבוצעו בהיעדר הגדרה אחרת מפרופילי אלומיניום ייעודיים משוכים,   
לפחות   של  חתך  דגם    100/13במידות  כדוגמת  איל    BFמ"מ,  ע"י  המסופק 

ובהתאם לפרטים עקרוניים     ,ציפויים, כולל חריץ ניתוק עליון במגע עם הגבס  
מ"מ. הגימור יהיה מוברש. החיבורים לקיר    2  -יפחת ממצורפים. עובי דופן לא  

יהיו סמויים. השיפולים ייחתכו במידות שלמות לפי אורך פאת החדר. חיבורים  
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מ' טעונים אישור מראש של האדריכל. מפגשי    3.0  -לאורך בחללים ארוכים מ
 פינות )חיצוניות ופנימיות( יבוצעו בגרונג. הפרופיל שקוע בקיר הגבס. 

וש   מישקים ברוחב  ריצוף  עם  יבוצעו  פורצלן(  גרניט  )מסוג  או    3יפולים  מ"מ, 
 ברוחב אחר המוגדר בתקן או בהנחיות התכנון. 

סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה חרושתית   
"  מוכנה  תוצרת  כדוגמת  דבקון  MAPPEIאקרילית  או  קרמיקה(,  )נגב   "130  

 , או ש"ע באישור המפקח. )כימאדיר(, בגוון המותאם לאריחים

יהיו    המפורטות  אחרים  רטובים  ייעודיים  ובחדרים  המטבח  בחללי  מישקים 
 מ"מ.  10ברוחב 

הרובה לחיפוי שטחים חיצוניים תהיה רובה עמידה כנגד סדיקה כדוגמת דבקון   
 )כימאדיר(, או ש"ע, באישור המפקח.  130

ישר עם מישקי המרצפות  שיפולי גרניט פורצלן יונחו כך שמישקיהם יהיו בקו   
יבוצעו ע"י חיתוך    5ויבלטו   שיפולים  הקיר מטוייח.   כאשר  מ"מ מפני הטיח 

ונושק לרצפה.  שיפולי   כאשר הצד החתוך פונה אך ורק כלפי מטה  המרצפות 
 ס"מ יחליפו מיקום בסדר ההנחה עם שיפול שלם.  10 –קצה באורך הקצה מ 

בא  בהדבקה  יבוצע  איטום  שכבת  גבי  על  לכך  ריצוף  המיועד  דבק  מצעות 
 והמתאים לסוג שכבת האיטום ולעובי שכבת הדבק. 

הדבקת אריחים תהיה באמצעות טיט הדבקה עם דבק מהיר התקשרות כדוגמת   
"GRANIRAPID" מתוצרת   "MAPEI  או שווה קרמיקה"(  "נגב  )משווק ע"י   "

 ערך מאושר.  הכנת התערובת תבוצע לפי הנחיות יצרן הדבק.

שכבה     למרוח  הצד  יש  באמצעות  הרצפה  גבי  על  הדבק  תערובת  של  דקה 
שיניים", לאחר מכן להשתמש בצד המשונן של הכלי על מנת   החלק של "מלג' 
במלואו   יוטבע  שהאריח  לוודא  יש  הדבק.   של  הדרושה  הכמות  את  להעלות 

 בשטח המכוסה בתערובת הדבק.

רום    ירוצפו במפלס  . במקום  ס"מ מעל פני הריצוף החיצוני  2מרחבים מוגנים 
 הקפיצי ישולב סף מתכת המהווה חלק ממלבן דלת המרחב המוגן. 

מקלחת יונמך ב  פליז, במידות חתך    20  -אזור  סף  ע"י  מ"מ מסביבתו, ויופרד 
4X40    למידות חתוכים  יהיו  מקלחת  בעמדת  אריחים  ס"מ.     10X10מ"מ.  

צפה.   האריחים באזור המקלחת יונחו תוך עיבוד שיפוע לניקוז לכיוון מחסום הר
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 עיבוד נאה   
 של אזור המפגש, ועל איטום מוחלט של כל הפוגות. 

ית.  לאחר  ישום הרובה ייעשה לקראת סוף הביצוע, לקראת בדיקת מפקח סופ 
 ישום הרובה יש להקפיד לנקות את האריחים משיירי החומר עוד באותו יום.

בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך, יש להקפיד על הגנת האריחים   
 באמצעות הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף. 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן  10.09
 גוון ומירקם לבחירת האדריכל.   ,דגם ,גמרבהאריחים יהיו בממדים  

 שבמפרט הכללי.  10.060חיפוי הקירות יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  

מתחת לאריחים תבוצע הרבצה של טיח צמנט. ייתכן והאיטום מבוצע ע"י בטון  
 מוגמש. 

מ"מ, ולא עבות מכך(,    8מ"מ לבין   5ההרבצה תבוצע במספר שכבות )עוביין בין 
 לקבלת משטח מישורי )בשני כיוונים(. כנדרש עד 

 ההדבקה תיעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים המיועדים לכך, באישור המפקח. 

)גודל   משוננת  מרית  באמצעות  שכבת ההרבצה  פני  על  ימרח  ההדבקה  חומר 
 השיניים בהתאם להוראות היצרן(. 
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את האריחים יש להדק אל חומר ההדבקה כך ששכבת חומר ההדבקה המהודק  
 מ"מ.  5-6ה בעובי של תהי

מ"מ במילוי רובה אקרילית בגוון המותאם לגוון    3פוגות ברוחב    –בין האריחים   
 האריחים.

מקצועות אנכיים חיצוניים של אריחים יעובדו בשילוב פרופיל סיום ישר לפינה   
דגם   כדוגמת  צבוע,  גובה    SRמאלומיניום  לכל  ש"ע,  או  ציפויים"  "אייל  של 

אנכי   –החיפוי   אנכיות    –ות, ובגמר חיפוי  בפינות  פאות  בקווים אופקיים. בין 
של "איל ציפויים", או ש"ע.    TRפרופיל פינה ישר כדוגמת דגם    - בפינה חיצונית

 ס"מ יהיה מחתיכה אחת.   300סרגל גמר באורך של עד 

 ( TOLERANCESסיבולות )  10.10
 כדלהלן:  314סיבולות לעבודות ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה ולת"י 

 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 

קרמיקה/גרניט   באריחי  חיפוי 
 פורצלן 

2 -- 0.5± 2± 

 

 תכולת העבודה  10.11
סביב    את ההשלמות ואת העיבוד  העבודה תכלול בין השאר סידורי שיפועים, 

המרצפות   ניסור  לרבות  מסביבם,  לחומר  מותאמים  וכד',  הרצפה  מחסומי 
במקומות   קידוחים  וכן  שיפולים  שאין  במקומות  במיוחד  מדוייקות  למידות 

 הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב.  

 מיניום/פליז. תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלו 

הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים, לרבות ניקוי ודינוג, מריחת "סילר", בכל   
 מקום שיידרש.  

הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה   
גם   מושלם  ליטוש  להבטיח  כדי  מתאימה,  ליטוש  באן  ידנית  עבודה  ו/או 

במכונה אליהם  גישה  שאין  או  במקומות  היציקה,  במחיר  כלול  הליטוש   .
 האריחים.  

 דוגמאות עבור ריצוף, חיפוי או הנחת שיש.   

אופייני    קטע  לכל  משולבת  דוגמא  תבוצע  פסים  או  גוונים  שילוב  במקרה של 
ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את  

במה יועברו  אלה  והדוגמאות  הגוונים  שילוב  הפרוייקט  כל  התקדמות  לך 
כולל   הדוגמאות,  ביצוע  את  כוללים  היחידה  מחירי  לקבלן.  ביצוע  כהוראות 

 פרוקם, אשר לא ישולמו בנפרד.

 העבודה כוללת אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם.  

 ניסור תפרי התכווצות כלולים במחיר יציקת הבטונים העמידים לשחיקה.   

 וצב, וביצוע "רובה" אקרילית. מרצפות על תשתית של חול מי 

לוחות    או  פוליאטילן,   + גלי  קרטון  הנחת  כוללים  היחידה  מחירי 
גבס/דיקטים/יוטה עם גבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת אפוקסי, יריעות  

 גומי וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית.
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ר  סופי,  חשבון  לאישור  וכתנאי  הקבלן,  יספק  העבודה  של  בסיום    5%זרבה 
 מהאריחים השונים, כמפורט במסמכי הפניה/ הסכם זה. 

העבודה כוללת בין היתר פריסת נייר הגנה פלסטי ע"ג הריצופים )הנייר משווק   
ע"י "כדורי"(, או ש"ע מאושר וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני  

 . ע"י סרטי הדבקה, עד למסירה הסופית

מ"מ בין    4/60ני דלתות, מזויתנים מפליז במידות  העבודה כוללת בין היתר מפת 
 .מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים, פרופילי אלומיניום להגנת פינות קרמיקה

מחופות    פינות  להגנת  אחר  או  עיגול,  רבע  אלומיניום  פרופיל  כוללת  העבודה 
 . קרמיקה מסוג ובגוון לבחירת האדריכל
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 עבודות צביעה   - 11  פרק

 כללי  11.01
במפרט    הנכללות  להוראות  ביחס  והתאמות,  שינויים  נוספות,  דרישות  להלן 

 עבודות צביעה )במהדורתו המעודכנת(.   – 11הכללי לעבודות בניה, פרק 

ולרבות: ת"י     הרלבנטיים  הישראלים  לתקנים  יתאימו  תקן    –   691החומרים 
ות"י   מתכת,  למוצרי  יסוד  לצביעת  לת"י  359ישראלי  התאמה  ואין  במידה   ,

או תקן אחר אירופאי מוכר    DIN  55900החומרים יעמדו בדרישת התקן הגרמני   
 המתאים למטרות אלה. 

יש לעשות שימוש אך ורק בצבעים מעולים, המיוצרים עפ"י תקנים מאושרים   
 במפעל של יצרן המחזיק בתו תקן ישראלי. 

התקן. כל  בכל מקום שיידרש ע"י יועץ הבטיחות, יש ליישם צבע מעכב אש לפי   
 צבע יוגש לאישור בצרוף גיליון הבטיחות שלו. 

רטיבות/לחות,    בתנאי  עמידים  צבעים  ורק  אך  ליישם  יש  רטובים  בחללים 
 והמונעים התפתחות עובש ופטריות, כגון: אקרינול, או ש"ע.

של    אחרות  השפעות  או  קורוזיביים  תנאים  קיימים  שבהם  בחללים 
שימוש   יש לעשות  בצבעים עמידים עפ"י התקן, לרבות  כימיקלים/דטרגנטים, 

בתנאים   לעמידה  פוליאוריתן  או  אפוקסי  מוכלר,  גומי  בסיס  על  בצבעים 
 חיצוניים. 

במרחבים מוגנים, ובחללים אחרים לפי הנחיות יועץ הבטיחות, יש להשתמש גם   
המרחבים המוגנים   צביעת  הישראלי.  בתקן  אור המאושרים  מחזירי  בצבעים 

 ר. תהיה על פי הנחיות פקע"

אחסון החומרים, דילול הצבעים וכיוצ"ב יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה,   
 באחריות הקבלן. 

אין לערבב בשום אופן, צבעים מתוצרת יצרנים שונים. שינוי גווני הצבעים, אם   
יידרש, וכן  דילולם ייעשו אך ורק בכפיפות להמלצות היצרנים, ובמשחות צבע  

מתוצרת יצרן הצבע.    כנאמר לעיל.   ובחומרים  יעשה במקום האחסון  הדילול 
 אין להשתמש בצבעים מתוצרת יצרנים שונים, בשכבה מעל שכבה.  

ויש    ומנוסים  מיומנים  מקצוע  בעלי  ע"י  ורק  אך  תבוצענה  הצביעה  עבודות 
להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות ייעשו  

בכ מפורשות  הוראות  קבלת  לאחר  ורק  צביעה  אך  לביצוע  מהמפקח  תב 
 ובמקומות שיורה המפקח במפורש. 

כל הצביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע, כולל כל ההכנות, עבודות   
 העזר שכבות היסוד, הביניים והסופיות בתיאום עם יצרן הצבע. 

הוראות יצרן הצבע המלאות מתוך קטלוג היצרן, בנוסף להוראות והנחיות שעל   
אריזות   במידה  גבי  ומחייבות  המיוחד  מהמפרט  נפרד  בלתי  חלק  הינן  הצבע 

תחילת   לפני  המפורטות  היצרן  הוראות  את  למפקח  להציג  הקבלן  על  שווה. 
זה.   לפרויקט  הכלליות  ההנחיות  יישום  לגבי  הנחיותיו  את  ולקבל  העבודה 
לביצוע   תקפה  המיוחד,  המפרט  לבין  היצרן  הוראת  בין  סתירה  של  במקרה 

מבין השתיים, ותקפה לתשלום הוראת המפרט המיוחד ולא    ההוראה המחמירה
 הוראת היצרן. 

 כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.   

רשאי    כלשהי. הקבלן  במערכת צביעה  אחת השכבות  של  סוג צבע  לשנות  אין 
 להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך )ולא שכבה בודדת(.

ערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו  כל הצבעים הנ"ל מהווים מ 
 בשלמותה כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפי הוראות יצרן הצבע. 

הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים, אם תידרש, כלולה במחיר הצביעה.   
וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי, על הקבלן לקחת בחשבון   היות 

 הזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי.  )זמן ומחיר(
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 יש לקבל את אישור המפקח להכנת השטח לפני יישום שכבת הצבע הראשונה.  

הינו    הכמויות  בהוראות היצרן או בכתב  במפרט,  מספר שכבות הצבע המצוין 
במספר שכבות עד לקבלת   תהיה הצביעה  מקרה  מינימאלי נדרש. בכל  מספר 

 . כיסוי מלא בגוון אחיד על כל פני השטח

לפי    לפרטי מסגרות  סוג צבע  מכל  צביעה  דוגמת  לאישור המפקח,  להכין,  יש 
 הנחיות המפקח. 

גמר המשטח הצבוע יהיה חלק ואחיד לחלוטין ללא סימני משיכה של מברשת   
טפטופים וכיו"ב. במקרה של פנים פגומים, יידרש הקבלן להסיר הצבע ולבצע  

 צביעה מחדש. 

ת: הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג  בעבודות צביעת קירות, תקרות ורצפו 
על  במבנה  בגודל  -צבע  תהיינה  הדוגמאות  ניסיוני.  קטע  ס"מ    100X100גבי 

 לפחות. הדוגמא שתאושר ע"י המפקח תישמר עד גמר עבודות הצבע. 

כל שטחי הפלדה ייצבעו כולל תחתית פחי הרצפה, וכולל שטחים שיוסתרו ע"י:  
ות גבס, תקרות אקוסטיות וכו'. לא ייצבעו  בנייה צמודה, פנלים של סיכוך, קיר 

 שטחי הפלדה הבאים במגע עם יציקת הבטון של הרצפה.

בשכבות    או התקרה  הקיר  לצבוע את  יש  קירות ותקרות:  בצביעת צנרת ליד 
קירות   לתקן  התחתונות,  שכבות  הצנרת  את  לצבוע  מכן  לאחר  התחתונות, 

צבע   ולהשלים שכבת  הצנרת  מצביעת  את  שנפגעו  הקירות, לנקות  עליונה על 
 הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת. 

 צינורות אוורור של המרחבים המוגנים ייצבעו גם בצידם הפנימי.  

גומיות האטימה לדלתות, לרבות דלתות מרחב מוגן, יורכבו לאחר גמר צביעת   
 המשקופים.

ש  כך  הצביעה  לפני  בקפדנות  יכוסו  או  יפורקו  הפרזול  נקיים  אביזרי  יישארו 
חשוף   בטון  שטחי  ייפגעו  שלא  יתרה  הקפדה  להקפיד  הקבלן  על  לחלוטין. 
כתוצאה מפעולות הצביעה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים, לרבות  
כיסוי רצפות בחול דק, או ביריעות הגנה, וכיסוי קירות ביריעות הגנה או כיו"ב  

נקי  - טת האמצעים הנ"ל בכל  הכול באישור מראש מאת המפקח. אם למרות 
זאת ייגרם נזק, יהיה הקבלן חייב לתקן ולנקות את כתמי הצבע על חשבונו ולפי  

 הנחיות המפקח ולשאת בכל התוצאות הנובעות מכך על חשבונו. 

כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי   
, כולל שכבה נוספת  Pבסיס    בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל

 .לאחר ביצוע הקבלנים מטעם המזמין

כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי   
. כולל שכבה נוספת  Pבחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס  

 לאחר ביצוע קבלני המזמין. 

 כללי   - איכות החומרים  11.02
מראש, חדכל הצבעים    צבעים מוכנים  דו-יהיו  ויסופקו  -רכיביים או  רכיביים, 

סגורות    מקופסאות  המקוריות,  באריזותיהם  ארוזים  כשהם  העבודה  לאתר 
ברי   יהיו  שהצבעים  להקפיד  יש  הדגם.  מס'  לרבות  היצרן  בתווית  ומסומנות 

 תוקף, ולא מעבר לשנה מתאריך ייצורם.

ם לצביעת חוץ ועמידים בפני קרני  משטחים גלויים יש לצבוע בצבעים מתאימי 
קיץ/חורף(,   )יום/לילה,  קיצוניים  הפרשי טמפרטורה  גשמים,  רוחות,  השמש, 
שחיקת רוח עם אבק, וכיו"ב. הצבעים המיועדים למשטחים כאלה יהיו עמידים  
למטרות   מתאימים  בצבעים  להשתמש  יש  כן  כמו  אקלימיות.  השפעות  בפני 

בפנ  חימום, צבעים  מיוחדות, כגון צבעים העומדים  גופי  י חום למטרת צביעת 
 בכפוף לתקן הרלבנטי. –עמידים בפני שחיקה לצביעת רצפות וכיו"ב, והכול 

סוגי צבע למטרות מיוחדות, כגון להגנה בפני חום, אש פטריות, טחב, כימיקלים   
 וכיו"ב טעונים הצגת מפרט מיוחד לאישור האדריכל והמפקח. 
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והאדרי  המפקח  אצל  לאשר מראש  רכישה  יש  לפני  צבע,  של  וגוון  סוג  כל  כל 
 והבאת הצבע לאתר, ויישום. 

על    לפעם.   מפעם  ולחידוש  בקלות,  לאחזקה  ניתנים  להיות  הצבעים  כל  על 
 הצבעים לאפשר הסרת כתמים במטלית לחה. 

 הנחיות כלליות לגבי ההכנות ליישום 11.03
 לן.וכמפורט לה  11031עפ"י המפרט הכללי סעיף    –הכנת שטחים    –בשלב ראשון   

שטיפת כל פני השטח באמצעות מים בלחץ תוך הסרה קפדנית של     –בשלב שני   
גורמים רופפים, מלחים וזיהומים מעל פני השטח.  יש להמתין עד לייבוש מלא  

 של פני השטח.   

מאבקת צמנט, חופשי    יבש, נקי, חופשי  על פני השטח המיועד לצביעה להיות 
 משומנים, וחופשי מחלקים רופפים ומאבק. 

-בטון חשוף בצד הפונה לפנים שנדרש לצבעו ייושר ויוחלק באמצעות מרק אלט 
שליכט  פ באמצעות  או  כחלק ממערכת הצביעה,  לפני הצביעה,  טמבור  של  רו 

 אקרילי באגר, עד להגעה לפני שטח חלקים וישרים לגמרי.

 הנחיות כלליות לגבי היישום 11.04
ש, וזמן הייבוש בין שכבה  סוג וכמות השכבות, אופן יישומן, עובי כל שיכבה ביב 

לשכבה יהיו על פי הנחיות היצרן. כל מערכת צבע תכלול את כל מרכיבי המערכת  
 על פי הנחיות היצרן. 

יש לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות, ביצוע דגשים וכד', לרבות באותם   
חללים והכול לפי תכנית לביצוע של האדריכל לכשתאושר, ו/או הוראות המפקח  

 תר.בא

הגובל    גבול השטח  על  להגן  יש  צבוע,  בקצה משטח  או  שונים,  גוונים  במפגש 
לכל   כנדרש,  ומדויקת  ישרה  בהתוויה  דביק  סרט  באמצעות הדבקת  בצביעה 
במשטחים   פגיעה  ללא  בעדינות  להסירו  יש  הצביעה  ובתום  הגבול,  אורך 

 הצבועים, ובמשטחים המקוריים. 

חלק באמצעות מרק ייעודי על פי התקן  בטון חשוף בצד הפונה לפנים ייושר ויו  
 לפני הצביעה, כחלק ממערכת הצביעה. 

גם    גבי פלדה מגולוונת, יהיה  על  צבע  יישום מערכות צבע חיצוניות, ומערכות 
בהנחיה ובפיקוח של גורם מקצועי מטעם יצרן הצבע, לאבטחת היישום בהתאם  

 להמלצות היצרן. 

 ר המפקח. תדירות הפיקוח המקצועי ועומקו יהיו באישו

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים שגוון   
גוון   לקבלת  עד  נוספות  בשכבות  ע"י הקבלן  ייצבעו  אחיד,  הצבע שלהם בלתי 

 אחיד, וללא כל תמורה נוספת.

יצבע הקבלן מחדש את הקיר    מסוים,  בקיר  במקרה של צביעה לקויה/חסרה 
 אחיד, וללא כל תמורה נוספת. בשלמותו,  עד לקבלת גוון  

 דיגום צביעה  11.05
 יש להציג למפקח ולאדריכל חלופות יישום, מראש.  

יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה ושל כל סוג גוון ומירקם הנכללים בעבודה   
כ   לפחות  של  כיסוי  בשטח  הנבחר,  ותאורה    2.0  – בגוון  יישום  בתנאי  מ"ר, 

 והאדריכל. אמיתיים ככל הניתן, לאישור המפקח  

להשגת   עד  הנדרש,  ככל  חוזרות/שונות  דוגמאות  לדרוש  המפקח  בסמכות 
 התוצאה המקצועית הרצויה, כתנאי לאישור לביצוע.  

 צבעי יסוד  11.06
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חומרים    תוספת  משמן ללא  מורכב  יהיה  ומשטחי טיח  עץ  למוצרי  יסוד  שמן 
ולאבקת    30%אחרים פרט למייבשים, למדלל )טרפנטין( ששיעורו לא יעלה על  

בתחליף  5%עד    –אוקר   שימוש  טהור ומבושל. יותר  פשתן  השמן יהיה שמן   .
 לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים במפעל מוכר ומאושר. 

מסוג   צבע יסוד סינתטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים חרושתיים,   
 .691רישות ת"י  צבע מיניום עם שרף סינתטי אם כרומט אבץ עם שרף העומד  בד

צבע יסוד לגופי חימום, צנרת הסקה ואלמנטים דומים המופעלים בחום, יעמוד  
, או תקן אחר המיועד למטרה זו. למערכת  DIN  55900בדרישת התקן הגרמני  

צבעים מיוחדים, כגון צבעי אפוקסי, פוליאוריתן  וגומי  מוכלר  ישתמשו בצבע  
 היסוד המתאים לפי הוראות היצרן. 

 ולכות צבעים  11.07
שמנים מתייבשים וחומרי   עם או בלי  סינתטיים  יכילו שרפים  סינתטיים  צבעים ולכות 
ייבוש לפי הצורך. צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים  פולימריים מתאימים לייעודם, כגון  
או   לתקנים  ויתאימו  כימיקלים,  בפני  עמידים  או  גבוהות,  בטמפרטורות  היציבים  אלה 

 יגמנטים שבצבעים יהיו יציבים ובני קיימא. למפרטים החלים עליהם. הפ 

בהתאם  מינראלי,  בטרפנטין  מדולל  מנופח  מביטומן  עשויות  תהיינה  ביטומניות  לכות 
 . 488לדרישות ת"י  

 מדללים  11.08
ואילו הצבעים   בדרישות התקן,  מינראלי העומד  בטרפנטין  יש להשתמש  דילול  למטרת 

דלל המומלץ על  ידי היצרנים של הסינתטיים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במ 
 הצבעים המתאימים. 

 צביעה בצבע אקרילי  11.09
שכבות עד הגעה לפני שטח ישרים    1-2החלקת הקיר עם שליכט אקרילי באגר   

 וחלקים.

 טרפנטין מינרלי.  10%צביעת שכבת פריימר לבן מדולל  

שכבות צבע אקרילי משי אקווניר, כל שכבה בכיסוי מלא ובהפרש של    2צביעת   
 שעות בין שכבות בגוון לבחירת האדריכל.  24

 צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת בפוליאור 11.10
 רכיבי.-צביעה בצבע מט משי על בסיס שרפי פוליאוריתן חד  

 יישום בעיקר על מוצרי מתכת בלתי צבועה, ובלתי מגולוונת. 

הכנת המשטח ע"י הסרת חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר באמצעות מברשת   
-STר לטש ושטיפתו בטרפנטין מינרלי טמבור.  השיוף המכני לדרגה  פלדה וניי 

3. 

 מיקרון.  60אדום, בעובי יבש  HB-13סופר עמיד  –שכבה ראשונה צבע יסוד  

 מיקרון.  60צבע יסוד סופר עמיד אפור, בעובי   –שכבה שנייה  

 מיקרון. 40פוליאור, בעובי יבש  –שכבות צבע גמר עליון  2 

 שעות.  24 –לשכבה משך ייבוש בין שכבה  

 בהתזה.  – יישום בהברשה או במשטחים גדולים  

 גוון לבחירת האדריכל.  

 צבע מקשר עג"ב מתכת מגולוונת 11.11
 הכנת הפלדה המגולוונת לפני הצביעה: 
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בטון, סוגי   אבק, זפת,  שומנים,  גריז,  צבע,  בקפדנות משאריות  ינוקה  השטח 
מיקרון,    15לחלוטין.  חיספוס בעומק ריתוך )שלקה( וכל גוף זר אחר ויהיה יבש 

 .100באמצעות נייר לטש    מס' 

ייעשה בזהירות למניעת השארת שאריות שיפגמו   ובדטרגנטים  ניקוי בסבונים 
 בהדבקות הצבע. 

ניקוי מכני יהיה באמצעות מברשות פלדה ידניות לסילוק בוץ, התזות בטון וכד'  
סילוק כתמים של מלחי אבץ  או מברשות ניילון בשילוב מים נקיים מתוקים ל

 שונים )"קורוזיה לבנה"(.

 ניקוי כימי )צריבה באמצעות חומצה( אינו מאושר.   

יש להשתמש בצבע יסוד    – לקישור עם צבע על בסיס פוליאוריתן כגון טמגלס   
 מיקרון.  40-50אפוגל, בעובי 

יש   שנפגעו  באזורים  ו/או  ריתוך  מקומיים באזורי  גילוון  מעל תיקוני    לקישור 
שכבות,    2  – אבץ(, ב    93%רכיבי גלווצינק אלומיניום, ) -להשתמש בצבע יסוד חד

 מיקרון כל שיכבה.   40בעובי  

 צביעה קירות/תקרות חללים רטובים באקרינול  11.12
 . 207במדלל  20%אקרינול מדולל  : צבע יסוד 

 . 207במדלל  10%אקרינול מדולל  : צבע ביניים 

 . 207במדלל  10%אקרינול מדולל : צבע עליון 

 יישום בהתזה )איירלס(, או בגלילה. 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת במערכת צבע מעכב אש   11.13
 : הכנה מכאנית כנ"ל.  הכנת שטח  

 מיקרון.  50-40שכבת צבע יסוד: צבע יסוד אפוקסי אפוגל בעובי של  

 בעובי הנדרש. SPXשכבת צבע מעכב אש: צבע פירוטק  

צביעה  עליון  צבע  עליון:  צבע  של    שכבת  בעובי  מגוון  ודי  מיקרון    50-40אחת 
 לשכבה.

 יישום בהברשה.  

 צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת במערכת צבע מעכב אש  11.14
 לפי תקן שוודי .  SAS.5:  ניקוי חול לדרגה  הכנת שטח  

 מיקרון.  100-80שכבת צבע יסוד: צבע יסוד אפוקסי מולטיפוקסי בעובי של  

 בעובי הנדרש. SPXשכבת צבע מעכב אש: צבע פירוטק  

של    בעובי  מגוון  ודי  אחת  צביעה  עליון  צבע  צבע עליון:  מיקרון    45-40שכבת 
 לשכבה.

 יישום בהברשה.  

 בדיקות הצביעה ושלבי הבצוע   11.15
יעמוד הקבלן   פלדה,  לגבי צביעת מסגרות  במיוחד  עבודות הצביעה,  של  ושלב  בכל שלב 

 לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.  

ישמש  אשר  המפקח,  ע"י  מאושר  מתאים,  עובי  מד  הצביעה  להחזיק באזור  הקבלן  על 
 לבדיקת עובי השכבות.  

רת הגלויות, לתקן  בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנ
 קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.  
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 יישום   11.16
מעולה   הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה.  קפדנית  עבודה  הקבלן  מן  נדרשת 

 שתתבטא: 
 בהכנת הרקע.   

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.   

גון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת, או כל אביזרים  בהגנת המוצרים כ 
בזמן   משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבנין  אחרים שיוכנסו בבנין ע"י קבלני 
למנוע   מנת  על  פריט  כל  לכסות  חייב  הקבלן  הצביעה.  עבודות  את  שיבצעו 

 התלכלכות והווצרות כתמים. 

 ת.  העבודות תמסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופ 

 הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות נקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח.   
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 עבודות אלומיניום  - 12  פרק

 כללי   12.01
 מהות העבודה  

מתייחסות חוזה   / מחיר  הצעות  לקבלת  זו  בקשה  נשוא  האלומיניום    עבודות 
  לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני, תוכניות

אדריכל   הכמויות,  פרטי  וכתב  הטכני  המפרט  אלומיניום,  רשימות  מנחים, 
 קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר. 

 תכולת העבודה  

ייצור ואספקת מערכות אלומיניום של חלונות, דלתות, ויטרינות,   12.01.02.01
בהתאם    אש  מוגנות  ומערכות  פנים,  וחלונות  דלתות  מעקות, 
הכמויות   וכתב  הטכני  המפרט  האדריכל  ורשימות  לתוכניות 
מול   ולחוזה   המכרז  האלומיניום שמצורפים למסמכי  ותכוניות 

 המזמין.  

ערכות האלומיניום ובינם  כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במ  12.01.02.02
והפלשונג   הגימור  החיפוי,  חומרי  הבניין,  וחלקי  פתחי  לבין 
והקופינג בכל קומה ובכל פתח בנייה מכל סוג שהוא על פי אישור  

 .  האדריכל

 האדריכל.  כמפורט בתכניות האדריכלעבודות הזיגוג,  12.01.02.03

דלתות לפתיחה בפנים ובחוץ, שכוללות את כל הפרזול, האביזרים   12.01.02.04
הבטיחות,  והמנגנו  יועץ  האדריכל,  דרישות  פי  על  מחלקת  נים 

 ונציגי המזמין.  האחזקה של המתחם 

אלומיניום 12.01.02.05 מערכות  לחיזוק  הדרושים  העיגונים  חלונות,    ,כל 
 דלתות וויטרינות, וזכוכיות למבנה.  

ותיקון   12.01.02.06 דגמים על פי המפרט באתר בגודל מלא. פירוק  בניה של 
 דוגמאות על פי הצורך. 

וחישובים סטטיים של מהנדס מורשה מטעם  חישובים הנדסיים   12.01.02.07
פריט,   כל  של  הרכבה מפורטות  ותוכניות  ייצור  תוכניות  הקבלן 

 לתיאום מול תוכניות האדריכל ויועץ הביטחון. 

אטמים, חומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית וכל אלמנט נוסף   12.01.02.08
 של פריטי הזיגוג והאלומיניום.

ומים. 12.01.02.09 לאוויר  אטימות  לבדיקות  שדה  דרישות    בדיקות  פי  על 
 המפרט והתקן הישראלי. 

 שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל, על פי דרישות המפרט. 12.01.02.10

 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר  

קודמים   12.01.03.01 פרויקטים  הקבלן    7רשימת  הקים  בהם  אחורה  שנים 
 מערכות דומות. כולל שמות ממליצים וחברות איתם עבד.

 המפרט. שם המצבעה העומדת בדרישות  12.01.03.02

 תקנות ומפרטים  

הנדרשת   12.01.04.01 יעמדו ברמת הדרישות המחמירה  עבודות האלומיניום 
במקרה   בתעשייה.  הנהוגות  ובדרישות  הישראלי  בתקן  במפרט, 
הדרישות   ברמת  העבודות  יעמדו  הדרישות,  בין  סתירה  של 

 המחמירה ביותר. 

לפי   12.01.04.02 יערכו  האלומיניום  לקונסטרוקציות  הסטטיים  החישובים 
הע הישראלי  תקן  התקן  על  יתבססו  חוץ  תוצרת  מערכות  דכני. 

מערכות   של  תקן ישראלי תואם  בהיעדר  אמריקאי  או  אירופאי 
 שוות ערך. 
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 השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד. 12.01.04.03

התקן   12.01.04.04 לפי  יערך  החוזק  לנושא  הנוגע  בכל  הסטטי  החישוב 
 . 414המעודכן 

פרק   12.01.04.05 בדרישות  יעמדו  העבודות  הבין    12כל  הכללי  המפרט  של 
)משר אלומיניום  לעבודות  ) הספר  2008די  הביטחון  של משרד   )

 הכחול (.

לנושא   12.01.04.06 בהתאם  רלוונטי  ישראלי  תקן  בכל  יעמדו  העבודות 
 המפורט  

בתכנון, גם אם לא הוזכר ברשימה זו. יש לראות את הדרישות  
בין   סתירה  ותיווצר  היה  כסותרות.  ולא  כמצטברות  השונות 
הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע מוקדם ככל האפשר ולקבל  

 את הנחיית היועץ ומנהל התכנון לפתרון הנדרש.  

כל הדרישות של כל   12.01.04.07 רק, יש להקפיד על מילוי  אבל לא  במיוחד 
 התקנים 

הישראלים המתאימים, לדלתות, לחלונות, לקירות המסך, פחי  
אלומיניום, תכונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד תרמי,  
מים,   ולחדירת  לרוח  אטימות  לאש,  עמידות  בטיחות,  מעקות, 

 כוחות רוח ורעידות אדמה. 

והפרטים   12.01.04.08 למערכות האלומיניום  ערך  להציע שווי  רשאי  הקבלן 
 בפרויקט. 

במפרט   הטכניות  לדרישות  שקולה  להיות  חייבת  הצעה  כל 
להיות   חייבות  החלופיות  והיועץ. ההצעות  האדריכל  ודרישות  
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 התאמה   
ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים,  
עליו להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט וליועץ האלומיניום. החלטת המנהל  

סמך הטענה  בנידון היא סופית ומכרעת. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  
 שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר מילוי הצעתו.  

 התאמה לחוק התכנון והבנייה  

היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק  
התשכ"ה   והבניה  לכל    - 1965התכנון  הצעתו  מתן  ליום  התקפות  והתקנות 

לרבו והמחייבים  המעודכנים  הרשמיים  הישראליים  של  התקנים  בנושאים  ת 
זיגוג, בידוד תרמי ואקוסטי, הגנות על הפתחים מפני פריצה, ירי, עמידות לאש, 

 חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה.

כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים והתקנות  
 המחייבים.  

 סטנדרטים ושינויים   –תכנון מפורט  

מסגרות   חלקי  של  המפורט  הפרטים  התכנון  כל  לרבות  פחים,  אלומיניום, 
מערכות   קבלן  מטעם  אלומיניום  מהנדס  ידי  על  יוכנו  הטכניים  והתיאורים 
האלומיניום, על יסוד התוכניות, המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה. רפפות  
ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס מוסמך מטעמו של הקבלן, יחתום ויאשר על פי  

קו תוכנית  כל  על  האלומיניום.כל  הערותיו  לפריט  שמתוספת  נסטרוקציה 
הסטטיים   החישובים  והאדריכל.  האלומיניום  יועץ  לאישור  יובאו  התוכניות 

 יוגשו לאישור יועץ האלומיניום ומהנדס הבניין.  

 בעלי מקצוע אחרים בבניין  

יעביר לקבלן   שמזמין/מנהלהפרויקט  זמנים  לוח  לפי  בשלבים  תבוצע  העבודה 
ע מלא  בתיאום  עם המבצע,  ובשילוב  בבניין  אחרים  מקצוע  בעלי  של  בודה 

בטון,   עבודות  קבלני  ומנ"מ,  ביטחון  עבודות  קבלני  כגון;  אחרים,  קבלנים 
עבודות ריצוף, חשמל מזוג אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל  
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באתר. אין   הפרויקט  יבוצע תוך תיאום מראש עם הקבלן הראשי ומנהל  זאת 
לפגוע באיכו ו/או לפגום  בכך  עבודות האלומיניום  ת ההרכבה והביצוע של כל 

 בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן. 

 לאחר אישור התחלת עבודה  –תכנון מפורט  

התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת   12.01.09.01
העיקריים.   ומרכיביה  המבוקשת  המערכת  האדריכל.  כוונות 

ית בהצעתו   במידה  הקבלן  בהתאם.  הנדרש  כל  את  ויגדיר  כנן 
פירוט, פתרון   שיטה,  אישור תוכניות  טרום   יציעבשלב  והקבלן 
שמוגדר   למה  ערך  כשווה  דרישות  באותן  לעמוד  עליו  חלופי, 
להלן   ייקראו  הקבלן  של  המאושרות  הביצוע  תוכניות  במפרט. 

 התכנון המפורט, המאושר לביצוע.  

להגיש לאישור לפני ביצ  12.01.09.02 הקבלן  תכניות  על  הזמנים  עפ"י לוח  וע 
של    1:1,  1:2,  1:5בקנ"מ    SHOP DRAWINGSעבודה מפורטות  

כל אחד ממוצרי האלומיניום, הזכוכית, הפרזול ושיטת ההרכבה  
של הפרט בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת. תמורת התכניות  

 כלולה בהצעת הקבלןולא תשולם תוספת מחיר עבורן. 

לביצו 12.01.09.03 אישור  לקבל  הקבלן  ויועץ  על  מהאדריכל  בכתב  ע 
בקנ"מ:   הפרטים  לגבי  פתרונות  1:1,  1:2האלומיניום  שכוללים 

לקירות,   חיבור  יתארו  הפרטים  ומיוחדים.  בעייתיים  למקומות 
בניין   חלקי  עם  מפגשים  ופרטי  איטום,  פרטי  ודלתות,  ספים 

 ותאום פרטי חיבור ואיטום.  

כל   12.01.09.04 ליציבות  הקשורים  תכנון  ונושאי  סטטיים  חישובים 
האדריכל  ה אישורי  הקבלן.  של  באחריותו  הינם  אלמנטים 

ומהנדס הקונסטרוקציה הינם אישורים עקרוניים בלבד והם לא  
והמלאה   והבלעדית  הכוללת  מאחריותו  הקבלן  את  משחררים 

בסעיף חישובים    12.0.11.5כמתואר  להגיש  הקבלן  על  לעיל. 
 סטטיים על ידי מהנדס מורשה מטעמו.  

אטמי  12.01.09.05 פריטים,  של  שנדרשים  השמטה  פרזול  וחלקי  פתרונות  ם, 
אישור   בפועל.  להתקינם  הקבלן  מאחריות  גורעת  לא  בתכניות, 
ולדגמים אינו משחרר את   יועץ האלומיניום והאדריכל לתכניות 
לכשלים,   המוצר,  לטיב  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  הקבלן 
במועד   להתגלות  שעשויים  וליקויים  התאמות  לאי  לטעויות, 

 מאוחר יותר. 

קבלן לפרט את פרטי הרכבת כל פריט בכל היקפם, שיטות  על ה  12.01.09.06
החיבור, מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות  
ופירוט   האטימה,  וחומרי  האטמים  סוגי  והאטימה,  העיגון 

 המפגשים המגוונים.  

לאחר   12.01.09.07 רק  ייצור  להתחלת  יהוו אסמכתא  התוכניות המאושרות 
ם והאדריכל. לאחר קבלת קבלת אישור בכתב מיועץ האלומיניו

בכתב   אישור  ללא  מאומה,  לשנות  רשאי  אינו  הקבלן  האישור 
 מיועץ האלומיניום והאדריכל. 

בעבריתיש   12.01.09.08 אישורי    לבצע  פרטים,  חתכים,  התכניות,  כל  את 
למפקח,   הקבלן  בין  שתבוצע  התכתבות  וכל  דו"חות  בדיקות, 

להיות   חייבים  הזרים  המסמכים  כל  ולאדריכל.    באנגליתליועץ 
 . בלבד

שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט   בכתב על הקבלן למסור  12.01.09.09
שמרכיב את כל אחת מהמערכות שמותקנות בבניין כמו: חומרי  
חיבור   ואמצעי  אלומיניום  פחי  זכוכית,  פרזול,  גומיות,  איטום, 

 מיוחדים, במידה ואושר לו לעשות שימוש במוצר שווה ערך. 

 דמות. כמופיע במוק - הגדרת שווה ערך:  

 דגמים ודוגמאות פרזול   



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   158עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

פריט   12.01.11.01 ייצר  הקבלן  פריטים  מחמישה  למעלה  המונה  מוצר  בכל 
 לדוגמא לאישור המזמין, לפני שיאושר ביצוע סדרתי שוטף.

של הקבלן.   12.01.11.02 העבודה  מתכולת  יהיו חלק  לדוגמא  האלמנטים  כל 
 הדגמים יהיו כלולים בתמורה ולא תשולם שום תוספת עבורם 

באתר   12.01.11.03 להכין  המבצע  מידה  על  בקנה  אחד    1:1דגם  כל  של 
 מהדגמים הנדרשים. 

על המבצע להציג ליועץ האלומיניום ולאדריכל דוגמא מכל פריט,   12.01.11.04
אחרים בבניין, כולל   כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת 
זכוכית,   אביזרים,  אטמים,  ברגים,  מחברים,  פרזול,  תכניות, 

חיפוי.הדוגמאות   ופחי  עיוורים,  משקופים  ייבדקו  גימור, 
 להתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שוטף. 

הפרזול   12.01.11.05 דרישות  כל  של  פרזול  לוח  להכין  המבצע  הקבלן  על 
במערכות האלומיניום לאישור סופי לפני ביצוע. הלוח חייב לכלול  

 פריט הפרזול הנדרש + קטלוג יצרן לכל פריט.  1:1דוגמא ב 

 התאמה למידות הפתחים   

מידות הפתחים בבניין והתאמתם לתוכניות  הקבלן ימדוד את כל   12.01.12.01
לפתחי   את המוצרים  להתאים  המסגרות, באחריותו  ייצור  לפני 

 הבנייה שבוצעו ע"י אחרים. 

מיידי   12.01.12.02 באופן  שתתגלה  התאמה  אי  כל  על  להודיע  חייב  הקבלן 
כנגד   ויבדקו  יסומנו  הסטיות  ולאדריכל.  האלומיניום  ליועץ 

יועץ   וכוונות האדריכל.  המבנה  והאדריכל  תוכניות  האלומיניום 
 ינחו את הקבלן לגבי המשך הביצוע.  

 תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי:   

הקבלן קיבל את אישור יועץ האלומיניום ואדריכל על גבי תוכניות    12.01.13.01
 הביצוע.  

השונות,   12.01.13.02 המערכות  בין  המפגשים  לכל  אישור  קיבל  הקבלן 
ל פי כתב  השיטות השונות ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת ע

 הכמויות.  

הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו על   12.01.13.03
 ידו. 

בצירוף   12.01.13.04 הזמנים  לוח  לפי  לאישור  הוגשו  והפרטים  התכניות  כל 
כתב אחריות של הקבלן המבצע לאיכות המוצר, עמידה בלוחות  

 זמנים וטיב העבודה בפרויקט.

בדג 12.01.13.05 שנבחנו  הפרמטרים  לכל  אישור  קיבל  השונים  הקבלן  מים 
 להזמנת חומר וביצוע הפריטים הראשונים באתר.  

 תקן דרישות  12.02
 כללי  

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך שכל  12.02.01.01
מערכת במעטפת הבניין תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים,  

תקן   לדרישות  בהתאם  הקיר,  למישור  וכל    414אנכית  מעודכן 
 פרטי התקן הישראלי.  

. כולל בדיקת  1068עפ"י תקן    Eכל המערכות יעמדו בדרישות רמה   12.02.01.02
רמה   בדרישות  שתעמוד  מים,  בס'  Eחדירת  החמרה  ראה   ,

 ובפרק הבדיקות.   12.1.2.4

חשבון   12.02.01.03 על  יהיו  העלויות  כל  מעבדה,  בדיקות  וידרשו  במידה 
  הקבלן. 
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העצמי,   12.02.01.04 חייבת לשאת במשקלה  כל מערכת  לעיל,  בנוסף לאמור 
ע הזכוכית,  ע"י  משקל  המופעלים  עומסים  סיסמיים,  ומסים 

 תפעול הכנפיים, מכל סוג שהוא.  

היא   12.02.01.05 המתוכנן  העומס  בעקבות  המותרת,  המכסימלית  השקיעה 
 כדלהלן: 

מערכות   למישור  אנכי    1/300  -האלומיניום  בניצב  למפתח 
ולמפתח האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא  

שא  15יותר מ   ר הפתחים והמערכות תהיה  מ"מ. השקיעה בכל 
לפתיחה   הכנפיים  לעיל  אתהאמור  לסתור  מבלי  בהתאם לת"י. 
והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק  

עכבישים   קיר  תאושר    ALL GLASSבאיטום.במערכת  לא 
 שקיעה כלל.  

פעמים העומס    1.5  -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל  12.02.01.06
 ילי או חיובי( בכל המערכות מכל סוג שהוא. המתוכנן )של

יקבלו   12.02.01.07 לא  המחברים,  כולל  המעטפת,  מערכות  כל  של  העוגנים 
 מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.   50%מאמץ מעבר ל 

יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים   12.02.01.08
ארוכי טווח )זחילות( ו/או עומס נייד כגון שינויים תרמיים, בכל  

 המערכות.  

מסמרות,   12.02.01.09 יהיו ברגים,  לא  שבו  באופן  ההרכבה והייצור יתוכננו 
המישור   פני  על  חשופים  אחרים  מכאניים  חיבורים  או  עוגנים 

 החיצוני והפנימי. 

שאינם   12.02.01.10 חשופים  מכאניים  ומחברים  מסמרות  הברגים,  כל 
נירוסטה   מחלידה  בלתי  מפלדה  יהיו  עם    4A  -   316אלומיניום 

 ראשי בורג ראש עגול. 

כמוגדר   12.02.01.11 ותוצאותיהן  והדלתות  הכנפיים  ביצועי  בדיקות 
דרישות  10681+2בת"י עפ"י  תאושר  המסך  קירות  .מערכת 

המפרט, הנחיות החברההמתכננת, התקן המקומי על פיו תוכננה  
 המערכת והתקן הישראלי.  

תכנון, ייצור והרכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר אוויר   12.02.01.12
לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח והפסדים  

 תרמיים.  

עומדות   12.02.01.13 המעטפת  מערכות  שכל  בדיקה  דו"ח  להגיש  על הקבלן 
בדרישות חדירת אוויר חריגה עפ"י הנאמר להלן: חדירת האוויר  

מק' / לשעה / במר' של שטח קיר / כנף בלחץ רוח    0.6לא תעלה על  
ראה רשימת    -פסקל בהתאם למפורט ברשימת הבדיקות.    300של  

 בדיקות בפרקחמישי.  

ועש 12.02.01.14 אש  כנגד  קומה  החסימה  בכל  הבטון  וקו  המסך  קיר  בין  ן 
על פי הנחיות   קבלן האלומיניום  לאורך היקף הבנייןתבוצע ע"י 
הבידוד   חומרי  של  הגיאומטרי  בתכנון  ישתתף  הקבלן  המפרט. 
להיות   חייב  הפרט  נוסף.  תשלום  ללא  ועשן  אש  כנגד  חסימה 

 מאושר על ידי יועץהבטיחות.

מערכ 12.02.01.15 כל  של  תרמית  תזוזה  קליטת  לתכנן  ת  יש 
 בתחוםהטמפרטורות:

 +מעלות צלזיוס.  70עד-  10 -מ  חיצונית: 
 +מעלות צלזיוס. 50+עד  0-מ  פנימי:

יועץ   12.02.01.16 להנחיות  בהתאם  אקוסטית  הפחתה  להבטיח  יש 
 האקוסטיקה.  

12.02.01.17 ( פרופיל החלוקה  לפיה  בדרישה  להתחשב  הקבלן   CROSS),על 
BAR    מ' ובגובה מעל לראש פתח    1.05בקיר המסך, המופיע בגובה
יהיה באותו עומק כמו הזקיף. המישור הפנימי של הזקיפים  האור  
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והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי האור, כנפיים לפתיחה  
 ודלתות. 

לזקיפי   12.02.01.18 שווה  עומק  במידת  יהיו  כניסה  דלתות  סביב  הקורות 
 האלומיניום. 

סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות וחלונות   12.02.01.19
אלו  משקופי  יותקנו  למישור  הרצף  עד  משוך  מפרופיל  מיניום 

האלומיניום   יושחלו למשקופי  הגבס  חיפוי  הגבס הפנימי.לוחות 
 ויחוברו בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין. 

מעלות, אלא    170דלתות חייבות להיפתח בשאיפה למכסימום של   12.02.01.20
 אם נדרש אחרת במפורש. 

של   12.02.01.21 שבר  סבירות  תעבור  לא  למקדם    0.4%הזכוכית  ערך  שווה 
 . 5ת בטיחו

 חיפוי פח האלומיניום ורפפות אינם מהווים מישור איטום. 12.02.01.22

 

 עמידות בתנאי הסביבה  

חדירת מים  12.02.02.01 תבטיח איטום בפני  והזכוכית  מעטפת האלומיניום 
 ורוח. 

לבין   12.02.02.02 המסך  קירות  בין  והאופקיים  האנכיים  המפגש  קווי  כל 
ביריעות   יאטמו  והקירות תשתית  הבטון, חיפויי האבן,  משטחי 

EPDM  רצ באופן  באופן  יאטמו  בפח  שמחופים  האזורים  כל  יף. 
 רציף ונסתר. 

פרטי   12.02.02.03 עפ"י  והיועץ  האדריכל  להנחיות  בהתאם  יבוצע  האיטום 
אוויר לפנים   וחדירת  מים  מעבר  באופן שימנע  מאושרים  ביצוע 

 הבניין.  

תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים   12.02.02.04
שע התעבות  מי  וניקוז  המעטפת  של  להיווצר  השונים  שויים 

 במערכת כלפי חוץ. 

  (יש לבצע מערכת השוואת לחצים )בעל בסיס עיקרון "מסך גשם" 12.02.02.05
בקיר  המסך, הויטרינות, חלונות הרצף הכנפיים לפתיחה ודלתות  

 הבניין. 

 הארקת קירות מסך   

על קבלן האלומיניום לבצע בתיאום עם קבלן החשמל חיבורי הארקה  נסתרים  
י תוכניות יועץ החשמל. החיבורים יהיו כלולים במחיר  לקירות המסך בבנין על פ 

 העבודה ולא תשולם תוספת עבורם.  

  )במידה ותדרש(נעילה חשמלית  12.03
 הזנות למנ"מ ונעילה חשמלית 

קבלן האלומיניום יאפשר שילוב של אביזרי פרזול וביטחון ומתח   12.03.01.01
 נמוך  בתוך מערכות האלומיניום באופן נסתר. 

ההזנות 12.03.01.02 הכנות    כל  עם  יבוצעו  חשמלית  ונעילה  מגנט  לאלקטרו 
במעברים   נמוך  מתח  וקבלן  מנ"מ  יועץ  הנחיות  פי  על   מראש 
קבלן   על  האלומיניום.  פריטי  של  הפרופילים  בתוך   נסתרים 
האלומיניוםלבצע ישיבת  תיאום עם יועץ וקבלן מתח נמוך לפני  

 תחילת ייצור. 

 כל ההכנות כלולות במחיר היחידה ולא תשולם תוספת עבורם.  12.03.01.03

ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים. הכנות להולכה   12.03.01.04
נסתרת של הזנות מתח נמוך בתוך המערכת היא באחריות קבלן  

 האלומיניום עד  לנקודת העיגון של כל התקן.  
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 חומרים מוצרים וגימורים 12.04
 כללי  

 רו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.  יש להשתמש בחלקי מערכת שאוש 12.04.01.01

יהיו   12.04.01.02 ממתכת  הסביבה  לתנאי  החשופים  החיבור  אביזרי  כל 
חלד   אל  לא    4A  -  316ממתכות  פליז  נחושת או  אלומיניום.  או 

 יאושרו . 

למנוע   12.04.01.03 בכדי  לאלומיניום  הפלדה  חלקי  בין  הפרדה  לוודא  יש 
 שיתוך. 

וחלקי   12.04.01.04 האלומיניום  חלקי  של  שונה  יכולת התפשטות  לוודא  יש 
 דה. הפל

יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי   12.04.01.05
 הבניין.  

 האלומיניום  

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא   12.04.02.01
 פגמים שנובעים משלבי הייצור, הצביעה, ההובלה וההרכבה.

צביעה,   12.04.02.02 עובי  האילגון,  עובי  הפחים,  הסרגלים,  הפרופילים,  כל 
 , במפרט הכללי.  2מה יהיו לפחות לפי כינוי מספר  רמת ליטוש וכדו

ממ'. גודל ועובי פרופילים    2עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות   12.04.02.03
ייקבע סופית על פי החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן  
והיצרן ובאישור יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל המשמש 

 ישראלי. ממ' ועל פי התקן ה 1.2לסרגלי זיגוג יהיה  

התקנים   12.04.02.04 לכל  יענו  כמעקה  המשמשים  אלומיניום  פריטי 
גובה מעקה/סף   הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות של הבניין. 

 מ' מינימום מפני המדרך בתוך המבנה.   1.05חלון לא יפחת מ 

 גובה נטו של דלת יהיה על פי הרשום בחזיתות.  12.04.02.05

דרישו 12.04.02.06 את  תואם  שהרכבן  מסגסוגות  יהיו  האלומיניום  ת  חלקי 
של   הקריעה  חוזק  ממוחזר.  באלומיניום  להשתמש  בת"י. אין  

 ניוטון לממ"ר לפחות.   200הפרופילים יהיה 

פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד למישור   12.04.02.07
במצב  אטומה  להיות  חייבת  מערכת  כל  המערכת.  של  האיטום 

 נעול.  

 ברזל ופלדת אל חלד  

 . 316שווה ערך סגסוגת  A 4פלדת אל חלד: תהיה לפחות מסוג  12.04.03.01

כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט   12.04.03.02
גר'/למר' בהתאם לתקן    270להלן; טבילה חמה באבץ בשיעור של  

 . 918ישראלי  

רק כמוצרים מושלמים. לא תבוצע כל פעולת    חלקי הפלדה יגולונו 12.04.03.03
 ריתוך לאחר הגיוולון.  

יהיה   12.04.03.04 ממ'    2עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת 
הגבוה   או  שיוגשו  הסטטיים  החישובים  דרישות  ו/אועפ"י 

 מביניהם. 

 זיגוג    

והתקן   12.04.04.01 בזכוכית יתאים לדרישות המפרט, כתב הכמויות  הזיגוג 
 הישראלי.  

בעלת    PPGשל    60החיצוניות בבניין יהיו סולארבן    כל הזכוכיות
 בגוון ירוק בהיר או שווה ערך על פי המקדמים הבאים: 

 19%העברת קרינה אולטרה סגולית = 
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 70%העברת אור ניראה =  
 33%העברת אנרגיתשמש =  

 %   11 -רפלקטיביותאור ניראה  
 אירופאי.   U  =1.55מקדם 

 0.44מקדם הצללה = 
 0.38חום = מקדם מעבר 

מזכוכית   שמורכבת  צל  קופסת  יבצע  הקבלן  אטומים  באגפים 
תואם   בגוון  ירוק  אנטיסאן  מחוסמת  רבודה  או  מונוליטית 
לבצע   יהיה  הקבלן  על  אש  מוגנות  ביחידות  שתיבחר.  לזכוכית 
על הקבלן   עכבישים יהיה  בקיר  בגוון תואם.  פילם  עם  זכוכית 

יה הקבלן  תואם.  בגוון  רבודה  זכוכית  להציג  לבצע  חייב  יה 
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. 

כפף כנגד דרישות 12.04.04.02 לבצע חישובי  הקבלן  זיגוג    על  לגבי    1099תקן 
 הזיגוג בכל פריט בנפרד.  

וללא   12.04.04.03 ושווה  רציף  באופן  הזכוכית  לוחות  קצוות  את  ללטש  יש 
 פגיעות. 

זכוכיות   12.04.04.04 ייצור  לגבי  מהמפעל  בכתב  אישור  לצרף  הקבלן  על 
כל סוג אחר שיידרש   בידודית רבודה, מונוליטית ומוגנת אש או 

 בפרויקט.  

 גבי חיסום הזכוכית.על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל ל 12.04.04.05

עם מינ' גליות עד   12.04.04.06 הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד 
 ממ'.   0.7

ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של   12.04.04.07 יש לסמן את סוג הזכוכית 
( האדריכל  SHOP DRAWINGSהקבלן  לתוכניות  בהתאמה   )

 והנחיות היועץ. 

 גווני פרזול  

וון האלומיניום. על פי טבלת  כל הפרזול הגלוי בכל מערכות אלומיניום יהיה בג 
RAL  מיקרון, לבחירת האדריכל.   60בעובי מינימאלי של 

 פרזול  

מערכת   12.04.06.01 של כל  תואמים לקטלוג היצרן  יהיו  הפרזול  אביזרי  כל 
אלומיניום או מערכת דלתות פלדה מזוגגות. דגם מכל פריט יובא  

 לאישור יועץ האלומיניום והאדריכל.  

כ 12.04.06.02 ביצוע  יאפשרו  הפרזול  פתיחה  אביזרי  כגון;  נדרשת  פעולה  ל 
ונעילה, דחיפה או משיכה של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על  

 ק"ג.  4

מתוך  12.04.06.03 וטיפול  תיקון  החלפה,  יאפשר  האביזרים  התקנת  אופן 
 הבניין. 

לתנאי   12.04.06.04 חשוף  אביזר  וכל  ודלתות  חלונות  של  פתיחה  מנגנוני 
וזיהום  הסביבה יהיו מפלדת אל חלד עמידה לתנאי לחות גבוהים  

 אוויר. 

ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו   12.04.06.05
, אלומיניום  4A-316עשויים פלדת אל חלד בלתי מגנטית מסדרה  

ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים  
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי  

 תאים לייעודם.  ויהיו בעלי חוזק מכני המ

 טבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה  12.04.06.06

 בדיקות   12.05
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 בדיקות לפני תחילת ייצור  

בהצעת   12.05.01.01 כלולים  יהיו  והדגמים  לבדיקות  ההכנות  הבדיקות,  כל 
 הקבלן.  

הלו"ז   12.05.01.02 לעיכוב  יגרום  שלא  במועד  מראש,  יבדקו  המוצרים 
המתוכנן לבנין בכללותו. הקבלן מתחייב למסור תוצאות בדיקה  

 יט.של כל פר

 כל ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על ידי הקבלן מראש. 12.05.01.03

הבדיקה   12.05.01.04 בזמן  נוכח  להיות  האלומיניום  יועץ  את  יזמין  הקבלן 
 . בכתבבהתראה סבירה 

 הבדיקות יבוצעו במעבדה עצמאית.  12.05.01.05

התקן   12.05.01.06 הדרישות  עפ"י  מערכת  כל  ולבדוק  לתכנן  הקבלן  על 
 הישראלי.  

על הקבלן להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי קירות המסך    12.05.01.07
בדרישות   עומדים  הצללה  תריס  כולל  הטיפוסי  הבניין  וחלון 

 התכנון. 

 דרישות תפקוד:  12.05.01.08

 .  414כל המוצרים במעטפת הבניין יעמדו בדרישות תקן רוח 
במעט המוצרים  לחלוטין  כל  למנוע  כושר  בעלי  יהיו  הבניין  פת 

. בשעה שכל הפתחים נעולים ובעלי  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. 

תקן ישראלי    כל הבדיקות יבוצעו עפ"י התקן הישראלי. בהיעדר 12.05.01.09
דוגמת מקבילים  לתקנים  לפנות  או תקנים    AAMA  ,ASTMיש 

 אירופאים.  

 טיחות בכל בדיקה בנפרד.  יש לבדוק מקדם ב 12.05.01.10

מהיקף     משמעותי  חלק  סיום  לאחר  באתר  מים  בדיקות  לבצע  הקבלן  על 
כנף   עם  המסך  קיר  מקטע  על  מים  חדירת  בדיקות  על הקבלן לבצע  העבודה. 
לבצע   נדרש  הקבלן  טיפוסי.  חלון  על  מים  בדיקת  לבצע  הקבלן  על  לפתיחה. 

יבוצעו על ידי  בדיקת עם צינור באתר לבקרת איכות עצמית.   בדיקות ההתזה 
לדרישות   בהתאם  הקבלן.  של  חשבונו  על  התקנים  מכון  או  עצמאית  מעבדה 

 AAMA 501.התקן הישראלי ותקן

 להגיש את תוצאות בדיקה לעובי שכבת צבע האלומיניום. על הקבלן 

 דוגמת הפרופיל לבדיקה תסומן ותועבר מהאתר למכון התקנים.  

 ממ'.   2על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה לפרופיל אלומיניום ולפח 

האיטום שהוא    להגיש תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי  על הקבלן 
כנגד משטחי האטימה   מציע לעשות בהם שימוש מעבר לרשום המפרט  הטכני 

 הקיימים בבניין.

 ידוד רעש ב 

 . יהתכנון הפרטני להפחתת רעשים יבוצע דרישות הדו"ח האקוסט 12.05.05.01

יועץ   ידי  על  המתוכננים  החלונות  המדידות  לתוצאות  בהתאם 
כולל   סביבתי,  לרעש  בקריטריונים  עמידה  יבטיחו  אלומיניום 

 רעש מסוקים ומל"טים, בחללי המבנים בפרויקט שיקמה.
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יועץ  12.05.05.02 בעזרת  בדיקות  לבצע  אחראי  יהיה  אקוסטיקה    הקבלן 
 לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעיל.  

במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות, יישא הקבלן בכל   12.05.05.03
ההוצאות הכרוכות בבדיקה ובבדיקה חוזרות, שידרשו לדעת יועץ  
האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות על מנת לשפר את בידוד  

 היחידות לרמת הפחתת הרעש כנדרש במפרט האקוסטי. 

 יצורי 12.06
 ייצור   

היחידות   12.06.01.01 להתחיל בייצור וביצוע  אין  כי  למען הסר ספק מודגש 
 וכל חלק מהן לפני קבלת אישור יועץ האלומיניום והאדריכל. 

)כולל   12.06.01.02 החומרים  ספקי  כל  של  שמם  את  לאישור  להגיש  יש 
על כל הפרזולים הנראים לעין להיות מאושרים ע"י   הפרזולים(. 

 יועץ האלומיניום והאדריכל. 

לב 12.06.01.03 את  יש  להבטיח  מנת  על  בשטח  והגבהים  המידות  את  דוק 
התאמתם המלאה לתוכניות המאושרות. יש להתאים את מידות  

 הייצור למדידות.  

הקבלן חייב לדווח יועץ האלומיניום ולאדריכל אם גילה סטיות   12.06.01.04
הנחיות   יקבל  הקבלן  המכרז.  במסמכי  שמצוינות  מהמידות 

 להמשך עבודה בהתאם.

 אלומיניום  

להצעת  הפרופילים   12.06.02.01 כמפורט בשרטוטים הנלווים  המשוכים יהיו 
 הקבלן. 

האינרציה   12.06.02.02 )מומנט  הפיזיות  ותכונותיהם  הפרופילים  דופן  עובי 
קיר   מתכנן מערכת  הנחיות  פי  על  יהיו כנדרש  ומודולוס החתך( 

 המסך על מנת לעמוד בדרישות התכנון. 

 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 12.06.02.03

את 12.06.02.04 להתאים  יש   יש  בנוסף,  והתפרים.  הפינות  החיבורים,  כל 
להתאים את כל הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת  
החיבורים   כל  כי  להבטיח  יש  זאת  עם  והעיצוב.  הקווים  של 
את   היועץ  לאישור  יביא  הקבלן  האוויר.  מזג  בתנאי  עמידים 

 מיקום כל החיבורים והמפגשים. 

ים יוסתרו. תפסים גלויים לא  יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומ 12.06.02.05
יאושרו. אין להשתמש בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום  

 במעטפת. 

בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר   12.06.02.06 יש ליצור חורים בצורה, 
גישה   חורי  מאידך.  במערכת  מים  וניקוז  מחד  לחצים  התאמת 

 חשופים לברגים ומחברים יאטמו. 

הפינה,   12.06.02.07 חלקי  לייצר  וסגירות  יש  כיסויים  מתאמים,  מילוי, 
לפרופילים כמפורט בקטלוג היצרן. יש להרכיב את הפינות בצורה  
חיבור   משטחי  לספק  יש  חבויים.  במחברים  ולהשתמש  ישרה 

 , במפגשים.0אחוריים בכל תפר 

 חיבורי פינות  

בכבישה   12.06.03.01 מכאניים  באמצעים  ייעשה  בכנפיים  הפינות  חיבור 
 רופיל מסגרת הכנף.  והדבקה עם מחברי זווית בחלל פ

מחברי פינה   12.06.03.02 בעזרת  יעשה  ומשקופיהם  אגפים  של  פינות  חיבור 
ובחיתוך   לא נקבע אחרת  עוד  )פרט    45מאלומיניום כל  מעלות  

 לסרגלי הזיגוג(. 
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לאורך   12.06.03.03 ומהודק  אטום  חיבור  מחוברת  הפינה  תהיה  בכל מקרה 
מישור ההשקה שלה ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק  

רח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים ושימוש  יישמרו באו
 בכנף לפתיחה. 

אפוקסי   12.06.03.04 מסוג  דבק  עם  בהדבקה  יבוצעו  הפינה  חיבורי  כל 
דבק   עקבות  יישארו  שלא  באופן  ייעשה  החיבור  פוליאוריטני. 

 חשופים. 

לאלומיניום   12.06.03.05 הדבקה  זו יעמדו בבדיקות  האיטום למטרה  חומרי 
הישראלי   התקן  דרישות  למערכת  לפי  המתאימים  והתקנים 

 הנבחרת. 

בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול   12.06.03.06
 או חומר אנארובי בנוסף לחומר האיטום.

בלבד. המחברים יהיו   12.06.03.07 יהיו מאלומיניום  בדלתות  הפינה  מחברי 
בעלי זרוע נסתרת. כל העוגנים יהיו מאלומיניום, פלדה מגולוונת  

 או פלב"מ. 

יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר החיתוך,  דגש מיוחד   12.06.03.08
 שיהיה ישר, אחיד ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת אחת.

 חיבורי אביזרי פרזול   

הבניין   12.06.04.01 מבפנים  לפתיחה  ניתנים  יהיו  פרזול  אביזרי  חיבורי  כל 
 ויאפשרו החלפת האביזר, או ויסותו בכל מקרה של תקלה.

רים, מחברי פינות, מנגנונים  אביזרים הנתונים לעומסים כגון צי 12.06.04.02
בברגים   למסגרות  ירותקו  לא  וכד',  לדלתות  קפיצייםבולמים 
המתברגים בניצב לדופן הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי אותה  

  -הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי לוחיות הגיבוי בדלתות  
 מ"מ לפחות.  5יהיו 

ע"י   12.06.04.03 נעים  אלומיניום  משטחי  של  חיכוך  למנוע  הפרדה  יש 
 באמצעות שומרי מרווח גמישים. 

   זיגוג בסיליקון סטראקטוראלי  

12.06.05.01   ( הסטרוקטורלי  הזיגוג  ובתנאי    G..Sכל  בטמפרטורה  יבוצע   )
יצרן הסיליקון. יש   הנחיות  מבוקרים במפעל עפ"י  וניקיון  לחות 
לעבוד בדייקנות, בהתאם להנחיות היצרן בכל הקשור לסיליקון  

 סי של רוחב התפר. הסטרוקטורלי כולל חישוב הנד

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר   12.06.05.02
 ( במפעל.  G..Sאחר העלול להפריע להדבקת הזיגוג ) 

12.06.05.03 ( הסיליקון  של  תקופתיות  בדיקות  לבצע  בהתאם    G..Sיש   ,)
 להנחיות יצרן. 

הסיליקון   12.06.05.04 של  הדבקה  להתאמת  היצרן  אישור  לקבל  יש 
  ( לחומר  G..Sהסטרוקטורלי   וסוגי  (  למשטחים  השכנים,  ים 

 הגימור השונים. 

 בדיקות במפעל בשלב הייצור  

יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן יאפשר ליועץ   הקבלן 
האלומיניום ולאדריכל בכל עת, לבדוק את הפרופילים,  האביזרים, האטמים,  

ץ האלומיניום  אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. יוע 
והאדריכל יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו לאתר, אם יימצא  
המוצר   קבלת  לכדי  עד  הייצור  תהליך  ישונה  לדרישות,  בלתי מתאים  המוצר 

 כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן ללא דרישה לתוספת תשלום.  

איכות    בקרת האיכות של הקבלן בשלב הייצור וההרכבה כל התהליכים לבקרת 
הישראלי   התקן  דרישות  בכל  יעמדו  האלומיניום,  מערכות  של  והרכבה  יצור 

 בנוסף לעמידתם בדרישות של קטלוג היצרן ודרישות המפרט המיוחד. 
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 הרכבה  12.07
 תאום הרכבה  

על הקבלן לתאם את המידות והפרטים לפני תחילת ההרכבה מבחינת התאמתם  
הביצוע, כיווני   מידות, התאמה לאופן  כמו: התאמת  המבנה,  להכנות ולתכנון 

 פתיחה, מיקום הלבשות ואיטומים. 

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים שלו לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה  
לוב העבודות ואספקתם במועדים הנדרשים  ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שי

 על פי הלו"ז של מזמין העבודה.

 על הקבלן לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט. 

ותוכניות    היצרן  של  המוצר  בקטלוג  ההרכבה  הוראות  לפי  תבוצע  ההרכבה 
והחוזה.   המפרט  מעיקרי  הוא  ההרכבה  נושא  כי  מודגש  המאושרות.  הביצוע 

 הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבצוע של עבודות האלומיניום. 

לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים   
בצורה   להשפיע  העלולים  דיוקים  ואי  התאמה  אי  של  במקרים  המסך.  לקיר 

למנהל    שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך, יש להודיע מיידית למנהל האתר,
 התכנון וליועץ האלומיניום. 

ההתקנה תבוצע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י מנהל פרויקט ממונה בעל ניסיון   
בעלי   מקצועיים  טכניים  עובדים  צוות  להעסיק  הקבלן  על  הקבלן.  מטעם  רב 

 ניסיון מוצלח בהתקנת המערכות הנדרשות. 

ו   הבניין  לציר  מלא  ובתאום  וזקופה  ישרה  בצורה  תבוצע  לנקודות  ההתקנה 
הגובה.הקבלן יכלול במחיר את כל העלויות המדידה לטובת הרכבת קיר המסך  

 וחלקיו.  

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר יישור   
נכון ומדויק. לאחר היישור, יש לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון על מנת  

 התרחבות והתכווצות.  למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת

כפי    הבניין,  למידות  יחידה  כל  הייצור של  מידות  התאמת  על  אחראי  הקבלן 
 שיימדד על ידו באתר. המדידה תתבצע במכשור מתקדם.

המחיר יכלול את העלויות הנובעות מכל נזק שיגרם לבעלי המקצוע ו/או עבודות   
 אנשיו. אחרות במהלך הרכבת הפריטים, כתוצאה מעבודה של הקבלן או 

וחלקי המבנה    המסך  קיר  בין  אוויר  ומעבר  למים  אטמים  לספק  הקבלן  על 
 הסמוכים לו. 

והנחיות    יצרן החומרים  הנחיות  חומרי האטימהעפ"י  את  להתקין  הקבלן  על 
 יועץ האלומיניום ויועץ האיטום. 

בשרטוטים    המפורטים  והכמות  בעובי  הבידוד  חומר  את  להתקין  הקבלן  על 
 להתאמה מדויקת.  ולחתוך אותו כנדרש  

והכנפיים    הדלתות  של  עמידה  להבטיח  הקבלן  על  בויטרינה  לפתיחה  דלתות 
 לפתיחה בתנאי מזג אוויר כאשר הכנפיים נעולות.  

 זיגוג  

כולם   12.07.13.01 כי  ולוודא  הזכוכית  קצוות  של  ביקורת  לבצע  הקבלן  על 
 נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין זכוכית עם קצוות פגומים.

ב 12.07.13.02 להתאים  הקבלן  עם על  לפתחים,  הזכוכית  גודל  את  מדויק 
ועפ"י   הנהוגות בתעשייה  לזיגוג  לפי הדרישות  נכונים  מרווחים  

 התקן.  

על הקבלן להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים להתאמה והפרדה   12.07.13.03
לתמוך ולהחזיק את   מנת  על  הזכוכית  יצרן  ע"י  בגודל המומלץ 
בלבד   לתמיכה  בלוקים  בשני  להשתמש  יש  במקומה.  הזכוכית 

 כל זכוכית בנקודות הרבע.תחת 
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על הקבלן להתקין את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך שלא  12.07.13.04
מים   חדירת  למנוע  כדי  בפינות  החיבורים  לאטום,  יש  ימתחו. 

 ואוויר. שימוש בגומיות פינה נדרש בכל חלונות הדרי קיפ. 

על הקבלן להבטיח עמידה בתנאי מזג אוויר ומניעת רעידה, סדק  12.07.13.05
 הזכוכית באמצעות גומיות הזיגוג.  או שבירה של 

על הקבלן על הקבלן לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון, כשהקצוות   12.07.13.06
או   מפיתולים  וחופשיים  אחיד  באופן  מתאימים  והמשטחים 

 הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית. 

זכוכית   12.07.13.07 והחלפת  תיקון  למעט  באתר  בסיליקון  זיגוג  יבוצע  לא 
 באישור יועץ האלומיניום. 

 איטום הזיגוג  

איטום הזיגוג ייעשה בעזרת חומרים המבטיחים איטום מושלם,   12.07.14.01
וקרינתהשמש   טמפרטורה  בשינויי  ממושך  וגמישות    UVקיים 

הזכוכית   בין  הצפויות  היחסיות  התנועות  את  ההולמת  סבירה 
 י האלומיניום. לבין חלק

היסדקות   12.07.14.02 ו/או  שבירה  מניעת  להבטיח  חייבת  הגמישות  רמת 
 לוחות הזכוכית עקב שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.

חומרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות, בגין   12.07.14.03
 הפרשת שמן או חומרים גורמי קורוזיה. 

הם   12.07.14.04 הסביבה  לתנאי  חשופים  יונחו  אלו  וחומרים  יהיו  במידה 
החומרים יבשים, או מן הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטים  

 זיהום ואבק. 

 כללי  -איטום  

האיטומים   12.07.15.01 כל  של  בפועל  והתקנה  לתכנון  לדאוג  הקבלן  על 
והמפגשים   בבניין  המתוכננים  הרוח  לעומסי  בהתאם  הדרושים 

 עם שאר חלקי הבניין. 

ו/או פוליסולפיד אלסטומרי 12.07.15.02 יהיו מסיליקון  האיטומים  ו/או    כל 
 .P.V.Cשווה ערך. לא יתקבלו איטומים מחומרים אקריליים או 

לא   12.07.15.03 סיליקון  מריחות  הפתחים.  בהיקף  רציף  איטום  לבצע  יש 
 יאושרו.  

כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י   12.07.15.04
 יועץ האלומיניום, בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר. 

רור הקבלן מהתחייבותו  אין באישור היועץ לחומרים משום שח 12.07.15.05
 לאטימות מוחלטת בכל מערכות האלומיניום.

 איטום חיבורי קבע במסגרות 

באמצעים   קבע  חיבורי  המחוברים  מסגרת  חלקי  בין  לאיטום  החומרים 
או קורה לזקיף יהיו עפ"י   כגון; החיבור המכאני בין המשקוף לסף  מכאניים, 

 הנחיות המפרט.  

 ניידים האיטום בין חלקי מסגרות  

יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות ההשקה  
שבין חלקים ניידים של מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים שאינם פוגעים  

 באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג אוויר ושינויי טמפרטורה. 

 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים  

א  12.07.18.01 בין  ישיר  מגע  ייווצר  ומתכות  לא  פלדה  חלקי  לבין  לומיניום 
במקרה כזה   מגע  לפלדלת אלחלד. כל שטח  פרט  בבניין  אחרות 
יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה אחרת  

 שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת. 
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יותר   12.07.18.02 בהם  במקומות  חשופים,  שאינם  ומהדקים  פלדה  עוגני 
 בועים באבץ קר. השימוש בפלדה, יהיו מגולוונים, או צ

יהיו   12.07.18.03 וכדומה  מלט  בטון,  בתוך  המושקעים  אלומיניום  חלקי 
בפני   המתכת  עמידות  על  לשמירה  בטומני,  בצבע  מרוחים 

 קורוזיה. 

 הגנה על העבודות  

על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד מסירתן הסופית  
 ה. לחברה. חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוג

 חיבורים למבנה  

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו באמצעות עוגני  
פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב. כל הברגים יהיו שקועים עם ראש שטוח  
)ניטים( בכל פריטי   יאושרו מסמורים  במישור האלומיניום ובאותו גימור. לא 

 האלומיניום. 

 פיגומים  

ללא שימוש  הכנפיים   המבנה  מתוך  להרכיבם  יהיה  שניתן  כך  יתוכננו,  בבניין 
בפיגומים חיצוניים. פיגומים פנימיים או פיגומי גישה אחרים,  הדרושים לקבלן,  
יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך שלא יפריעו לביצוע עבודות על  

 ודה. ידי קבלנים וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו בתום העב 

 הגנה כנגד פגיעות מכאניות באספקה ובניה  

בתאום   12.07.22.01 שייקבעו  במועדים  תבוצע  לאתר  המוצרים  אספקת 
ביצוע   בהתקדמות  בהתחשב  הפרויקט  מתאם  עם  מוקדם 
של   אכסון  יתאם  הקבלן  באתר.  האחסון  ואפשרויות  הפרויקט 

 חומרים בשטח הפרויקט על חשבונו ואחריותו. 

פגום, א 12.07.22.02 או חומר שיימצא  מוצר,  ע"י  כל  יותקן  או  יוחלף  לקוי  ו 
הקבלן בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה  

 את חזות המוצר. 

פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו לאתר   12.07.22.03
בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים מתאימים  

 להרכבת הפריטים.

גנים ועטופים בעטיפה  כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מו 12.07.22.04
 פלסטית ואמצעים מתאימים לשיטת ההובלה, של הקבלן. 

לפני המסירה של המעטפת, הקבלן ינקה את כל מערכת  12.6.24.5 12.07.22.05
ודטרגנטים   פושרים  ובמים  נקייה  במטלית  וחלקיה  אלומיניום 

 עדינים למניעת פגיעה באיטום.

שתוקפים  12.07.22.06   הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים כימיים 
מכאניים   באמצעים  ולא  אלקליים  חומרים  כגון:  אלומיניום 
כלי פלדה, בשעת  פלדה, או  פני השטח, כגון צמר  השוחקים את 
יהיו בהם סימני   ונקיים ולא  שלמים  כל החלקים  המסירה יהיו 
פגיעה כלשהי, מכאנית כגון; קמטים, שריטות ושברים ולא כימית  

 PITTING, גימום )  כגון; איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד
מגן   חומר  שרידי  המסך  מקיר  יוסרו  כן,  כמו  כתימה.  או   ,)

 באמצעים מתאימים. 

יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה   12.07.22.07
 לפגום בשלמות קיר המסך, מרכיביו ותפרי האיטום. 

יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך   12.07.22.08
אלומיניום ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת.  בקרבת זכוכית, ה

במקרים כאלו, על הקבלן להגן על מוצריו מפני פגיעה ובאחריותו  
 להגן עד למסירת הפרויקט למזמין. 

 אחזקה  12.08
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 מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילוף תיק מסירת מתקן:  

בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של כל  
 ת האלומיניום והזכוכית כולל מערכות מוגנות את החומר הבא: מערכו

 עותקים.  3תוכניות הביצוע המאושרות של כל הפריטים ב   12.08.01.01

 עותקים.  3 -( ב AS MADEתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  12.08.01.02

 על הקבלן לצרף גם כל החומר צרוב על מדיה מגנטית.   12.08.01.03

כג  12.08.01.04 ון חלקי  אחזקה מונעת ושיטת החלפת זיגוג יחידות ומוצרים 
 פרזול, כנפיים ומערכות הצללה. 

ירי,   12.08.01.05 ממוגן  חלון  מיוחד,  זיגוג  פרזול,  פרט  כל  של  יצרן  קטלוג 
 וחומרי איטום מנועים ואלמנטי הצללה מרוכזים בתיק מסודר.

 התאמות  

עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש, תיבדק   12.08.02.01
 קן או יוחלף. ההתקנה של כל פריט. כל פגם או חומר שניזוק יתו

למנהל   12.08.02.02 ליועץ  להודיע  יש  הבדיקות  בעת  כשל  של  מקרה  בכל 
הפרויקט ולאדריכל. כל תיקון יעשה באישור היועץ לאחר בחינת  

 המצב באתר. 

 ניקוי ראשוני  

בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות האלומיניום יהיו   12.08.03.01
 נקיים.  

יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסיםהמאושרים ע"י   12.08.03.02
 היצרן, ללא פגיעה בגימור והצבע של חלקי קיר המסך. 

והחומרים   12.08.03.03 הציוד  השאריות,  לסלק  יש  העבודה  השלמת  עם 
 העודפים מהאתר. 

המשטחים המלוכלכים והפגומים הקשורים  יש לנקות ולתקן את   12.08.03.04
 בעבודה. 

יש לסלק כתמי התזת חומרי צמנטים על מנת למנוע פגיעה בציפוי   12.08.03.05
 המתכת והזכוכית.

מערכות   12.08.03.06 בניקוי  מומחה  מקצועי  קבלן  על חשבונו  הקבלן ישכור 
בעל   להיות  הניקוי  קבלן  על  באתר.  העבודה  בסיום  אלומיניום 

של   ש  5ניסיון  מערכות  בניקוי  בנייה  שנים  באתרי  ערך  וות 
 מחומרים קשים, חומרים צמנטים וחומרי אטימה ודבקים. 

 כל עלויות הניקוי יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.   12.08.03.07

בשלב   12.08.03.08 הפריט  פסילת  לאחר  מיד  ידו  יוחלף על  שיינזק  פריט  כל 
 המסירה הסופי, לפני מסירת המתקן למזמין העבודה.  

 ניקוי תחזוקתי שוטף  

 ית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ.  תחזוקה וניקוי מרב 12.08.04.01

וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן   12.08.04.02 תחזוקה 
 והנחיות החברה המרכיבה. 

 אופני מדידה ותשלום  12.09
 דגשים לתכולת עבודה הכלולה במחיר   

של   וצביעה  הרכבה  אספקה,  ואישורים,  מפורט  תכנון  כולל  פריט  כל  מחיר 
הפריטי ותמיכת  ם במקומם, המשקופים העיוורים, הקונסטרוקציה להקשחת 

הצביעה,   הליטוש,  הגוון,  האילגון,  והסמויים,  לעין  הנראים  הפרופילים 
הצילינדרים,   המנעולים,  המעצורים,  המסילות,  הפרזול,  הבידוד,  האטמים, 
לפי   וכיו"ב  הצירים  הבהלה,  מנעולי  וההידראוליים,  החשמליים  המנגנונים 



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   170עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

דרישות לפי  האדריכל,  בתכנית  הישראלי,    המפורט  התקן  דרישות  היועץ, 
דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הבטיחות, ודרישות יועצי המבנה על  

 פי מקצועותיהם. 

כולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור סופי  כמו כן   
והצילינדרים.  לביצוע המנעולים  לכל  מפתחות  הספקת  המחיר  כולל  כן  כמו   .

ממתכת בלתי מחלידה ברצפה ובכנפי  הספקת מעצורי הדלתות/כנפיים  ם לכל 
הדלתות. המחיר כולל המחיר הובלה, אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר  
הפריטים   על  הגנה  להרכבה,  והחומרים  העזר  אמצעי  וכל  המתאם,  ידי  על 
ושאינם מורכבים, האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה   המורכבים 

 יועץ האלומיניום האדריכל ונציג המזמין.    והבניין על ידי

 תכנון מפורט  

בעד תכנון המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא   12.09.03.01
 ישולם בנפרד, ורואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.

על   12.09.03.02 שתורכבנה  הדוגמא/אות  עבור  נוסף  סכום  לקבלן  ישולם  לא 
ובעבור ד גמים חלקיים  הבניין, פריטים נוספים שיסופקו על ידו 

נציג   הנחיית  עפ"י  או  שלו  ביוזמתו  או  לצרכיו  שיכין  ודגמים 
 המזמין. 

המידע,   12.09.03.03 ואספקת  איסוף  עלויות  כל  את  תכלול  הדוגמא  הכנת 
 התכנון והבדיקות והניסיונות עד לאישור סופי. 

 זיגוג   

בכתב   המתוארת  מהזכוכית  שונה  מזכוכית  שמשות  תבחר  והחברה  במקרה 
ידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. מחיר  הכמויות יקבע מחיר היח 

היחידה לשמשות כולל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד האתר, כל  
האלומיניום בו   ההוצאות, לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה למוצר  שאר 

 מורכבות השמשות. 

 ציפויים, ספים והלבשות  

ל שיבחר  החומר  לא יושפעו מסוג  היחידות  חוץ המבנה  מחירי  או  פנים  ציפוי 
והלבשות   מאלומיניום  הספים  כוללים את  היחידות  מחירי  ליחידות.  הסמוך 

 פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו בתוכניות הביצוע. 

 מסגרות פלדה  

לחיזוק   קונס'  כמו  האלומיניום,  בעבודות  המשולבות  פלדה,  עבודות מסגרות 
היחידה והתקנתה, אינן נמדדות בנפרד והן יהוה כלולות במחירי היחידה, ללא  

 תוספת מחיר.  

 עבודות איטום  

לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות בנפרד   כל עבודות האיטום מסביב 
 וכלולות במחיר היחידה. 

 דה היקף העבו 12.10
 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודות תכלולנה גם את העבודות המפורטות להלן: 

 מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ועיגונם בבטון )לא טיח(.  

הכל בהתאם    – כל הפרזול לרבות עינית, מעצורים הידראוליים וצילינדרים וכו'   
 ובתוכניות. למתואר ברשימות למיניהם, בכתב הכמויות, במפרטים  

 אדני חלונות מאלומיניום.  

 + ללא שינוי במחיר. 10%שינוי מידות בגבולות  

 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. 

כל האמור ברשימות כלול במחירי היחידה למעט אדני חלונות משיש ומזוזות   
 הנמדדים בנפרד. 
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מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור   
 ת מחייב וכלול במחירי היחידה השונים. ברשימו

 אחריות  12.11
 כללי:  

הקבלן   12.11.01.01 לאתר.  ויביא  שייצר  המוצרים  לאיכות  אחראי  הקבלן 
והתקינה   התוכן  לדרישות  וההתאמה  ההרכבה  לאיכות  אחראי 

 המקובלים בתעשייה.  

או   12.11.01.02 לתקן  יש  האחריות,  בתקופת  פגמים,  על  הודעה  קבלת  עם 
לנוחיות בהתאם  הפגומים  הפריטים  ללא    להחליף  השותפות, 

 חיובים נוספים. 

כי   12.11.01.03 יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, 
לתקופה   מפגמים  חופשיים  בפרויקט  המותקנים  החומרים 

 שנרשמה בחוזה.  

אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת   12.11.01.04
ללא כל התחייבות מצד המזמין לתחזק את המוצר. כל תחזוקה  

לכל  הנדרשת   הקבלן  על  תחול  האחריות  בכתב  עמידה  לצורך 
 התקופה.

 תקופת האחריות לחומרים במעטפת   

שנים ולכך    10האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של   12.11.02.01
שהגימור לא ידהה, יקבל גוון בלתי אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק  

 בכל צורה אחרת. 

לתקופה של   12.11.02.02 לזכוכית תינתן  בל  10האחריות  כולל  של  שנים,  אי 
תעודת   להגיש  הקבלן  על  הקראמי.  והציפוי  המתכתי  הציפוי 

 אחריות החתומה בידי היצרן.

פגמים תינתן לתקופה של   12.11.02.03 לעבודה ולמניעת  שנים.    10האחריות 
יציבות   ומים,  אוויר  דליפות  למניעת  אחריות  לתת  יש  בנוסף, 
לעומסים   בהתאם  וסטיות  עיוותים  ללא  סטרוקטורלית 

 המתוכננים. 

  10הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך  12.11.02.04
 שנים  מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י המזמין.  

 

 אחריות לטיב היחידות  

אחריותו   12.11.03.01 את  המאשר  התחייבות  מכתב  לחברה  ימציא  הקבלן 
 לביצוע העבודה.  

במשך שנות האחריות, הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, כולל   12.11.03.02
קים ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות ללא תוספת  החלפת חל

  תשלום. 
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 עבודות אבן  - 14  פרק

 כללי  14.01

על    2378כל העבודות תבוצענה בטכניקה של קיבוע רטוב בהתאם לנאמר בת"י   
 חלקיו ובהתאם לפרטים. 

החיפוי של קירות המבנה וקירות הפיתוח יבוצע לפי המפלסים וגובה הנדבכים   
האדריכלות. על הקבלן למדוד גובה שורות האבן לפי הפרטים  כמתואר בתכניות  

אישורו   ולקבל  מיד למפקח  עליו לדווח  על כל סטייה מהתוכניות  מקום.  בכל 
להמשך העבודה. יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות והחיצוניות  

 לכל הגובה ולקבל קוים אחידים.

 על שאושרו ע"י המפקח. האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפ 

 על הקבלן להכין דוגמאות לביצוע עבודות הציפוי לאישור האדריכל על חשבונו. 

 סוג אבן החיפוי ועיבודה  14.02

האבן תבנה בנדסכים נסוגים /בולטים  .  חיפוי האבן יבוצע בשורות לא אחידות 
 . DT1זה מזה הכל בהתאם לפרטי האדריכל, ראה חזיתות וגליונות 

יבדקו ויאושרו ע"י מעבדה מוסמכת. הבדיקות יערכו עפ"י    תכונות אבן החיפוי 
האבן  2378ת"י   להתאמת  המעבדה  אישור  קבלת  לאחר  רק  יחל  החיפוי   .

נקייה   כתמים,  וללא  אחיד  בגוון  ושלמה,  בריאה  תהיה  האבן  ת"י.  לדרישות 
 מחללים, חורים, מסדקים, מגידים ומפגמים. 

אח  העבודות,  תחילת  לפני  באתר  ימוינו  שבשטחים  האבנים  כדי  לאחת,  ת 
לפני   חזותית  בדיקה  ייבדקו  האבנים  ומרקם אחידים.  גוון  יישמרו  מוגדרים 
עומדים   אינם  פינותיה  או  מקצועותיה  או  שפניה  אבן  כל  העבודות.  תחילת 

 בדרישות תיפסל. 

לאחר    גם  חדים  יהיו  והמקצועות  פגומות  בלתי  שלמות,  תהיינה  האבנים  כל 
 קביעתן בקיר. 

 באבן יבוצעו בעזרת מסור וחורים באמצעות מקדח בלבד. חריצים  

  °90מידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם לתכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של   
מ"מ, אם לא    50בלא סטייה מהמידה הנדרשת. העובי הנומינלי של האבן יהיה  

צוין אחרת בתכניות. אורך כל אבן לא יפחת מפעם וחצי  גובה האבן ולא פחות  
 פעמים גובה האבן.   1.2 -ס"מ. אורך אבן משלימה לא יפחת מ  40 -מ

יהיה  הקירות  בחזית  האבן  זמלה  עיבוד  עיבוד  ללא  כמפורט בפרטי    מסמסם 
האדריכלות. עיבוד האבן בחשפי פתחים )במזוזות, משקופים, קשתות ואדנים(  

 יהיה לפי העיבוד בחזית הקיר או כמפורט בפרטי אדריכלות.

ים מאותו סוג יהיה זהה. הסיתות יהיה ידני, אחיד ומדויק, ללא  עיבוד פני האבנ 
ולפרטי   לתוכניות  בהתאם  האבן  פני  את  יכסה  הסיתות  ופיצוצים.   פגיעות 

 האדריכלות.   

האבן תובא לאתר כשהיא מעובדת בפניה ובהתאם לגובה ורוחב השורות. האבן   
 תעבור באתר רק התאמות. 

הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מקיר  אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות   
 הציפוי. 
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 הכנת שטחי חיפוי  14.03

עבודות    יבוצעו  ובתוכניות,  במפרט  למוצג  בהתאם  באבן  השטחים שיצופו  כל 
הבאות: קיצוץ חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון   ההכנה/הכשרה 

 בולטים, הרחקת כל הגופים הזרים, בדיקת פילוס פני הקיר ואיטום. 

 רשת ברזל 

רשתות יהיו עשויות פלדה מגולוונת בטבילה חמה לאחר הריתוך. גלוון מלא  ה
(  40-60, לפי עובי הפלדה. עובי הגילוון יהיה )918כמפורט בתקן הישראלי ת"י  

ממיקרומטר יהיה קטן  לא  הרשת  מוטות  קוטר  משבצות    4.2- .  ומידות  מ"מ 
יהיו   לקיר  100הרשת  יחוברו  הרשתות  כיוון.  בכל  היותר  לכל  הרקע    מ"מ 

מ"מ לכל    600המרוחקים זה מזה    ג'מבו(  )ברגי חץ  עוגנים מטיפוס  באמצעות  
היותר בשני הכיוונים. בחיפוי על גבי שכבת בידוד תרמי, הרשתות יחוברו לקיר  

מ"מ    400המרוחקים זה מזה    עוגנים מטיפוס ברגי חץ )ג'מבו(הרקע באמצעות  
מ"מ לפחות    20הרשת במרחק  לכל היותר בשני הכיוונים. עוגנים אלה יקבעו את  

, המיקום יובטח ע"י שומרי מרחק פלסטיים. העוגנים  שכבת בידוד/מקיר הרקע
והדסקות לעיגון הרשת  ק"ג.   150יהיו בעלי התנגדות לכוח שליפה של   הברגים 

  . 316לקיר הרקע יהיו עשויים פלב"ם 
של   חפייה  שתהיה  לוודא  שטח הקיר, יש  פני  על  רשתות  כמה  מעגנים  כאשר 
מידות   הבטון,  לאלמנתי  וחיבורה  הרשת  עיגון  ביניהן.  לפחות  אחת  משבצת 
מהמפקח   אישור  לקבל  חייבים  הרשת  ומיקום  הרשת  גלוון  רמת  הרשת, 

 והמתכנן. 

 קישור בין החיפוי לקיר הרקע 

שיאושרו ע"י    14.03אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף   14.03.03.01
לוחות החיפוי  בהרכבת  להתחיל  יהיה  עוגני    המפקח, אפשר  עם 

  חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן וביציקת מילוי בטון
יתאימו   האבן  בגב  למילוי  הבטון  והרכב  המלט  האבן.  בגב 

. המלט יהיה מלט מוכן  2חלק    2378בת"י    2.1.4.1לדרישות סעיף  
יתאים   והבטון  המלט  חוזק  תעשייתי(.  בתהליך  )מיוצר  מראש 

ייעשה  יישום שכבת הבטון    בתקן הנ"ל.    2.1.4.1לדרישות סעיף  
. כל מרכיבי תערובת הבטון יהיו  2חלק    2378הנחיות בת"י  הלפי  

 ללא אפר פחם. 

מאחורי לוחות האבן  לפחות  ס"מ    5המרווח שבו יוצק הבטון הוא   14.03.03.02
ביחס של   "שמנת"  דלילה  חול ים    2  - צמנט ו  1והתערובת תהיה 

 גס.

ולמלא לגמרי  הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט   14.03.03.03
השלד לבין  האבן  לוח  שבין  החלל  תרמי/ את  ההשפעה  בידוד   .

יציקות   באמצעות  תימנע  הבטון  יציקת  של  ההידרוסטטית 
ס"מ    10÷ 15חוזרות ונשנות כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה  

דייה   התקשתה  הקודמת  כאשר  רק  תתבצע  הבאה  והיציקה 
 .(שעות 6 - ל 5בערך )מבחינת זמן 

 זוויתנים  

תנים אופקיים, המשמשים תושבת לאבנים שמעליהם, יחוברו לאלמנט בטון  זווי
  מחצית  לפחות  מ' לכל היותר.   3.5במפלסי התקרות או במרחקים אנכיים של  

במידה ויש שכבת בידוד תרמי חיצונית, יוגדל    .הזוויתן  על  תישען  האבן  מעובי
הזוויתן יהיה  מרוחבו.    1/10רוחב האגף בהתאם. עובי אגף הזוויתן יהיה לפחות  

ללא   עוגנים,  באמצעות  הקיר  אל  ישירות  הזוויתן  את  להצמיד  יש  מגולוון. 
לקיר הזוויתן  בין  מתווכים  על    חלקים  הזוויתן  את  להתקין  אין  אופן  )בשום 

מ"מ. בין כל שני זוויתנים סמוכים זה   2000-3000. אורך כל זוויתן יהיה הרשת(
ניקוז מים. מרכז החורים  מ"מ, שיא  30–20לזה יש לשמור על מרווח של   פשר 

מ"מ מקצה השפה העליונה של הזוויתן.    12לחיבור הזוויתן לקיר יהיה לפחות  
השליפה של עוגני הזוויתנים יותאם לעומס שימושי של   ק"ג לפחות.    750כוח 

.  לכל היותר  מ"מ  300המרחק בין העוגנים המחברים את הזוויתן אל הקיר יהיה  
מ"מ לפחות, ויהיו בעלי    12מכאניים בקוטר של  בו(  )ג'מ  חץ  העוגנים יהיו ברגי 
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שקוטרה   לפחות ועובייה    40דיסקה  יקבע    2מ"מ  העוגנים  אורך  מ"מ לפחות. 
 בהתאם להוראות היצרן. 

 קדחים  

בכל אבן יקדחו ארבעה קדחיםבאמצע עובי הפאות. שני קדחים   14.03.05.01
בפאות   יקדחו  קדחים  ושני  האופקית  העליונה  בפאה  ייקדחו 

. המרחק בין הקדחים לפינות לוח  לתחתית האבן, קרוב  הצדדיות
( a/5, ובכל מקרה לא יהיה קטן מחמישית )מ"מ  30-50האבן יהיה  

האבן   0.5  -יהיה גדול ב. קוטר הקדחים  אורך הצלע הקצרה של 
מ"מ. . הקדחים ייקדחו    4  - מ"מ מקוטר ווי הקיבוע ולא פחות מ

באמצע עובי הפאהמ"מ  40  –  מ"מ  30לעומק   חים  עומק הקד  ., 
ב גדול  הוו.  5  -יהיה  של  הקצר  הקטע  מאורך  לפחות  יש    מ"מ 

מ"מ    7ולפחות    להקפיד שהקדח יהיה ניצב למישור הפאה ומרכזה
האבן הצלעות  מגב  אחת  שאורך  באבנים  שימוש  נעשה  כאשר   .

מ גדול  בצלע   600  -שלהן  נוספים  ותייל  קדח  להוסיף  יש  מ"מ, 
 הארוכה. 

מ"ר ומעלה ובכל    0.1שלה    בנוסף לכך, בכל אבן ששטח פני החזית 14.03.05.02
ברגיי עיגון )בגב האבן( שיקשרו אותה   אבני הקופינג יבוטנו שני 

מ"מ ובעלי ראש    5אל שכבת הבטון המקשרת. הברגים יהיו בקטר  
מ"מ בגב האבן, יודבקו אל    30רחב. הם יוכנסו לתוך קדח בעמק  

לפחות   ויבלטו  אפוקסי,  ע"י  היציקה    40תוכו  תוך  אל  מ"מ 
 המקשרת.

 נסתר   מגרעת  לזוויתן 

לפחות. מידת גובה    מ"מ    10בי האבן הנותר בין המגרע לבין פני האבן יהיה  עו
 לעובי אגף הזוויתן. תותאם  המגרע

 ווים לחבור האבן לרשת  

  3.4בלבד. קוטר הווים יהיה    316הווים לקיבוע האבן לרשת יהיו עשויים פלב"מ  
מעלות. הוו יהיה    90מ"מ לפחות. הווים יהיו מוכנים מראש עם כיפוף בזווית של  

בת"י   8ים נוספים שאורכם כמפורט בציור קטע שני מ"מ ו  30בעל קטע קצר של 
אל     .2חלק    2378 של האבן יחוברו  החופשי  שבצד  והוו  העליונים  שני הווים 

יעוגן ל או  הרשת. הוו הצידי הנוסף, הצמוד לאבן הקודמת,  תוך שכבת המלט 
הבטון שבגב האבן, מבלי שיחובר אל הרשת. הקטעים הקצרים של הווים יוכנסו  
לתוך הקדחים שבאבן. הקטעים הארוכים יעברו דרך המישק ויגיעו עד מאחורי  
 הרשת, יקיפו שם את המוט הקרוב ביותר ויכופפו חזרה, כדי לשפר את האחיזה.

וביקיבוע  הבניין  אבני קצה ניתן לקבע האבן באמצעות    בקיבוע אבנים בפינות 
 .  2חלק    2378ד בת"י -א 10ווים כמתואר בצירור 

 טיפול בלוח האבן  

ל גב האבן, לאחר ניקויה מאבק, תימרח שכבה עם שומשום, חול וצמנט בעובי  ע
של   תישמר    3נומינלי  המריחה  לפחות.  הפחות    3מ"מ  לכל  לח  במצב  ימים 

 "י כף משוננת. להבטחת אשפרה טובה. המריחה תבוצע ע 

 מרווחי פוגות  

ולוח לא יעיק על   14.03.09.01 הלוחות צריכה להיעשות כך שכל לוח  התקנת 
הלוחות שמתחתיו וחומר האטימה של הפוגה יימצא תמיד במצב 
של לחץ קטן יותר מחומר החיפוי עצמו. יש להשתמש בתערובת  

חול ים מנופה ובתוספת   1חול קוורץ +   1צמנט לבן +    1ביחס של  
נוח לעבודה. לפני הכיחול חלב סיד למצ האטימה יש להספיג    -ב 

במרווחים את הקירות והשיש במים לדחיית כל אבן או חומר זר  
 ולאחר האיטום להרטיבו במשך ימים מספר.

"ספייסרים"   14.03.09.02 רווח  במלאי  להשתמש  אפשר  אופקיים  בחיבורים 
מורכבים   אלה  הדרושה.  האחידות  את  כדי להשיג  פעמיים,  חד 

רך ולא צבוע, אך חוזקם בקריסה מספיק.    מטריזים עשויים עץ
ס"מ מאחורי השפה הקדמית    2  -הטריזים הללו, יונחו אופקית וכ
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שעות   50 -של הלוח ויסולקו לפני אטימת הפוגות, אך לא פחות מ 
בטריזים   לאחר הנחתם. גם לגבי חיבורים אנכיים יש להשתמש 

 לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם. 

 מישקים  

יבו האבנים  מישקים  בין  בין  המרחק  הכיוונים.  בשני  רגילים  מישקים  צעו 
מ' בקרוב ושמונה מ' לכל היותר בין מישקים גמישים    3גמישים אופקיים יהיה  

 אנכיים. בין זוויתן לשורת האבנים שמתחתיו יהיה מישק גמיש אופקי. 

 דוגמאות 14.04

על הקבלן להגיש לאישור האדריכל והמפקח, דוגמאות של אבנים בודדות לכל    
סוג, גוון ועיבוד ודוגמאות של מוצרים ואביזרים כגון אביזרים לעיגון האבן, כפי  
יתאימו   הדוגמאות  ספקים.   של  ופרוספקטים  מפרטים  בצירוף  שיידרש, 

 לדרישות המפורטות במפרט מיוחד זה.      

יכין הקבלן קטעים לדוגמא לעבודות אבן לכל סוג, גוון    לאחר אישור האבנים, 
קומות שייקבעו על ידי המפקח. קטעים לדוגמא אלה יהיו  במצב  ועיבוד אבן, במ 

המישקים,   הגוון, החזות,  צורת המיקשר,  לרבות  המתוכנן הסופי  למצב  זהה 
לדוגמה יהיו בשטח שלא   אבני פינה, חשפי פתחים, נדבכי ראש וכו'. הקטעים 

 מ"ר.   10 -יפחת מ 

עצמם וכן    החומרים  בחינת  לדוגמא תכלול את  הרכבתם   בחינת הקטעים  את 
 במקום המיועד. 

רצונו המלאה.    לשביעות  המפקח, עד  שינויים בהתאם להוראות  יבצע  הקבלן 
 קטעים לדוגמא מאושרים יוכלו לשמש גם כחלק מהעבודה.

הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודות רק לאחר אישור הקטעים לדוגמא על ידי   
לחלוטין   העבודות  יתאמו  אישורם,   לאחר  והמפקח.  הקטעים  האדריכל  את 

 לדוגמא המאושרים.

הקבלן    את  פותר  והמפקח  האדריכל  ידי  על  לדוגמא  הקטעים  אישור  אין 
מאחריותו המלאה והבלעדית להתאמת העבודות לתכניות ו/או למפרטים ו/או  

 לחוקים , לתקנות ולתקנים המחייבים ולטיב העבודות.  

לעבודות אבן לכל סוג, גוון, עיבו  יכין קטעים לדוגמא  סוג  הקבלן  לכל  ד אבן , 
מקשר ומישקים, כולל אבני פינה, חשפי פתחים ונדבכי ראש,  בשטח שלא יפחת  

 מ"ר. 10 -מ

במקומות בהם יש צורך לעצב חורים לצינורות ולאביזרים שונים המשתלבים   
בעבודות האבן, יש לחתוך את האבן  מסביב בצורה מעגלית או ריבועית קרוב  

במרחק האביזר,  לצורת  האפשר  המרווח.     8  ככל  מילוי  לאפשר  כדי  מ"מ, 
 החיתוך יעשה באמצעות מכשיר חיתוך מתאים.

או אחר,    משישקופינג    מוסמסם  או  מוטבה  בגליון  ב בעיבוד  לפרטים  התאם 
DT1  במקומות הנדרשים תהיה ההתקנה בשיפוע וכולל אף מים והכל בהתאם .

 להנחיות המזמין וללא תוספת מחיר. 

 עיבוד פתחים  14.05
בגמר חלק, עם סוג אגרגט לבחירת האדריכל.   גרניט צרובהורכבו לוחות  סביב חלונות י

 . DT1-05בגליון  גרניט צרובהראה רשימת לוחות ה

מסוימים   ומתוכננות  במבנים  בחלונות  הבניין,  בעיבוד  לסביב  מבפינות  אבנים  פתחים 
קשתי. עיבוד הקשתות  יהיה מאבנים גושניות, קשתיות במידות ובעוביים שונים כולל אבן  

והכול    ,שה"א"הר ולפרטים  לתוכניות  בהתאם  הביצוע  שונות.  ובצורות  מושלם  בעיבוד 
 .DT1ראה גליונות פרטים   בשלמות.
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 אופני מדידה   14.06

פוי אבן של רכיבי מבנה ופיתוח יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( של חזית הקיר  יח 
ללא אבחנה בין אלמנטים שונים וללא אבחנה בין חיפוי בקו אופקי ו/או משופע  
כל   עבור  מלאה  תמורה  יהווה  התשלום  מעוגל.  ו/או  קשתי  ו/או  מדורג  ו/או 

  העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע החיפוי כנדרש.

אבחנה בין קופינג ברוחב    תוך  )מ"א(  אורך  לפי  בנפרד  קופינג יימדד לתשלום 
 כלשהו. 

 : יכללוהיחידה לחיפוי אבן  מחירי   
את כל החומרים והעבודה ואת כל הדרוש לקבלת עבודות חיפוי    14.06.03.01

ת"י   דרישות  ע"פ  חלקיו  2378מושלמות,  המפרטעל  ,  המיוחד  , 
בט  מילוי  הכנה,  זה:  ובכלל  והפרטים  האבן,  התכניות  בגב  ון 

בלוחות האבן,  מוספים,   וגמישים  טיפול  רגילים  מישקים  עיבוד 
הצורך   לפי  ועיבודים  התאמות  חיתוכים,  וכיחול,  כיוונים  בשני 
בצורות   חיתוך  ותעלות,  קדחים  המבנה,  במקצועות  כולל 
ואביזרים,   לצינורות  חורים  עיצוב  מוגדרות,  לא  גיאומטריות 

ייה בזווית בלתי ישרה, בניה  בנייה בשטחים קטנים או צרים, בנ
לגובה כל שהוא, אמצעים וחומרי עזר, אשפרה והגנה על העבודות  

 בפני פגיעות לאחר גמר הביצוע עד למסירתן למזמין; 

בקיבוע    אבןאמצעים ואביזרים לתמיכה, חיזוק, קביעה ועיגון ה 14.06.03.02
שטוחים,   זוויתנים,  מרותכות,  מגולוונות  רשתות  כגון  ברטוב 

פינים,   )ג'מבו(,  עוגנים,דיבלים,  חץ  חיבור    ,ותמסיל  ברגיי  ווי 
 ; 316עשויים פלב"מ 

בדיקות באתר הבניה ובמעבדה שיערכו ע"י מעבדה מוסמכת לפני   14.06.03.03
קיר   החיפוי, במהלכו ובסיומו. המעבדה תבדוק ותאשר  תחילת 

 אב טיפוס הכולל את כל מרכיבי מערכת החיפוי. 
ם וסילוקם  דוגמאות וקטעים לדוגמה כמפורט לעיל כולל פירוק 14.06.03.04

 מהאתר;

 התקנה ועיגון מערכת ה"קופינג".  14.06.03.05

 פיגומים בכל גובה שיידרש לביצוע מושלם של העבודה. 14.06.03.06
"  107שכבת טיח אוטם בתוספת ערב אטימות מסוג "סיקה טופ   14.06.03.07

 בשתי שכבות שתי וערב ו/או בהתאם להנחיות המתכנן. 

והתקן   14.06.03.08 היצרן  המתכנן,  להנחיות  בהתאם  חיצוני  טרמי  בידוד 
 בשלמות.  

ל הנדרש במפרט המיוחד ואשר לא נקבע לו סעיף נפרד בכתב כ 14.06.03.09
 הכמויות; 

לא תשולם תוספת מחיר מעבר למתואר בכתב הכמויות בגין אספקה והתקנה   
 של אבנים "מיוחדות"  ו/או כל דרישה אחרת. 

 חיפוי קירות מבנה בלבנים 14.07
של  ייחופו  בחלק מהמבנים   במידות שורות  החוץ בלבנים  מתוצרת   12-16+6-10קירות 

בהתאם לדרישות ת"י    כל העבודות תבוצענה בטכניקה של קיבוע רטובאקרשטין או ש"ע.  
ועל פיקוח  .  2חלק    1872 ת"י  לדרישות  המערכת בהתאם  תכנון  אחראי על  יהיה  הקבלן 

 בשלבי הביצוע. 

 :אופני מדידה 

בלבניםחפוי   14.07.01.01 חזית    קירות  של  )מ"ר(  שטח  לפי  לתשלום  יימדד 
בחנה בין אלמנטים שונים וללא אבחנה בין חיפוי בקו  הקיר ללא א
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מלאה   תמורה  יהווה  התשלום  מדורג.  ו/או  משופע  ו/או  אופקי 
והצי החומרים  העבודות,  כל  החיפוי  עבור  לביצוע  הדרושים  וד 

 כנדרש.
 : יכללוהיחידה לחיפוי בלבנים מחירי   14.07.01.02

הדרוש   14.07.01.02.01 כל  ואת  והעבודה  החומרים  כל  את 
ת, ע"פ דרישות  לקבלת עבודות חיפוי מושלמו

להלן,  ,  2חלק    1872ת"י     המפרט המפרט 
בסעיף   התכניות  לעיל  14.06המיוחד   ,

בגב   בטון  מילוי  הכנה,  זה:  ובכלל  והפרטים 
רגילים  לבניםה מישקים  עיבוד  מוספים,   ,

חיתוכים,   וכיחול,  כיוונים  בשני  וגמישים 
כולל   הצורך  לפי  ועיבודים  התאמות 

ח  ותעלות,  קדחים  המבנה,  יתוך  במקצועות 
עיצוב   מוגדרות,  לא  גיאומטריות  בצורות 
בשטחים   בנייה  ואביזרים,  לצינורות  חורים 
ישרה,   בלתי  בזווית  בנייה  צרים,  או  קטנים 
אמצעים וחומרי עזר,   לגובה כל שהוא,  בניה 
אשפרה והגנה על העבודות בפני פגיעות לאחר  

 גמר הביצוע עד למסירתן למזמין; 
חיזוק 14.07.01.02.02 לתמיכה,  ואביזרים  קביעה  אמצעים   ,

ה  רשתות  לבנים  ועיגון  כגון  ברטוב  בקיבוע 
שטוחים,   זוויתנים,  מרותכות,  מגולוונות 

עוגנים פינים,  חץ    דיבלים,  ברגיי  מטיפוס 
פלב"מ    ,ותמסיל   )ג'מבו(, עשויים  חיבור  ווי 

316 ; 
לדוגמה   14.07.01.02.03 וקטעים  עד  דוגמאות  שיידרש  ככול 

כולל פירוקם וסילוקם  לקבלת אישור המפקח  
 מהאתר;

לב 14.07.01.02.04 מראש  אספקת  מוכנים  חורים  עם  נים 
 במפעל  לעיגון הווים. 

פיגומים בכל גובה שיידרש לביצוע מושלם של   14.07.01.02.05
 העבודה. 

שכבת טיח אוטם בתוספת ערב אטימות מסוג   14.07.01.02.06
בשתי שכבות שתי וערב ו/או  "  107"סיקה טופ  

 בהתאם להנחיות המתכנן. 
בהתאם 14.07.01.02.07 חיצוני  טרמי  יות  להנח   בידוד 

 בשלמות. המתכנן, היצרן והתקן 
בחירת  אספקת   14.07.01.02.08 עפ"י  גוונים  במספר  לבנים 

 האדריכל 
אלמנטי הפינה לסטריפ וקופינג תואם, הכול   14.07.01.02.09

 בהתאם להנחיות היצרן. 
כל הנדרש במפרט המיוחד ואשר לא נקבע לו   14.07.01.02.10

 סעיף נפרד בכתב הכמויות; 

לא תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין הנחיות ביצוע והשלמות תכנון שידרשו   
 נציגי התכנון של המזמין. מטעם 

   גרניט צרובהחיפוי ספים, מזוזות וחזיתות בלוחות  14.08
ס"מ.    4יצוק בעובי    גרניט צרובהייחופו ספים, מזוזות וחזיתות בלוחות  בחלק מהמבנים  

ות"י    2חלק    1872בהתאם לדרישות ת"י    כל העבודות תבוצענה בטכניקה של קיבוע רטוב
ועל פיקוח  הקבלן יהיה אחראי על  .  2חלק    2378 ת"י  לדרישות  המערכת בהתאם  תכנון 

 בשלבי הביצוע. 

 העבודה כוללת:
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ב  ספים  צרובהלוח  חיפוי  של    גרניט  וברוחב    4בעובי  )דלתות    משתנהס"מ 
 וחלונות(. 

 בשיפוע והכנה של אף מים בהתאם לרשימות. ספים עיבוד  

 37כ   ברוחב שלס"מ ו  4בעובי  גרניט צרובהלוחות ב מזוזות בצדי פתחים חיפוי  
 ס"מ.  

ס"מ המשתלב עם חלונות אלומניום    4בעובי    גרניט צרובהחיפוי חזיתות בלוח   
 בחזיתות המבנה. 

ברגיי עיגון מנירוסטה בהתאם להנחיות המתכנן ובהתאם לפרטים כולל סגירה   
 .גרניט צרובהבפקק 

 ו/או ש"ע.   107בחומר אוטם מסוג סיקה פלקס לוח מריחת גב ה 

 :אופני מדידה 

 בהתאם למתואר בכתב הכמויות. המדידה  14.08.07.01

יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(    גרניט צרובהקירות בלוחות  חפוי   14.08.07.02
של חזית הקיר ללא אבחנה בין אלמנטים שונים. התשלום יהווה  

והצי החומרים  העבודות,  כל  עבור  מלאה  הדרושים  תמורה  וד 
 לביצוע החיפוי כנדרש. 

 :יכללו  גרניט צרובההיחידה לחיפוי בלוחות מחירי   14.08.07.03

הדרוש   14.08.07.03.01 כל  ואת  והעבודה  החומרים  כל  את 
לקבלת עבודות חיפוי מושלמות, ע"פ דרישות  

להלן,  ,  2חלק    1872ת"י     המפרט המפרט 
בסעיף   התכניות  לעיל  14.06המיוחד   ,

בגב   בטון  מילוי  הכנה,  זה:  ובכלל  והפרטים 
רגילים  לוחותה מישקים  עיבוד  מוספים,   ,

חיתוכים,   וכיחול,  כיוונים  בשני  וגמישים 
כולל   הצורך  לפי  ועיבודים  התאמות 
חיתוך   ותעלות,  קדחים  המבנה,  במקצועות 
עיצוב   מוגדרות,  לא  גיאומטריות  בצורות 
בשטחים   בנייה  ואביזרים,  לצינורות  חורים 
ישרה,   בלתי  בזווית  בנייה  צרים,  או  קטנים 
עזר,  אמצעים וחומרי    בניה לגובה כל שהוא, 

אשפרה והגנה על העבודות בפני פגיעות לאחר  
 גמר הביצוע עד למסירתן למזמין; 

קביעה   14.08.07.03.02 חיזוק,  לתמיכה,  ואביזרים  אמצעים 
ה  רשתות  לוחות  ועיגון  כגון  ברטוב  בקיבוע 

שטוחים,   זוויתנים,  מרותכות,  מגולוונות 
עוגנים פינים,  חץ    דיבלים,  ברגיי  מטיפוס 

פ  ,ותמסיל   )ג'מבו(, עשויים  חיבור  לב"מ  ווי 
316 ; 

לדוגמה   14.08.07.03.03 וקטעים  עד  דוגמאות  שיידרש  ככול 
כולל פירוקם וסילוקם  לקבלת אישור המפקח  

 מהאתר;
מראש   14.08.07.03.04 מוכנים  חורים  עם  לוחות  אספקת 

 במפעל  לעיגון הווים. 
פיגומים בכל גובה שיידרש לביצוע מושלם של   14.08.07.03.05

 העבודה. 
שכבת טיח אוטם בתוספת ערב אטימות מסוג   14.08.07.03.06

שכבות שתי וערב ו/או  בשתי  "  107"סיקה טופ  
 בהתאם להנחיות המתכנן. 

בהתאם 14.08.07.03.07 חיצוני  טרמי  יות  להנח   בידוד 
 המתכנן, היצרן והתקן בשלמות. 
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בחירת  וחות  לאספקת   14.08.07.03.08 עפ"י  גוונים  במספר 
 האדריכל 

כל הנדרש במפרט המיוחד ואשר לא נקבע לו   14.08.07.03.09
 סעיף נפרד בכתב הכמויות; 

השלמות תכנון שידרשו  לא תשולם תוספת מחיר משום סוג בגין הנחיות ביצוע ו  
 מטעם נציגי התכנון של המזמין. 

 .DT1-05בתוכניות האדריכל בגליון    גרניט צרובהראה רשימות ה 
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 מתקני מיזוג אוויר  - 15  פרק

 עבודות מזוג אויר 15.01
ואורור    אויר  מזוג  לעבודות  מתיחסים  להלן  הכמויות  וכתב  הטכני  המפרט 

 במבנה הנדון.  

הבין  הועדה  של  הכללי  למפרט  בהתאם  יעשו  לעיל  המתוארות  העבודות    כל 
הבטחון, פרק   אויר" מהדורה    15משרדית ומשרד  מזוג    , מפרט2011"מתקני 

ו זה,  ת"י    AC-01  - מיוחד  הבריאות",  של משרד  כל    4570"מערכות מ"א  על 
  755,  751, תקן  1001חלקיו )מערכות לאורור ולסינון של אויר במקלטים(, ת"י  

וכל הוראה אחרת המתיחסת לעבודות הנ"ל הנמצאת בתוקף, בתאריך תחילת  
 העבודה. 

(  קבלן מיזוג האויר )להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"
יקפיד לבצע כל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל. אי ידיעת  
  הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש. 

כמו כן, אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד, מהלכי תעלות או פרטי  
בתכ ו/או  במפרט  הוגדרו  אשר  אחרים  פריטים  או  בכתבי  ביצוען  ו/או  ניות 

 . מבלי לקבל אישור לכך מראש, מהמתכנןהכמויות 

  בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות 
 כמפורט בהמשך.

 היקף העבודה וטיבה  15.02

עיקרי   את  היתר  בין  כוללת  זה  מפרט/חוזה  במסגרת  המתוארת    העבודה 
 רכות כדלקמן: העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המע

 
לוחמה   15.02.01.01 למצבי  והגנה  מיגון  אמצעי  של  והתקנה  אספקה 

לרבות אמצעים בולמי הדף, שחרור לחצי אויר,    כימית/ביולוגית
 וכל ציוד העזר.  מסנני אב"כ ומפוחיהם

אספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים מסוג "אינוורטר" וכל יתר   15.02.01.02
 הנדרש. 

מ 15.02.01.03 פליטה,  תעלות  יניקה,  תעלות  של  והתקנה  פזרים  אספקה 
 ושבכות, בידוד התעלות וציוד עזר.

אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים, ממטבחונים,   15.02.01.04
שבכות,   תריסים או  תעלות פליטה  מקום אחר,  כנדרש מכל  או 

 דפים על  כל אביזריהם ומערכות הבטיחות, וכל יתר הנדרש.

 אספקה והתקנה של מנדפי מטבח. 15.02.01.05

המערכות,   15.02.01.06 וניקוי  והרצה,  שטיפה  ויסות  ניסוי  הגמר,  עבודות 
 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה.  אחריות 

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה.  15.02.01.07

יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי    בנוסף למפורט לעיל הקבלן 
הנדרש לשם   קטן וכל יתר  חומר  העבודה,  ומעבר, את  חציבה  עבודות  הרמה, 

המתקנים ביצוע  בטוחה    השלמת  לפעולה  ביותר,  הגבוהה  ברמה  והמערכות 
ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך  

 נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.
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שאבות  אספקה והתקנה של יחידות מזוג אויר ביתיות מפוצלות )לקירור או 15.03
 חום(  

אויר הביתיות המפוצלות,  הקבלן יספק ויתקין באופן מושלם את יחידות מזוג ה 
 מסוג מפוצל עילי לתליה חופשית על הקיר. 

מדחסים   עם  וקירור,  לחמום  חום"  "משאבות  מטיפוס  תהיינה  היחידות 
רשימות הציוד   "רגילים" או עם מדחסי "אינוורטר" כפי שיפורט בתכניות או 

 או בכתב הכמויות. 

אלקטרוניהיחידות "למשאבות חום" תכלולנה מנגנון הפשרה   אשר    אוטומטי 
 מעלות צלסיוס.  3יאפשר פעולתן גם בטמפ' חוץ עד 

היחידות להתקנה חופשית תהיינה שלמות ומושלמות מכל הבחינות, עם מאייד   
להתקנה אנכית גבוהה )על הקיר(, הכל כמפורט בכתב הכמויות ו/או ברשימות  

 הציוד. 

)מאי  פנים  יחידת  עקרוני  באופן  תכלול  מפוצלת  יחידה  את  כל  הכוללת  יד( 
)או   חיצוני  כסוי  אויר,  מסנן  ניקוז,  מגש  הקירור/חימום,  ונחשון  המפוחים 
טמפרטורה   ויסות  כפתורי  כולל  הפעלה  לוח  במפורש(  ונדרש  במדה  בלעדיו 
וכן כל יתר האביזרים לפיקוד הפעלה או וויסות,   ומהירות המפוח, טרמוסטט 

של רצון  ומשביעת  ונאותה  בטוחה  פעולה  להבטיח  לוח    ע"מ  היחידה. 
 ההפעלה/טרמוסטט יהיה מסוג שלט רחוק. 

הגז    יחידת החוץ תכלול את מכלול המדחס והמעבה לרבות מפוח המעבה, צנרת 
 ואביזריה וכל יתר הנדרש להבטחת פעולת המדחס. 

  המדחס יהיה הרמטי מתוצרת ידועה ומאושרת בלבד, מתאים לעבודה בתנאי
 רשת. מקום ההתקנה ובתפוקת הקירור/חימום הנד

יצרן ע"י  זו כממולץ  יחידות "משאבות חום" יהיו מתאימים למטרה    מדחסי 
 המדחסים. 

הפעלות בין  והשהייה  פאזה  וחוסר  מתח  שינוי  בפני  הגנות  תכלול  יחידה    כל 
 חוזרות של המדחס. 

בטמפרטורת החוץ, בקרינת מתאים, עמידה  חוץ תהיה בעלת כסוי    כל יחידת 
התנאים הצ וכל יתר    פויים. הכסוי יהיה מחומר עמיד ומוגןהשמש, גשם שלג 

יהיו    בפני תקיפת קורוזיה למשך שנים רבות. כווני כניסת האויר ליחידה וממנה
 כך שלא יתעורר בעית סחרור אויר פליטה דרך המעבה. 

  האביזרים בתוך היחידה יהיו מוגנים בפני קרינת שמש, עמידים בקרינת שמש 
 רת גשם, שלג וכו'., ומוגנים לחלוטין בפני חדיU.Vוקרינת 

מעבים ליחידות למשאבות חום, יכללו גם מגש ניקוז תחת היחידה בעל מוצא  
     . 1/2"צדדי לניקוז בקוטר מיזערי של 

    
החשמל  הגז  לצנרת  חיבורים  ההתקנה,  את  כולל  מושלמת  יחידה  כל    מחיר 

רשת   )בתעלות  עליה  וההגנה  צנרת הגז  בידוד  ושמן,  קירור  גז    בבניןוהניקוז, 
גומי מחורץ "סופר העבוי, ערסל/מתלה מגולבנים,  - ותעלות פח בחוץ(, יחידת 

W-( 65פד", מנתקי בטחון IP .ויסות וכוון, מס קניה אחריות ושירות ) 
תהיה    סוג  מכל  מפוצלים  למזגנים  וחוץ(  )פנים  היחידות  שתי  בין  הגז   צנרת 

כמפורט   רכה  נחושת  או  ישרים  במוטות  כסף,  בהלחמות  בכתב  מנחושת 
" ומתאימה לשימוש בגז קירור. חיבורים בין  Lהכמויות. הצנרת תהיה מדגם "

קטעי צנרת לאביזרים וכל חיבור אחר יעשו בעזרת אביזרים מתאימים בלבד,  
 לא יתקבלו. וחיבורי הרחבה  

  קוטר הצנרת יתחשב בתפוקות, ובמרחק ובגבהים אשר בין שתי היחידות עפ"י
ש מלכודות  כולל  היצרן,  )המלצת  בטוחה LOOPESמן  לפעולה  הדרוש  וכל   )  

        ותקינה. 
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"ענביד"   תוצרת  ספוגי  גומי  בתרמילי  מבודדת  תהיה     מ"מ  13בעובי  הצנרת 
בטמפרטורות   לשימוש  מתאימים  יהיו  והצפוי  הבידוד  נוסף.  עליון  ציפוי   עם 

 הגז הזורם דרך הצנרת. 

חשמל   בתעלות  פנימית, תותקן  וחשמל  ניקוז  גז,  במידות  צנרת  רשת  מטיפוס 
60X100 .מ"מ לפחות, או כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד 

תעלות מפח מגולבן בצבע    תמידצנרת גז, ניקוז וחשמל חיצונית תותקן   בתוך 
לבן מקורי ואין להתקין צנרת גלויה, למעט עודף צנרת מגולגל אשר יעטף בניר  

עמיד   חומר  ומריחת  תחבושות  של  נוספת  עטיפה  עבה,  מסוג  כסף  בקרינה 
 סופר". -"אקרילפז

 כל התעלות תהיינה מפולסות, ישרות, ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה.

  על הגגות, יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג שיאושר ע"י המפקח
 והמתכנן או על מעקות הגג. 

, או מדגם  NYY XLPכבלי חשמל ופיקוד בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי   
מריכף  תיקני   מצנרת  במתעלים  מותקנים  מפוצלים,  למזגנים  המותאם  אחר 

 ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם.

יהיה   שניתן  כך  בהם  ויושחלו  תקניים  במתעלים  ורק  אך  יותקנו  הכבלים 
והשחלה להחליף במשיכה  הפיקוד  או  החשמל  כבלי  איןאת  אופן  בשום   .  
 ים ללא מתעלים.הכבל  להתקין

"שקע  חבורי החשמל הם  אם  )גם  יחידת עיבוי חיצונית  כל  יותקן  -ליד  תקע"( 
במקום    IP 65מנתק בטחון חשמלי מקומי. המפסק יהיה אטום למים ברמה של  

 בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון. 

 חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד. 

"קלוקנר  "אבב",  תוצרת  יהיה  תוצרת  -המנתק  או  "שניידר"  "לגרן",    מילר", 
 אירופאית אחרת, שתאושר מראש. ציוד לא מאושר יפורק ויסולק. 

או בערסל    על "שלחן"  או  בטון  תותקן על בסיס  עבוי  פי    -כל יחידת  על  הכל 
פד" בלבד בין  -W-התכנון והמקרה המיוחד, עם גומיות מחורצות מסוג "סופר

 יחידה לבסיס ו/או התושבת.ה

בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן או ישירות על הקרקע, אלא  
 רק בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר, כמצוין לעיל. 

מפרופילים בערסלים  ורק  אך  תותקנה  חוץ  קיר  על  להתקנה  עבוי    יחידות 
" רעידות  בולמי  עם  הייצור(  )לאחר  "מייסון"  - W-סופרמגולבנים  תוצרת  פד" 

 כנ"ל, לפחות בשש נקודות של שטח התמיכה התחתון. 

לכל מזגן יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה, עם נעילה לערסל כולל מנעול לתליה  
 ומפתחות אשר ימסרו למזמין.

בלבד   "שחקים"  חב'  תוצרת  יהיו  והסורגים  הערסלים  המתלים,  המעמדים, 
 תאושר.ושום תוצרת אחרת לא 

שרוול    דרך  לחדר  תכנס  וכו',  ממ"ד  מוגן  בחדר  ליחידות  וחשמל  גז   צנרת 
 מאושר ע"י הג"א אשר יותקן בקיר הבטון.

הצנרת   עם אוגנים ואוגנים נגדיים, עם מופות למעברי   3"השרוול יהיה בקוטר 
 והגז, על פי פרטי הג"א. 

תש אשר  עצמו  השרוול  על  נוספת,  מופה  שרוול  בכל  כן תהיה    מש למלויכמו 
וכבלי החשמל הצנרת המבודדת  מוקצף, לאחר התקנת  בפוליאוריטן    השרוול 

    דרכו.

  השרוול ישולם בנפרד ויבוצע על פי הפרט ו/או אישור הג"א לענין זה, והקבלן 
 אחראי לקבלת האישור וביצוע מושלם של העבודה. 
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יהיה    ע"יR410A  -גז הקירור  -"דו  , מאיכות מעולה, נקי מאדי מים וכמיוצר 
ונט". חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרים מתאימים למטרה  פ

 זו בלבד, במדה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז.

בחנקן    אטמוספירות, לבצע שטיפה   20יש לבצע בדיקה של מערכת הגז בלחץ של  
 . שעות 24מיקרון למשך  500לחץ של -וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת

  רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן למלא הצנרת בגז יבש ונקי, ובכמות 
 השמן הנדרשת. 

 מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת. 

קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידת המאייד הפנימית   
צ את  ויתקין  יספק  הקבלן  לעיל.  המפורטים  החיצונית  העבוי  נרת  ויחידת 

הקירור והחיווט החשמלי בין היחידה הפנימית לחיצונית וכן את כל יתר הציוד  
תקינה   לפעולה  רצויים  או  הדרושים  הנוספים  והעבודה  החומרים  האביזרים 
לא,   אם  ובין  במפורש  הדבר  צוין  אם  בין  מושלמת  והתקנה  רצון  ומשביעת 

            ולרבות הטרמוסטטים והתקנתם.                             

דרך הנדרשים  הקידוחים  כל  את  המערכות  קבלן  יבצע  זו  עבודה    במסגרת 
הגז   צנרת  את  דרכם  להעביר  ע"מ  מחיצות  או  חוץ  קירות  רצפות,   תקרות, 
והחשמל, לרבות השרוולים לחדרים המוגנים. הקידוחים יעשו במקדחי וידיה  

רש יתוקן יטויח  מתאימים, ובקוטר הנחוץ בלבד, כל פתח אשר יבוצע גדול מהנד
 ויצבע ע"י הקבלן עפ"י הקיים.

בשרוול הצנרת  ע"י העברת  לחלוטין,  אטום  באופן  הגג תעשינה  דרך    חדירות 
 .  3"העשוי צנור מגולבן עם קשתות מרותכות בקוטר 

לאיטום, וכל יתר הנדרש על פי הפרט,    -במבנה חדש   יכלול לוח עיגון  השרוול 
 ויותקן בזמן יציקת הגג.  

קיי בקוטר    -ם  במבנה  קדח  יאטם  4"יבוצע  והמרווח  השרוול,  יוכנס  לתוכו   ,
 בבטון ותיקון כל שכבות האיטום ויצירת "רולקה". 

לשרוול בחומר   לאטום את המרווח בין הצינורות  לאחר התקנת הצינורות יש 
 מתוצרת מעולה.   RTVאוטם מסוג סיליקון 

פעולה    קן בתנאילאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן, וכן לבוד 
ממשיים לקירור או לקירור וחימום. המסננים ינוקו, הכיסויים יותקנו ויושלמו  

 שלמות ומושלמות.  כל העבודות הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות

 כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות.  

בשלמותו    מפעלים מוכרים בלבד, בנויהציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של  
 מכל סוג.    במפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו

מתוצרת   ציוד  הציוד יהיה תוצרת חברת "אלקטרה", "אלקו", או "תדיראן". 
 אחרת חייב לקבל אישור המתכנן.  

יראן"  מזגנים מפוצלים ביתיים עיליים יהיו תוצרת "אלקטרה", "אלקו" או "תד
 ובתנאי שיתאימו לתפוקות הקירור הנדרשות. 

 אופני המדידה והמחירים יהיו כדלקמן:  

עבור מזגן מפוצל לתליה חופשית או ליחידת "קסטה", כולל המחיר את כל   
חלקי המערכת, צנרת גז קירור חשמל פיקוד וניקוז בין יחידות הפנים והחוץ   
רשת בתוך הבנין, או פח מגולבן  מ', תעלות פי.וי.סי. או    15ובאורך צנרת עד   
בצבע לבן מחוץ לבנין, מנתק בטחון, בולמי הרעידות, חבור לחשמל, אמצעים   
שיאפשרו קירור בתנאי חורף, כל הקידוחים, שרוול/צנור היציאה לגג על פי   
הפרט בלבד, מתקני תליה ותמיכה, קיבוע, הפעלה וויסות וכל יתר דרישות   
 המפרט.   

רמוסטט חוטי ליחידות גבוהות לא תשולם תוספת, והמחיר  עבור לוח הפעלה/ט
 כולל גם את החיווט החשמלי המושלם.
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עבורם, תשולם תוספת לפי מטר  והתעלות  וניקוז  חשמל  אורך,    עבור צנרת גז 
 מצטברת(.  מ' ראשונים )כאשר מותקנים מספר מזגנים תהיה המדידה 15מעל 

 מס קניה כלול במחיר כל יחידה.

 מערכות פיזור אויר                                                                       15.04
 

של המפרט הכללי, ובמפרט    1505מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק   
 מיוחד זה. 

גר'/מ"ר לפחות, בעובי דופן    220התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של   
בסעיף   המצורפים  במ   150511כמפורט  הסטנדרטים  הפרטים  פי  על  או  פרט, 

)ובהתאם לדרישה החמורה מבין כל ההנחיות(. בכל מקרה, המדידה תהיה ללא  
 של המפרט. 1500.06הבדל בעובי הפח, ובניגוד למפורט בסעיף 

ו"דק  תחבושות  של  כפולה  שכבה  באמצעות  בתפרים  תאטמנה  התעלות  -כל 
 קאסט" מ.פ.". 

גמישות תהיינה כמפ   חוט פלדה( עם בידוד   15.53ורט בסעיף  תעלות  )גרעין    ג' 
  V.3.3דרגה   755ועמידות בתקן  1001 " עם ת"יATCOתוצרת " 1“חיצוני בעובי 

 או ש"ע מאושר בלבד. 

 ס"מ.   60התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד, כל 

סוג   מכל  התעלות  הנדרש במפרט  כוללמחיר  עפ"י  ולחיזוקים     בנוסף לתליות 
ג טיפול  ובפרטים,  ליחידות  או  לציוד  גמישים  חיבורים  חלוקה,  ווסתי  ם 

 של המפרט.   1500.08באויר/מזגנים, וזאת בניגוד למפורט בסעיף  

שרוף    משוך צבועים בצבע  והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום  מפזרי האויר 
יהיו עם   עבור המפזרים והשבכות  הצוארונים  האדריכל.  ובגוון שיקבע  בתנור 

בלבד. מחיר מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין  חיבור מגירה  
 אחרת.

 המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות. 

כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות, לכל מפזר/שבכה  
 תסופק קופסת פיזור/יניקה מבודדת, וצוארון בקוטר התעלה הגמישה. 

יציב    המפזרים  באופן  יתלו  ושניהם  אטום  באופן  הפיזור  לקופסאות  יחוברו 
 מתקרת הבטון )ואין להניחם על התקרות המונמכות(. 

את הגודל  יספק ויתקין  מ"ר, כאשר הקבלן  לפי    מחירי מפזרים ושבכות יהיו 
 מ"ר.  0.085הנדרש בפועל, כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא  

ור, יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת  כאשר יש לספק גם קופסאות פיז
 ויתר הפרטים כמתואר לעיל.

מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים/לינאריים, יהיה על פי האורך בהתאם לדגם  
 המצוין.

מאלומיניום,   שיניים  גלגלי  עם  אוירודינמי  במבנה  יהיו  ידניים  ויסות  מדפי 
חיבורי   עם  בלבד,  ש"ע  או  "יעד"  ע"י  וידית  כמיוצר  נגדיים  ואוגנים  אוגנים 

ושבכות,   מפזרים  דוגמת  מ"ר  לפי  ישולמו  המדפים  מצב.  מראה  עם  הפעלה 
 מ"ר.  0.25והשטח המינימלי הוא 

מ"ר(, כולל קיבוע, צבע    0.085אקסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו )מינימום 
 שחור מט וכל יתר הנדרש. 

פרק    יהיו לפי  לעמידה  1001דו בת"י  של המפרט, יעמ  150543מדפי אש/עשן   ,
באש למשך שעתיים לפחות, עם הפעלה מרחוק בעזרת מנוע לסגירה ולפתיחה,  

 עם נתיך טרמי/חשמלי, תוצרת "יעד" דגם "בלייברג" עם שרוול מאריך. 

 סמוך לכל מדף אש )מהצד המוגן( יותקן תמיד פתח ביקורת, תוצרת "טרוקס" 
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"ע תוצרת "וקס", עשוי פח  ס"מ, או ש  X  30  30במידות מינימום של    BLדגם  
אטום לחלוטין. הדלת תהיה מבודדת דוגמת התעלה בו היא    1.25מגולבן בעובי "

 מותקנת. 

 מ"ר.  0.1מחיר מדף אש יהיה לפי המידה בפועל, מינימום 

ועל הקבלן מצדדיה,  ולא  מחיצת אש/עשן  בתחום  להתקין  אש/עשן יש    מדפי 
וישא בכל   במועדן,  יעשו  לכך  ההכנות  כי  הביצועלודא  עבור  תשלום  או    נזק 

 מאוחר יותר. 

עזר, עם נתיך   מנועי המדפים יהיו תוצרת "בלימו" עם קפיץ מחזיר, עם מגעי 
דגם    24טרמי/חשמלי,   עד ללוח    BAE 72-Sוולט,  כולל חווט מושלם  ומחירם 

 הציוד )יט"א או מפוח( אותו הם משרתים. 

חשופים,    ומשטחים  גגות  על  הגלויות  המלבניות,  האופקיות,  התעלות  כל 
גשם וקורוזיה. הגגונים יהיו  חדירת מי  כסוי עליון )גגון( להגנה מפני    תקבלנה 

ומחוזק בתכניות  הפרט  עפ"י  ומכופפים  חתוכים  שלמים,  לתעלות  מפחים   ים 
של   חפיפה  תהיה  הפחים  בחבורי  לתמיכות  5כמצוין.  יחוזקו  הגגונים    ס"מ. 

 באופן שיאפשר פירוקה הנוח בשעת הצורך והכל עפ"י הפרטים.

 במידה והקבלן יידרש לצבוע התעלות שאינן מוסתרות מעל לתקרה אקוסטית,   
 מערכת הצבע תכלול את הפעולות והמרכיבים כדלקמן: 

של 15.04.07.01 יסודי  )תוצרת    ניקוי  "ארדירוקס"  בממיס  והמתלים  הפח 
 "כימתכת"(. 

בעובי   15.04.07.02 של "טמבור"  יסוד "צינקוט"  צבע    40-50שכבה אחת של 
 מיקרון.

או "סופרלק" של "טמבור", כל   15.04.07.03 "איתן"  עליון  שתי שכבות צבע 
 מיקרון, גוון הצבע יקבע ע"י האדריכל. 35בעובי של  שכבה

 
 ות אויר מכל סוג. כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפ 

" עם מחסום אדים  ISOCAMבידוד טרמי חיצוני לתעלות מ"א יהיה מתוצרת " 
 , או ש"ע מאושר בלבד. V.3.3דרגה  755ועומד בתקן    1001אינטגרלי, נושא ת"י 

  (.159פאונד/רגל מעוקב )טיפוס    1.5ובמשקל סגולי של    2"הבידוד יהיה בעובי  
יודבק לתעלות בדבק בלתי דליק   )דבק ירוק( עם הידוק  הבידוד  "ורוליט"  של 

 ס"מ. והגנה על הפינות עם לוחות "ענביד".  60מסביב בסרטי פוליאסטר כל 

 1001 ", נושא ת"י ISOCAM בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת " 

 , או ש"ע מאושר בלבד. V.3.3דרגה  755ועומד בתקן 

בעובי   יהיה  בכתב    1"הבידוד  כמצוין  של  )או  סגולי  ובמשקל    1.5הכמויות( 
 (.150פאונד/רגל מעוקב )טיפוס 

"ורוליט" התעלות בדבק בלתי דליק של  של  הפנימיות  יודבק לדפנות    הבידוד 
ירוק(, ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל   ס"מ לכל כוון, ופס חיזוק מפח    30)דבק 

 מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד. 

נתוני  הביד  עם  האורך,  לכל  רציפה  הדפסה  עם  יהיו  האקוסטי  או  וד הטרמי 
 החומר. חומר ללא הדפסה מקורית במפעל, לא יתקבל. 

 להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע: 

 האורך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר  15.04.12.01
 אינם נמדדים בנפרד(. 

 ההיקף ימדד בניצב לציר.  15.04.12.02

מישתנה  ב 15.04.12.03 חתך  בעלת  תעלה  המידה    -קטע  לפי  ימדד  ההיקף 
 הגדולה. 
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פחת,   15.04.12.04 ללא תוספת בעד  האורך בהיקף,  השטח יקבע לפי מכפלת 
 שוליים, חיפויים וכו'. 

 מטר לאורך הנמדד  1ומעלה יש להוסיף    045לקשת או כיפוף בזוית   15.04.12.05

 בין צירי התעלה בנקודת הסטייה   לאורך הציר. הזויות תמדדנה

 ובכוון זרימת האויר. 

בין   15.04.12.06 של  בזוית  כיפוף  או  להוסיף    º44-ל   015לקשת  מטר    0.5יש 
 לאורך. 

לאורך הנמדד,    1.5למעבר מחתך מרובע לעגול יש להוסיף   15.04.12.07 מטר 
 וההיקף יהיה לפי החתך המרובע. 

לזוית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיות, תשולם רק תוספת   15.04.12.08
)וללא    ירלמח מותקנות  הן  המישור בו  שטח  פי  על  הכוון,  כפות 

 לקשת מעוגלת(.  מטר כמו  1תוספת 

  מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר,  2עבור "מכנסיים" לחיבור   15.04.12.09
 מטר לאורך הנמדד, עבור כל "רגל".  1יש להוסיף 

 מטר לאורך   0.5עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף  15.04.12.10

 לתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל". התעלה אשר בתחי 

 מים, או עם יחסי מידות   2.5"עבור תעלות ללחץ גבוה/נמוך מעל  15.04.12.11

מ למעלה  של  ההקשחות  1:5  -אורך/רוחב  את  המחיר  יכלול   ,
 האוגנים וכל הנדרש.

תעלות עם אוגנים תכלולנה את האוגנים, כל האביזרים לחיבור,   15.04.12.12
 וכל הנדרש.  אטמים

 
או    טרמי  של  בידוד  המדידה  אופני  פי  על  ישולם  מלבניות  לתעלות  אקוסטי 

   התעלות.

 אספקה והתקנה של מפוחים ציריים  15.05
 

"זיאל  תוצרת  יהיו  בחלון,  או  בקיר  להרכבה  דגם  - מפוחים  או    DCDQאבג" 
 או שווה ערך תוצרת "סיסטמאייר".  S&P" או EBMתוצרת "

פאזיים כנדרש, ולרמת רעש נמוכה, או תלת  חד  מגבלות  המפוחים יהיו    עפ"י 
 המבנה, יועץ האקוסטיקה או המתכנן, ורמות הרעש הנדרשות.

 במדה ויידרש, יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים, או דרגתיים. 

מסגרת    עם SVKחוזר דגם  -המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות, עם תריס אל
 המפוח.  היקפית אשר תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת פעולת

כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט יסופקו   
המפוח(   ע"י הקבלן למזוג אויר. החיבור למפוח לרבות מנתק הבטחון   )ליד 

מצופה    והחיווט החשמלי אשר יותקן בתוך צנור שרשורי )מגולבן( גמיש
הקבלן   ם ע"י  ס"מ לפחות, יסופקו ויותקנו אף ה 50פי.וי.סי. באורך של 

 למזוג אויר. 

 אספקה והתקנה של מפוחי פליטה ואורור צנטריפוגליים     15.06
 

הצנטריפוגליים    המפוחים  את  התעלות  למערכת  ויחבר  יתקין  יספק,  הקבלן 
בהתאם לפרוט שניתן ברשימת הציוד בלבד. המפוחים מפלדה יהיו כמיוצר ע"י  

גבהרט" כמשווק ע"י "פתן" או מדגמי "קומפרי" כמשווק ע"י "פח  - "ניקוטרה
פורט  תעש" או תוצרת "שגיא", או שווה ערך מאושר או מפוחים מיוחדים כמ
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  AMCAכמוגדר ע"י    IIIאו    I  ,IIבכתב הכמויות. המפוחים יהיו בעלי מבנה מדרג  
בהנעה   מנוע  מאיץ,  מפוח,  בית  לרבות  הבחינות  מכל  מושלמים  ויהיו  ארה"ב 
מבנה  מגן למנוע ולרצועות )הכל עפ"י   רצועות עם  ישירה, או עם מנוע בהנעת 

פת כבדה ויציבה להרכבת  התכנון, הציוד וכתבי הכמויות(, ומסגרת פלדה משות
 המפוח והמנוע.

  -עבור מפוחים המשמשים גם להוצאת עשן או ליניקה ממנדפי בישול מסחריים
המפוח בנוי מפחים בעובי   כאשר בית  מיוצרים בהתאם,  יהיה המבנה והמנוע 

של   שעתיים    1.25מיזערי  רצופה של  בלבד, מתאימים לעבודה  מרותכים  מ"מ 
 צלסיוס על פי הנדרש. º400צלסיוס, או   º250בטמפ. של 

הקבלן יגיש לאישור את המפוח עם אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה  
 בלתי תלויה ומוכרת )בארץ או בחו"ל( לתנאי העבודה הנדרשים.

 
הינו    הציוד  ברשימת  יחשבהעומד הסטטי הניתן  הקבלן  בלבד.  מכרז    לצרכי 

פוחים, את העומד המדויק  ויגיש לאישור המתכנן ו/או המפקח, לפני הזמנת המ
 שיתאים למערכת התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנין.  

 רגל לדקה. 1800המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על 

כפולה    המפוחים יהיו בעלי מאיץ עם כפות נטויות לפנים או לאחור וכניסת אויר  
 או יחידה בהתאם למפורט ברשימת הציוד.  

 מפוחי יניקה ממנדפי בישול מסחריים יהיו עם כפות נטויות לאחור בלבד. 

עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש  
קשיחים   ויהיו  עבה  פלדה  מפח  יהיו  המפקח. הלהבים  ו/או  המתכנן  לאישור 
ברשימת   למפורט  בהתאם  "אירפויל",  במבנה  תהיינה  לאחור  כפות  לגמרי. 

 ציוד. הלהבים ירותכו באופן אחיד ומלא בשני צידיהם אל טבעות המאיץ. ה

טבור המפוח יהיה בעל מבנה אשר יאפשר זרימת אויר אוירודינמית. לא יהיו כל  
יהיה   טבעות ביניים או מוטות חזוק בין טבור המפוח וטבעת המאיץ. המאיץ  

 על איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה ויציבה. 

רעידות    וח יהיה בעל מבנה קשיח, מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת בית המפ 
ותנודות. בית המפוח יבוצע עם חיבורים בריתוך ו/או עם "תפר אמריקאי" על  

 פי סוג מבנה המפוח ויעודו. 

קונוסי כניסות האויר יעובדו באופן שיווצר מעבר לזרימת אויר אוירודינאמית  
והמאיץ יהיה מ  יבנו באופן  והמירוח בין הקונוס  ינימלי. קונוסי כניסת האויר 

 שיאפשר הוצאת המאיץ דרך הפתח לאחר הוצאת הקונוס.

בית המפוח והמאיץ יעברו טיפול מעולה להגנה בפני חלודה לרבות ניקוי, צבע  
)בונדריזינג(   בתנורמקשר  אפוי  אפוקסי  גמר  ומוגני  וצבע  מגולבנים  יהיו  או   ,

 חלודה באופן מוחלט. 

מפוחי האורור יהיה עם חיבורי ריתוך לאורך כל התפרים, או  בית המאיץ של  
 עם "תפר אמריקאי" אטום, קשיחים ויציבים לחלוטין. 

 לא יתקבל בשום אופן.  בית מאיץ הבנוי עם סגירה ע"י "לשוניות" פח  

הגרמני   בתקן  הנדרש  עפ"י  יהיה  הוא  התפוצצות  מוגן  מבנה  ויידרש   במידה 
(DINהמתאים, לרבות לוח אלומ )ניצוצות    יניום או סידור אחר למניעת הווצרות

 כתוצאה מחיבוק מכל סוג. 

המיסבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת, המישר את עצמו   
לשמון ע"י משחת סיכה. המיסב יהיה מתוצרת   ניתן  או    NTNאו    SKFויהיה 

NSK   ולה בבלבד, עם סגירת קונוסים. המיסבים יבחרו למהירות סיבובית הגד -  
 שעות פעולה.  50,000- ממהירות המנוע, ומתאימים ל 25%

יבחרו לעומס    רצועות אשר  בהנעת  יונע  רצועות, המפוח  הנעת  נדרשת  כאשר 
הגלגל   של המפוח ויהיו מטיפוס העמיד בפני שמנים.   BHP-מה 100%-הגדול ב 

אינו   המניע יהיה מטיפוס בעל טווח הניתן לשינוי בקוטר, והקוטר  המינימלי 
 ס"מ.  10-נופל מ
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 . GGהרצועות תהיינה משוננות כמשווק ע"י 

הגלגל המניע יבחר בקוטר כזה כך שהמפוח יספק את כמויות האויר המפורטות  
 ברשימת הציוד כאשר הגלגל המניע מכוון במחצית הטווח הנ"ל. 

קוטר    המנוע יורכב כך שאפשר יהיה למתוח או להרפות את הרצועות תוך שינוי
 המניע. הרצועות והגלגל יוגנו ע"י מגן רצועות. הגלגל  

ציר   עם  יהיה  והמנוע  ישירה,  בהנעה  יונע  המפוח  במפורש  ויצויין  במידה  רק 
ומיסב כבדים במיוחד, ע"מ לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ, או  

מיסבים    שהמאיץ )מעל קוטר מסוים אשר יקבע( יחובר למנוע עם ציר בתוך שני
 ומקשר.

 המתוכנן של המפוח.  BHP-מה  33%- החשמלי יהיה בעל הספק הגבוה ב המנוע

של   סביבה  לטמפ'  יבחר  נגד    55המנוע  מוגן  יהיה  המנוע  צלסיוס.   מעלות 
תלת  זרם  לאספקת  מתאים  היטב,  מאוורר  הרץ.    50וולט    400פאזי  -טפטוף, 

  54סבל"ד. רמת אטימות המנוע תהיה לפי    1500מהירות הסיבוב לא תעלה על  
IP דרגת בידוד וF .אלא אם יידרש אחרת , 

מצוידים   יהיו  המנוע  מיסבי  פנימי.  זרם  יתרת  מגן  עם  מצויד  יהיה  המנוע 
   50,000בשסתום למשחת סיכה או יהיו מטפוס המשומן לכל אורך חיים של  

 שעות פעולה. 

ויסופק        IE-3  (High Efficiency )-ו  5289לפי ת"י    FFF1מנוע יהיה בעל נצילות     
 ודת בדיקה. עם תע

יהיה         המנוע  מגנטיים.  רעשים  וללא  לחלוטין  שקטה  תהיה  המנוע  פעולת 
"  ABBאושפיז" או    "- תוצרת "סימנס" "לרוי סומר" או "ברוק הנסן" או "יונה

 " בלבד, נושאי תעודת מת"י. WEGאו "

אלקטרוני   מהירות  ווסת  תמיד  יסופק   ישירה(  )בהנעה  המפוח  ,      0-100%עם 
מסדרת   )"ואקון"(  "סולקון"  מסנני    NXSתוצרת  ש"ע        RFIעם  או  חיצוניים 

המזמין        אישור  פי  על  או  בלבד,  אלקטריק"   "שניידר  או  "א.ב.ב."  תוצרת 
 המפוח.    של בלבד, אשר ישמש גם להתנעה רכה

" )דוגמת  אינטגרלי  פנימי  מנוע  עם  יהיה  והמפוח  אוEBMמידה   ,"  
 וסת מקורי של היצרן. "סיסטמאייר"ׂ( יהיה הו 

בהספק של מעל   אם נדרש    3מנועים  )אלא  יסופקו תמיד עם מתנע רך  קוו"ט 
עבורם ווסת מהירות אלקטרוני(. המתנע הרך יהיה תוצרת "סולקון" עם מגען  

 (.BUILT INאינטגרלי )

מפוחים משולבים לאורור והוצאת עשן או מפוחי יניקה ממנדפי מטבח/תקרות  
ע תמיד  יהיו  ממהירות  מנדפות  ומעבר  )כמפורט(  אלקטרוני  מהירות  ווסת  ם 

בשתי   נמוכה )באורור רגיל( למהירות גבוהה )בהוצאת עשן(, או   לאורור 
 מהירויות לפי הדרישה.

יהיה    הוא  המפוח,  למנוע  אלקטרוני  מהירות  ווסת  להתקין  ויידרש  במידה 
 כמפורט לעיל. 

הדרג באופן  המנוע  ולהפעלת  התפוקה  לויסות  ישמש  התנעההווסת  בכל    תי 
 )התנעה רכה(. 

 מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח. 

יש    כאשר מותקנים ווסתי מהירות אלקטרוניים עבור מנועי המפוחים למיניהם,
   להקפיד בין היתר על הנקודות כדלקמן:

 הספק הווסת יתאים להספק הנומינלי של המנוע המופעל. 15.06.07.01

וזמן הפנימית  הזרם  יתרת  הגנת  את  לכוון  בווסת    יש  התגובה 
בין   אשר  ליחס  היצרן, בהתאם  של  החישוב  נוסח  פי  על  עצמו, 
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מסוגל   הווסת  אשר  המירבי  והזרם  המנוע  של  הנומינלי  הזרם 
 להעביר. 

על   15.06.07.02 להגן  מנת  על  הנדרשים  הפרמטרים  יתר  כל  את  לווסת  יש 
 המופעל )כגון מתח על פני המנוע(.  המנוע

שריקה או הפרעה אקוסטית  הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע,   15.06.07.03
 מכל סוג. 

אלקטרו 15.06.07.04 והפרעות  לרעשים  יגרום  לא  ברשתות  -הווסת  מגנטיות 
עם מסנני   ו/או התקשורת. הווסת יהיה  ואמצעים    RFIהחשמל 

של   מוחלטת  למניעה  אליו,  החשמל  הזנת  קו  על  אחרים, 
 ההפרעות. 

 המסננים יהיו לרמה מתאימה לחדרי ניתוח בבתי חולים.

ת עשן )ע"מ להפעילם במהירות נמוכה בשגרה עבור מפוחי הוצא 15.06.07.05
אשר  כזה,  מסוג  יהיו  הווסתים  "עשן"(,  במצב  גבוהה  ומהירות 
באופן   יעברו  הם  וכו',  יתר  מחום  כתוצאה  תקלה  ויש  במידה 

 אוטומטי למהירות הגבוהה. 

 ווסתים אלה חייבים גם את אישור רשויות הכבוי ו/או מת"י. 

ה  תחת  להעשות  חייב  הכוונים  נושא  נציגו  כל  או  היצרן  נחיות 
 המוסמך וכחלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן ובאחריותו הכללית. 

לאחר גמר הוויסותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים  
של נקודות הכוון השונות   עצמם ותפוקתם( יערך רישום מפורט 
 וזמני התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות ההפעלה/אחזקה. 

יב  לעיל  האמור  של  כל  וההתקנה  האספקה  מעבודת  כחלק  וצע 
 הווסת, וללא תוספת למחיר אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.

כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח  
 "כוכב משולש", עם חיגור מכני בין השניים.  -יותקן גם מתנע רגיל  

לוח)ות(   15.06.07.06 אורור  לאופן  הקבלן  את  ינחה  המהירות  ווסתי  יצרן 
ויציאות   כניסות  מיקום  על  והמלצה  האויר,  כמות  החשמל, 

 האויר. 

 
מחבר    באמצעות  לתעלות  יחובר  חופשית(  בהתקנה  מפוחים  )למעט  מפוח  כל 

גמיש, עשוי נאופרן בין רצועות פח מגולבן מיצור תעשייתי ואין לייצר גמישים  
  º400  -או ב  º250-ם גמישים למפוחי הוצאת עשן יהיו עמידים באחרים. מחברי

 צלסיוס למשך שעתיים, כנדרש.

החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר  
עגול מקצה תעלה   צוארון  לבצע  התעלות מלבניות/מרובעות( ובשום אופן אין 

 מלבנית. 

תעלה, יותקן קונוס על התעלה המלבנית  כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן ה
 ס"מ מקוטר צוארון היניקה.  10בקוטר הגדול ב  

אלא   גמישים  ללא  לתעלות  יחוברו  מסחריים  בישול  ממנדפי  יניקה  מפוחי 
נגדי )בעובי   היניקה של המפוח, אוגן  על פתח  מ"מ( ואטם    1.5באמצעות אוגן 

 סמ' לפחות.  10כל  (0.25( וברגי מתכת )"F1500˚) C815.6˚עמיד בטמפ. של 

לפתח  מחוברת  אנכית  פליטה  תעלת  בקטע  יסתיים  הגג  על  פליטה  מפוח    כל 
הפליטה של המפוח ועולה ישירות כלפי מעלה. התעלה תהיה מפח מגולבן צבוע  

 בלבן במפעל, או תעלת פי.וי.סי. כמתוכנן. 

הפליטה,   אוגן  אל  לחבור  נגדי  אוגן  עם  הפליטה,  פתח  במדות  תהיה  התעלה 
בגובה    מידת אורך פתח הסניקה(, או שתסתיים   1.5מטר לפחות )או    1של  באורך  

 מ' מעל לגג, עפ"י הנחיות יועצי הבטיחות ואיכות הסביבה. 4
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 עם פקק, לדיגום.   0.5על כל תעלת פליטה תותקן "מופה" בקוטר "

ס"מ,    1X1מ"מ וחורים    1עם חוט    מגולבנתהתעלה תסתיים בקצה העליון ברשת  
 גולבנת אשר תקבע בעזרת אוגן נגדי לתעלה. ובתוך מסגרת מ

הפרט   עפ"י  רחב,  בסיס  וכן,  ותמיכה  חיזוק  אמצעי  יותקנו  המפוחים  לכל 
 בתכניות.  

מ"מ אשר יחוברו    X  50  X  50  5תמיכת התעלה תהיה עשויה זויתנים מגולבנים  
בתוכניות.   הפרט  עפ"י  הכל  המפוח,  ולבסיס  הסניקה,  תעלת  לקצה  ובשיפוע 

 ס"מ מקצה קטע תעלת הפליטה.  15יים יהיו באורך הנדרש, ועד  הזויתנים הראש 

 קר". -כל הזויתנים יהיו מגולבנים, וחיבורי ריתוך יתוקנו ב"גלבן

תעלות הפליטה תהיינה עם קונוס בחלקן העליון, ע"מ להגיע למהירות פליטה  
 מ/שניהFPM 2000 (10   .)של 

ו  רחבה  מסגרת  על  יותקנו  צנטריפוגלי והמנוע  פרופילי  כל מפוח  עשויה  כבדה 
קפיצים   מטיפוס  מאושרים  רעידות  משככי  עם  ויסופקו  מגולבנים,  פלדה 

פד"  -W-, או עשויים נאופרן "סופר CIWתוצרת "מייסון" דגם    1"לשקיעה של  
 של "מייסון" בשתי שכבות )עם פח מגולבן ביניהן(.

חשמל    להזנת  יחובר  עשן,  הוצאת  כולל  שאיננו  לאורור  המשמש  מפוח  כל 
של  באמ ברמת אטימות  למים  מנתק בטחון משורין אטום  , עמיד  IP  65צעות 

 פאזי כנדרש. -בקרינת שמש, חד או תלת

עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משורין ומצופה החשמלי    החיווט 
שנים לפחות, עם מחברים מקוריים, וסגירת    10-פי.וי.סי. עמיד בקרינת שמש ל

 אנטיגרון באופן שימנע חדירת מים. קצוות עם מחברי 

כבל    עם  יהיה  החווט  המפוח,  למנוע  אלקטרוני  מהירות  ווסת  מותקן  כאשר 
מסוכך ברמה שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות, מתכנן החשמל, וכמפורט  

 בפרק "לוחות חשמל וחווט חשמלי". 

המפוח   ומנוע  האספקה  מקור  בין  החיווט  יהיה  עשן  להוצאת  מפוחים  עבור 
ועמידים   עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים  עמידים בתנאי העבודה הנדרשים 

 ( תוצרת "פירלי" או ש"ע מאושר.C0800בתנאי הפעולה )עד 

בלוח   יעשה  האספקה  זרם  וניתוק  בטחון  מנתק  להתקין  אין  אלה  למפוחים 
גדול   מתאים  ושילוט  נעילה,  אפשרות  בעל  בטחון  מנתק  עם  בלבד,  האספקה 

 וגם על המפוח.וברור גם בלוח  

" אשר יתן  HKאו ש"ע של "   P-33לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ   
במצב  התראה בכל מקרה של חוסר לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא  

בצנורות   תושחלנה  המדידה  צנוריות  המפוח(.  ללוח  תועבר  )ההתראה  פעולה 
לולים   ון  מריכף קשיח, לכל האורך. המפסק והחווט )כולל מנתק בטח למפסק( 

 במחיר המפוח והתקנתו.

ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות  או    במסגרת העבודה יבוצע 
 עפ"י התנאים המציאותיים בשטח.

גלגלי   החלפת  ע"י  רצועות  בהנעת  למפוחים  הויסותים  את  לבצע  הקבלן  על 
 ללא תשלום. רצועות והרצועות עצמן, עד לויסות המתאים, וכל זאת 

אך הויסות יעשה באמצעות הווסת,  ויותקן ווסת מהירות אלקטרוני,    במידה 
המפוח    עדיין יש להתאים את קוטר גלגלי הרצועה כך, שבמצב "עוקף ווסת" יתן

 את התפוקה המירבית, אך מבלי לצרוך יותר מאשר הזרם הנומנלי.

מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל )לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת   
ההתקנה   הגג או אל מקום  הסניקה( וכל יתר הנדרש לרבות אמצעי הרמה על 

 וכל יתר הנדרש. 

וכן ה מהירות כלולים במחיר המפוח,  כבל המסוכך,  מחיר מתנע רך או ווסתי 
 כמו כן מפסק הלחץ ופתח הדיגום. 
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 תעלות פליטה אנכיות ומדפי ויסות ישולמו בנפרד לפי כתב הכמויות. 

 מערכות אורור וסינון אב"כ למרחב מוגן 15.07
 

 כללי  

הקבלן יספק יתקין ויחבר באופן מושלם, מערכות אורור וסינון אב"כ במקלטים  
בה יעשו  וההתקנה  הציוד  כל  מוגנים.  לדרישות  ובמרחבים   תאם 

מפקדת פיקוד העורף מטעם ראש הג"א ויתאימו לדרישות ולתקנות התגוננות  
על כל חלקיו, לפי העדכון    4570אזרחית, כמו כן יענו לדרישות תקן ישראלי )ת"י(  

 האחרון והמעודכן ביותר בזמן ביצוע המתקן. 

 הכנות לאורור במרחב המוגן  

,  6"או    8"או    14"ר  במהלך הבניה יותקנו שרוולים מיוחדים בקוט 15.07.02.01
 כהכנה להתקנה וחיבור של ציוד ומתקני אורור וסינון. 

סקדיול   15.07.02.02 פלדה  מצנורות  יבוצעו  שני  40השרוולים  על  כאשר   ,
 הקצוות ירותכו אוגנים תקניים.

ואטימת   השרוול  לשם עיגון  פלדה  לוח  ירותך  השרוול  מרכז  על 
 החדירה סביב השרוול. 

 ם" למניעת חדירת בטון. חורי הברגים יהיו מוגנים ע"י "כיסי

באמבט   15.07.02.03 בטבילה  לגילבון  ישלחו  השרוולים  הייצור,  גמר  לאחר 
אבץ חם במפעל "פקר פלדה" או מפעל אחר אשר יאושר מראש  

 המפקח.  לפני הביצוע ע"י

פרט   15.07.02.04 פי  על  או  בתכניות,  הפרט  פי  על  יהיו  השרוולים  מידות 
ובי  העורף, אך בכל מקרה אורך השרוול יהיה על פי ע   הג"א/פיקוד 

הממוגן כולל את עובי צפויי הקיר )טיח או    קיר הבטון של האזור
מ"מ בין פני הקיר הסופיים לחלקו הפנימי    100צפוי אחר(, ועוד  

 של האוגן, ומכל צד וצד. 

 מערכת האורור והסינון  

הקבלן יספק יתקין ויפעיל מערכות מושלמות לאורור וסינון אויר   15.07.03.01
 וביולוגית. של לוחמה כימית   לתנאים

  פסקאל  120-140לחץ בעקר המרחב המוגן של  -המערכת תיצור על 15.07.03.02
חיים   ותאפשר  המוגן(,  לאזור  מחוץ  אשר  לשטחים  )בהשוואה 
 ותפקוד חופשי ללא שימוש במסיכות אב"כ או בביגוד מגן מיוחד. 

פסקאל ובתאי הפרדה    100על של  -בתאי טיהור וטיפול יהיה לחץ
עפ"י הנחיות פיקוד העורף    פסקאל, או  80על של   - יהיה לחץ

ישראלי   לחץ4570ותקן  העקרון של  בסיס  על  והכל  על היורד  - , 
 מכוון עקר המרחב המוגן דרך אזורי הביניים )המפורטים לעיל(. 

חשמל  15.07.03.03 אספקת  באמצעות  לפעולה  תהיה  המכנית  המערכת 
גם  ותתאים  )"גנרטור"(,  חרום  מאספקת  או  )"רגיל"(  מהרשת 

י"( למקרה של הפסקה באספקת החשמל  להפעלה ידנית )"גבוי ידנ 
 הרגיל/חרום. 

למערכות אורור המחייבות חצייה של קירות המרחב המוגן לכוון   15.07.03.04
מפוחי אורור, או למערכות אספקה מיוחדות החוצות את הקירות  
באמצעות שרוולי   ורק  אך  לתוכו, תבוצע החצייה  למרחב  מחוץ 

מעבר  המעבר ואביזרי הגנה מיוחדים אשר תפקידם לאפשר את ה
גלי   או חדירת  אויר מזוהם  על המרחב מפני חדירת  מחד, ולהגן 

 הדף מאידך. 
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ציוד המגן, הסינון, אספקת האויר ובקרת הספיקה, יהיו מתוצרת   15.07.03.05
מדגמי   נח"  המיוצר    FAH"תיבת  בלבד,  מאושר  ש"ע  ציוד  או 

 בארץ.
 

 פירוט עקר מכלולי הציוד  
המרכיב 15.07.04.01 עקר  את  היתר  בין  כוללת  האויר  כניסת  ים  יחידת 

 כדלקמן: 
 

 הגנה מפני חדירת רסיסים.  15.07.04.01.01
ותת 15.07.04.01.02 הדף  גלי  מחדירת  להגנה  הדף  - שסתום 

 שרוול תיקני כמפורט לעיל(.   חץ, )מותקן ע"גל
ע"ג   15.07.04.01.03 )מותקן  מסנן"(  )"קדם  מוקדם  מסנן 

 שרוול תקני כמפורט לעיל(. 
 חיבורים מהירים של הציוד.  15.07.04.01.04

עקר   15.07.04.02 את  היתר  בין  כוללת  אב"כ(  )מסנן  האויר  סינון  יחידת 
 כדלקמן:  המרכיבים

 
 לחץ.-שסתום/ברז שחרור תת 15.07.04.02.01
רעילים   15.07.04.02.02 תרסיסים  לעצירת  ארוסולי  מסנן 

 וביולוגית.  וחומרי לוחמה כימית
רעילים   15.07.04.02.03 גזים  לספיחת  פעיל  פחם  מסנן 

 ותרסיסים כימיים. 

המרכיבים   15.07.04.03 עקר  את  היתר  בין  כוללת  )מפוחים(  האורור  יחידת 
 כדלקמן: 

 משנק לוויסות כמות אויר.  15.07.04.03.01
 צינור גמיש.  15.07.04.03.02
 בור מהיר להחלפה מהירה למצב אב"כ. חי 15.07.04.03.03
הפסקת   15.07.04.03.04 של  )למקרה  ידנית  להפעלה  ידית 

 חשמל( ותמסורת. 
 מנוע חשמלי.  15.07.04.03.05
 מתג הפעלה חשמלי עם מגן בפני עומס יתר.  15.07.04.03.06
 מד ספיקת אויר.  15.07.04.03.07
 משתיק קול. 15.07.04.03.08
 תאורת חרום. 15.07.04.03.09

יחידות הוצאת/שחרור האויר, תכלולנה בין היתר את המרכיבים   15.07.04.04
 כדלקמן: 

 שסתומי הדף ושחרור לחץ.  15.07.04.04.01
 שסתומי הקטנת לחץ.  15.07.04.04.02
 הגנה בפני רסיסים.  15.07.04.04.03

 פירוט עיקר הציוד  15.07.04.05

 שסתומי הדף לכניסת אויר  15.07.04.05.01

יותקנו   א.  מוקדם  מסנן  עם  הדף  שסתומי 
)בדופן  האויר  כניסת  ההתפשטות(    בפתחי  תא 

 על אוגני שרוולי המעבר, בקוטר הנדרש. 
השסתום ישמור על הלחץ הסטטי הגבוה   ב. 

מטיפוס ללא טיפול    בעקר המרחב המוגן, יהיה
בלתי מחומרים  ועשוי  בחום  עמיד    ותחזוקה, 

 מחלידים.
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 קפיצי השסתום יהיו מפלב"ם מיוחדת.  ג. 
של   ד.  תהליך  יעברו  המתכת  חלקי  כל 

)בעובי   באבקה  וצביעה    90פוספטיזציה 
 מיקרון(.

העבודה/הקטנת   ה.  ולחצי  האויר  ספיקת 
טמפ.   הלחצים יהיו כמפורט   לתנאי  בתכניות, 

מכני   C070-5של   בהלם  עמידה  השפעה,    ללא 
ועמידה בגלי הדף/לחץ פוגע של    G10בגודל של  

 קילו פסקאל.  300
 קבוצת מסנני אב"כ  15.07.04.05.02

במקביל   א.  תחובר  אב"כ  מסנני  של  סוללה 
את  ותסנן  יניקה,  המזוהם    לצנורות  האויר 

והמסננים   ההדף  שסתומי  דרך  הנכנס 
 המוקדמים.

יהיו ב.  המסננים  פתחי  כל  רגיל    בזמן 
מהיר   מחבר  עם  יסופק  מסנן  וכל  אטומים, 

גמישה. עם    וצנרת  תעשה  הפתחים  סגירת 
לבקר יהיה  שניתן  כך  )"פלומבה"(    אבטחה 

 ולהבטיח את אורך חיי החומר הפעיל במסנן. 
במיכל   ג.  יותקנו  והספיחה  הסינון  חומרי 

בעובי   עפ"י  2-3מפלדה  היצרן.    מ"מ  דגמי 
וצב פוספטיזציה  של  יעה  המבנה יעבור תהליך 

 מיקרון(.  90באבקה )בעובי 
מכני   ד.  סינון  של  קטע  יכלול  המסנן 

לחץ התחלתי,    לאירוסולים, עם שטח פנים, מפל
  0.3מהירות חדירה, סינון חלקיקים בגודל של  

, על פי דגם היצרן  99.995%מיקרון ביעילות של  
 או בכתבי הכמויות.  וכמצוין בסכימות

לספיחת   ה.  פעיל  פחם  יכלול  המסנן 
נפח החומר יהיה    ומרים הכימיים הידועים.הח

עם האויר  -ליטר/ממ"ק  0.26 ולמגע  שעה אויר 
 שניות. 0.94זמן של   למשך

את הציוד   ו.  כל מסנן לפחות  כמו כן יכלול 
 והאביזרים המפורטים להלן:

קלה   • וסגירה  לפתיחה  מהירים  מחברים 
 המסנן.  והרמטית של פתחי חבור

תת • למניעת  )-שסתום   VACUUMלחץ 
BREAKER.) 

 גלגלים לשינוע בקלות.  •
 ידיות נשיאה והרמה.  •
 צינור מאונך עם מד ספיקת אויר.  •
 מד לחץ דיפרנציאלי. •
של   • מהיר  לחבור  ומעברים  גמישה  צנרת 

 המסנן לצנורות היניקה והאספקה. 
 מפוח אספקת אויר מסונן  15.07.04.05.03

כניסה   א.  צנטריפוגלי,  יהיה  הסינון  מפוח 
י, ליעילות גבוהה  אחת ורוחב יחיד  מסוג רדיאל

לחצים   ומיועד לספיקות האויר הדרושות כנגד  
 פסקאל לפחות.  2400כוללים של 

בסיס המפוח יהיה בנוי כך שניתן לחברו   ב. 
 בקלות לרצפה לקירות או לתקרות. 

בית המאיץ יהיה ניתן לסיבוב בקלות בזויות של   
900 . 

כמו כן יכלול כל מפוח לפחות את הציוד   ג. 
 להלן:  והאביזרים המפורטים
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 משתיק קול   •
 בידוד אקוסטי חיצוני   •
 מחברים גמישים   •
 חוזר אטום -שסתום אל •
 מחברים מהירים   •
 0.75בולמי רעידות קפיציים לשקיעה של "  •
 מד ספיקת אויר   •

 
יבוצעו   ד.  המפוחים  למנועי  החשמל  חיבור 

על פי פרקי החשמל במפרט זה, וכל מפוח יסופק  
 לאספקת החשמל דרך מנתק בטחון. ויחובר 

כל חלקי המתכת של המפוח יעברו תהליך   ה. 
וצביעה פוספטיזציה  )בעובי    של    90באבקה 

 מיקרון(.
 שסתומי הקטנה ושחרור לחץ 15.07.04.05.04

אוגני   א.  על  יותקנו  הלחץ  וויסות  שסתומי 
שרוולי המעבר בקירות ההפרדה אשר בין עקר  

הביניים   לאזורי  טיהור  -המרחב המוגן    חדרי 
 והפרדה. 

השסתומים יווסתו עם הפרש הלחצים בין   ב. 
עם מנגנון   עקר המרחב לחדרי  הביניים, ויהיו 

  50  אשר ימנע החזרת אויר/גל הדף בלחצים של 
 קילו פסקאל. 

על   ג.  יותקנו  לחץ  ושחרור  הדף  שסתומי 
קירות החוץ או הפנים של המרחב המוגן ואזורי  

חוץ,  הביניים, ותפקידם לשחרר את האויר כלפי  
 תוך שמירה על הפרש הלחצים אשר נקבע. 

שסתומים אלה ישמשו גם למעבר תעלות   ד. 
פליטה ואורור בין עקר המרחב המוגן או אזורי  
השרוולים לאוגני  חבור  עם  החוצה,    הביניים 

והציוד   הפרטים  עפ"י  הכל  והשסתומים, 
 המיוחד למטרה זו. 

העבודה    בתנאי  העמידות  החומרים,  המבנה, 
י כמפורטוהלחצים  ההדף    היו  שסתומי  עבור 

 בכניסת האויר.
 הפעלה ובדיקה  15.07.04.06

עבודות   15.07.04.06.01 כל  הציוד  התקנת  ביצוע  לאחר 
ספק   את  יזמין  הקבלן  והחיבור,  ההרכבה 
לאופן   בכתב  אישורו  את  ויקבל  הציוד 

 ההרכבה. 
נציג   15.07.04.06.02 אישור  וקבלת  הנכונה  ההרכבה  בגמר 

כל את  יבצע  הקבלן  הציוד,  הבדיקות    יצרן 
הדרושות להוכחת קיום עמידה בדרישות ת"י  

הכל באמצעות מעבדה    - ופיקוד העורף    4570
 מוסמכת כגון מת"י. 

המפקח   עם  התיאום  זו,  בדיקה  הוצאות 
והבודק וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצועה  
במחירי   כלולים  הדרוש  האישור  קבלת  ועד 

 העבודה וחלים על הקבלן בלבד.
יבצעו  בשלבי מסירת המתקן   15.07.04.06.03 והיצרן  הקבלן 

אנשי   עם  יחד  הדרושות  הבדיקות  כל  את 
פיקוד העורף ע"מ להוכיח את קיום הדרישות  

 והעמידה בהנחיות השונות המפורטות לעיל. 
המתקן   לתקינות  העורף  פיקוד  אישור  רק 

מוסמך אישור  יהווה  ומספק    והמערכות 
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לביצוע הנכון והמושלם של חלק זה במערכות  
 הבנין. 

פי אישור  את  ללא  יראה  העורף המפקח  קוד 
על   כל  עבודתו  את  סיים  שלא  כמי  הקבלן 

 האמור והמשתמע מכך. 

 אופני מדידה ומחירים 15.07.04.07

בכתבי   15.07.04.07.01 כמפורט  יהיו  והעבודה  הציוד  מחירי 
 הכמויות. 

המושלמת,   15.07.04.07.02 האספקה  את  כוללים  המחירים 
מכל   חיבור  שינוע,  הרמה,  ההנפה,  ההובלה, 
התכניות   כל  ועם  המבנה  עם  תיאום  סוג, 

ויסות,  והמע הפעלה  סוג,  מכל  מיסים  רכות, 
 מסירה וקבלת כל האישורים.

   

 אספקה והתקנה של מפוחים ציריים  15.08

"זיאל  תוצרת  יהיו  בחלון,  או  בקיר  להרכבה  דגם  - מפוחים  או    DCDQאבג" 
 או שווה ערך תוצרת "סיסטמאייר".  S&P" או EBMתוצרת "

ולרמת רעש   כנדרש,  או תלת פאזיים  מגבלותהמפוחים יהיו חד  עפ"י    נמוכה, 
במדה ויידרש,   המבנה, יועץ האקוסטיקה או המתכנן, ורמות הרעש הנדרשות.

 יסופקו המפוחים עם ווסתי מהירות רציפים, או דרגתיים.

מסגרת    עם SVKחוזר דגם  -המפוחים יורכבו בקירות או בחלונות, עם תריס אל
 המפוח.  פעולתהיקפית אשר תמנע לחלוטין חדירת אויר חיצוני בזמן הפסקת 

כל מערכת החשמל והפיקוד למפוחים כולל החיווט וצנרת עבור החיווט יסופקו   
המפוח(   ע"י הקבלן למזוג אויר. החיבור למפוח לרבות מנתק הבטחון   )ליד 

מצופה    והחיווט החשמלי אשר יותקן בתוך צנור שרשורי )מגולבן( גמיש
הקבלן   ו אף הם ע"י  ס"מ לפחות, יסופקו ויותקנ  50פי.וי.סי. באורך של 

 למזוג אויר. 

 אספקה והתקנה של מפוחי פליטה ואורור צנטריפוגליים       15.09
 

הצנטריפוגליים    המפוחים  את  התעלות  למערכת  ויחבר  יתקין  יספק,  הקבלן 
בהתאם לפרוט שניתן ברשימת הציוד בלבד. המפוחים מפלדה יהיו כמיוצר ע"י  

גבהרט" כמשווק ע"י "פתן" או מדגמי "קומפרי" כמשווק ע"י "פח  - "ניקוטרה
פורט  תעש" או תוצרת "שגיא", או שווה ערך מאושר או מפוחים מיוחדים כמ

  AMCAכמוגדר ע"י    IIIאו    I  ,IIבכתב הכמויות. המפוחים יהיו בעלי מבנה מדרג  
בהנעה   מנוע  מאיץ,  מפוח,  בית  לרבות  הבחינות  מכל  מושלמים  ויהיו  ארה"ב 
מבנה  מגן למנוע ולרצועות )הכל עפ"י   רצועות עם  ישירה, או עם מנוע בהנעת 

פת כבדה ויציבה להרכבת  התכנון, הציוד וכתבי הכמויות(, ומסגרת פלדה משות
 המפוח והמנוע.

  -עבור מפוחים המשמשים גם להוצאת עשן או ליניקה ממנדפי בישול מסחריים
המפוח בנוי מפחים בעובי   כאשר בית  מיוצרים בהתאם,  יהיה המבנה והמנוע 

של   שעתיים    1.25מיזערי  רצופה של  בלבד, מתאימים לעבודה  מרותכים  מ"מ 
 צלסיוס על פי הנדרש. º400צלסיוס, או   º250בטמפ. של 

הקבלן יגיש לאישור את המפוח עם אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה  
 בלתי תלויה ומוכרת )בארץ או בחו"ל( לתנאי העבודה הנדרשים.

הינו    הציוד  ברשימת  יחשבהעומד הסטטי הניתן  הקבלן  בלבד.  מכרז    לצרכי 
וחים, את העומד המדויק  ויגיש לאישור המתכנן ו/או המפקח, לפני הזמנת המפ

 שיתאים למערכת התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנין.  

 רגל לדקה. 1800המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על 
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כפולה    המפוחים יהיו בעלי מאיץ עם כפות נטויות לפנים או לאחור וכניסת אויר  
 או יחידה בהתאם למפורט ברשימת הציוד.  

 ניקה ממנדפי בישול מסחריים יהיו עם כפות נטויות לאחור בלבד. מפוחי י 

עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש  
קשיחים   ויהיו  עבה  פלדה  מפח  יהיו  המפקח. הלהבים  ו/או  המתכנן  לאישור 
ברשימת   למפורט  בהתאם  "אירפויל",  במבנה  תהיינה  לאחור  כפות  לגמרי. 

 להבים ירותכו באופן אחיד ומלא בשני צידיהם אל טבעות המאיץ. הציוד. ה 

טבור המפוח יהיה בעל מבנה אשר יאפשר זרימת אויר אוירודינמית. לא יהיו כל  
יהיה   טבעות ביניים או מוטות חזוק בין טבור המפוח וטבעת המאיץ. המאיץ  

 על איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה ויציבה. 

רעידות    בעל מבנה קשיח, מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת   בית המפוח יהיה 
ותנודות. בית המפוח יבוצע עם חיבורים בריתוך ו/או עם "תפר אמריקאי" על  

 פי סוג מבנה המפוח ויעודו. 

קונוסי כניסות האויר יעובדו באופן שיווצר מעבר לזרימת אויר אוירודינאמית   
מינימלי.  יבנו באופן    והמירוח בין הקונוס והמאיץ יהיה  קונוסי כניסת האויר 

 שיאפשר הוצאת המאיץ דרך הפתח לאחר הוצאת הקונוס.

בית המפוח והמאיץ יעברו טיפול מעולה להגנה בפני חלודה לרבות ניקוי, צבע  
)בונדריזינג(   בתנורמקשר  אפוי  אפוקסי  גמר  ומוגני  וצבע  מגולבנים  יהיו  או   ,

 חלודה באופן מוחלט. 

אורור יהיה עם חיבורי ריתוך לאורך כל התפרים, או  בית המאיץ של מפוחי ה 
 עם "תפר אמריקאי" אטום, קשיחים ויציבים לחלוטין. 

 לא יתקבל בשום אופן.  בית מאיץ הבנוי עם סגירה ע"י "לשוניות" פח  

הגרמני   בתקן  הנדרש  עפ"י  יהיה  הוא  התפוצצות  מוגן  מבנה  ויידרש   במידה 
(DINהמתאים, לרבות לוח אלומיניום א )ניצוצות    ו סידור אחר למניעת הווצרות

 כתוצאה מחיבוק מכל סוג. 

המיסבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת, המישר את עצמו   
לשמון ע"י משחת סיכה. המיסב יהיה מתוצרת   ניתן  או    NTNאו    SKFויהיה 

NSK  בלבד, עם סגירת קונוסים. המיסבים יבחרו למהירות סיבובית הגדולה ב -  
 שעות פעולה.  50,000- ממהירות המנוע, ומתאימים ל 25%

נדרש  יבחרו לעומס  כאשר  רצועות אשר  בהנעת  יונע  רצועות, המפוח  הנעת  ת 
הגלגל   של המפוח ויהיו מטיפוס העמיד בפני שמנים.   BHP-מה 100%-הגדול ב 

אינו   המניע יהיה מטיפוס בעל טווח הניתן לשינוי בקוטר, והקוטר  המינימלי 
 ס"מ.  10-נופל מ

 . GGהרצועות תהיינה משוננות כמשווק ע"י 

יבחר בקוטר כזה כך שהמפוח יספק את כמויות האויר המפורטות  הגלגל המניע  
 ברשימת הציוד כאשר הגלגל המניע מכוון במחצית הטווח הנ"ל. 

קוטר    המנוע יורכב כך שאפשר יהיה למתוח או להרפות את הרצועות תוך שינוי
 הגלגל המניע. הרצועות והגלגל יוגנו ע"י מגן רצועות. 

המפו במפורש  ויצויין  במידה  ציר  רק  עם  יהיה  והמנוע  ישירה,  בהנעה  יונע  ח 
ומיסב כבדים במיוחד, ע"מ לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ, או  

מיסבים    שהמאיץ )מעל קוטר מסוים אשר יקבע( יחובר למנוע עם ציר בתוך שני
 ומקשר.

 המתוכנן של המפוח.  BHP-מה  33%- המנוע החשמלי יהיה בעל הספק הגבוה ב

לט יבחר  של  המנוע  סביבה  נגד    55מפ'  מוגן  יהיה  המנוע  צלסיוס.   מעלות 
תלת  זרם  לאספקת  מתאים  היטב,  מאוורר  הרץ.    50וולט    400פאזי  -טפטוף, 

  54סבל"ד. רמת אטימות המנוע תהיה לפי    1500מהירות הסיבוב לא תעלה על  
IP  ודרגת בידודF .אלא אם יידרש אחרת , 
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מצוידים   יהיו  המנוע  מיסבי  פנימי.  זרם  יתרת  מגן  עם  מצויד  יהיה  המנוע 
   50,000בשסתום למשחת סיכה או יהיו מטפוס המשומן לכל אורך חיים של  

פעולה. נצילות    שעות  בעל  יהיה  ת"י    FFF1מנוע   IE-3   (High- ו  5289לפי 
Efficiency )   .ויסופק עם תעודת בדיקה 

לחלוט שקטה  תהיה  המנוע  יהיה        פעולת  המנוע  מגנטיים.  רעשים  וללא  ין 
"  ABBאושפיז" או    " - תוצרת "סימנס" "לרוי סומר" או "ברוק הנסן" או "יונה

 " בלבד, נושאי תעודת מת"י. WEGאו "

אלקטרוני   מהירות  ווסת  תמיד  יסופק   ישירה(  )בהנעה  המפוח  ,      0-100%עם 
מסדרת   )"ואקון"(  "סולקון"  מסנני    NXSתוצרת  ש"ע        RFIעם  או  חיצוניים 

המזמין        אישור  פי  על  או  בלבד,  אלקטריק"   "שניידר  או  "א.ב.ב."  תוצרת 
 המפוח.    של בלבד, אשר ישמש גם להתנעה רכה

" )דוגמת  אינטגרלי  פנימי  מנוע  עם  יהיה  והמפוח  אוEBMבמידה   ,"  
 "סיסטמאייר"ׂ( יהיה הווסת מקורי של היצרן. 

בהספק של מעל    אם נדרש  קו  3מנועים  )אלא  יסופקו תמיד עם מתנע רך  ו"ט 
עבורם ווסת מהירות אלקטרוני(. המתנע הרך יהיה תוצרת "סולקון" עם מגען  

 (.BUILT INאינטגרלי )

מפוחים משולבים לאורור והוצאת עשן או מפוחי יניקה ממנדפי מטבח/תקרות  
מהירו מנדפות יהיו תמיד עם ווסת מהירות אלקטרוני )כמפורט(  ת  ומעבר 
בשתי   נמוכה )באורור רגיל( למהירות גבוהה )בהוצאת עשן(, או   לאורור 

 מהירויות לפי הדרישה.

יהיה  הוא  המפוח,  למנוע  אלקטרוני  מהירות  ווסת  להתקין  ויידרש    במידה 
 כמפורט לעיל. 

התנעה בכל  הדרגתי  באופן  המנוע  ולהפעלת  התפוקה  לויסות  ישמש    הווסת 
 )התנעה רכה(. 

 ה כלול במחיר המפוח. מחיר הווסת במקרה ז 

יש    כאשר מותקנים ווסתי מהירות אלקטרוניים עבור מנועי המפוחים למיניהם,
 להקפיד בין היתר על הנקודות כדלקמן: 

 הספק הווסת יתאים להספק הנומינלי של המנוע המופעל. 15.09.10.01

בווסת   15.09.10.02 התגובה  וזמן  הפנימית  הזרם  יתרת  הגנת  את  לכוון  יש 
פי נוסח החישוב של   ליחס אשר בין  עצמו,   על  היצרן, בהתאם 

מסוגל   הווסת  אשר  המירבי  והזרם  המנוע  של  הנומינלי  הזרם 
 להעביר. 

על   15.09.10.03 להגן  מנת  על  הנדרשים  הפרמטרים  יתר  כל  את  לווסת  יש 
 המופעל )כגון מתח על פני המנוע(.  המנוע

הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע, שריקה או הפרעה אקוסטית   15.09.10.04
 מכל סוג. 

ל 15.09.10.05 יגרום  לא  אלקטרוהווסת  והפרעות  ברשתות-רעשים    מגנטיות 
עם מסנני   ו/או התקשורת. הווסת יהיה  ואמצעים    RFIהחשמל 

של   מוחלטת  למניעה  אליו,  החשמל  הזנת  קו  על  אחרים, 
 ההפרעות. 

 המסננים יהיו לרמה מתאימה לחדרי ניתוח בבתי חולים.

עבור מפוחי הוצאת עשן )ע"מ להפעילם במהירות נמוכה בשגרה  15.09.10.06
ג אשר ומהירות  כזה,  מסוג  יהיו  הווסתים  "עשן"(,  במצב  בוהה 

באופן   יעברו  הם  וכו',  יתר  מחום  כתוצאה  תקלה  ויש  במידה 
 אוטומטי למהירות הגבוהה. 

 ווסתים אלה חייבים גם את אישור רשויות הכבוי ו/או מת"י. 
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נציגו   או  היצרן  הנחיות  תחת  להעשות  חייב  הכוונים  נושא  כל 
 דת הקבלן ובאחריותו הכללית. המוסמך וכחלק בלתי נפרד מעבו

לאחר גמר הוויסותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים  
של נקודות הכוון השונות   עצמם ותפוקתם( יערך רישום מפורט 
 וזמני התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות ההפעלה/אחזקה. 

של   וההתקנה  האספקה  מעבודת  כחלק  יבוצע  לעיל  האמור  כל 
 ספת למחיר אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.הווסת, וללא תו

כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח   15.09.10.07
 "כוכב משולש", עם חיגור מכני בין השניים.  -יותקן גם מתנע רגיל  

לוח)ות(   15.09.10.08 אורור  לאופן  הקבלן  את  ינחה  המהירות  ווסתי  יצרן 
כניסות   מיקום  על  והמלצה  האויר,  כמות  ויציאות  החשמל, 

 האויר. 

מחבר    באמצעות  לתעלות  יחובר  חופשית(  בהתקנה  מפוחים  )למעט  מפוח  כל 
גמיש, עשוי נאופרן בין רצועות פח מגולבן מיצור תעשייתי ואין לייצר גמישים  

  º400  -או ב  º250-אחרים. מחברים גמישים למפוחי הוצאת עשן יהיו עמידים ב
 צלסיוס למשך שעתיים, כנדרש.

או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר  החיבור לאוגן   
מקצה  התעלות מלבניות/מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צוארון עגול  

 תעלה מלבנית.

כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה, יותקן קונוס על התעלה המלבנית  
 ס"מ מקוטר צוארון היניקה.  10בקוטר הגדול ב  

ממנדפי  יניקה  אלא    מפוחי  גמישים  ללא  לתעלות  יחוברו  מסחריים  בישול 
נגדי )בעובי   היניקה של המפוח, אוגן  על פתח  מ"מ( ואטם    1.5באמצעות אוגן 

 סמ' לפחות.  10( כל 0.25( וברגי מתכת )"F1500˚) C815.6˚עמיד בטמפ. של 

לפתח  מחוברת  אנכית  פליטה  תעלת  בקטע  יסתיים  הגג  על  פליטה  מפוח    כל 
ועולה ישירות כלפי מעלה. התעלה תהיה מפח מגולבן צבוע    הפליטה של המפוח

 בלבן במפעל, או תעלת פי.וי.סי. כמתוכנן. 

הפליטה,   אוגן  אל  לחבור  נגדי  אוגן  עם  הפליטה,  פתח  במדות  תהיה  התעלה 
בגובה    מידת אורך פתח הסניקה(, או שתסתיים   1.5מטר לפחות )או    1באורך של  

 הבטיחות ואיכות הסביבה.מ' מעל לגג, עפ"י הנחיות יועצי  4

 עם פקק, לדיגום.   0.5על כל תעלת פליטה תותקן "מופה" בקוטר "

ס"מ,    1X1מ"מ וחורים    1עם חוט    מגולבנתהתעלה תסתיים בקצה העליון ברשת  
 ובתוך מסגרת מגולבנת אשר תקבע בעזרת אוגן נגדי לתעלה. 

עפ"י  רחב,  בסיס  וכן,  ותמיכה  חיזוק  אמצעי  יותקנו  המפוחים  הפרט    לכל 
 בתכניות.  

מ"מ אשר יחוברו    X  50  X  50  5תמיכת התעלה תהיה עשויה זויתנים מגולבנים  
בתוכניות.   הפרט  עפ"י  הכל  המפוח,  ולבסיס  הסניקה,  תעלת  לקצה  ובשיפוע 

 ס"מ מקצה קטע תעלת הפליטה.  15הזויתנים הראשיים יהיו באורך הנדרש, ועד  

 קר". -יתוקנו ב"גלבןכל הזויתנים יהיו מגולבנים, וחיבורי ריתוך  

תעלות הפליטה תהיינה עם קונוס בחלקן העליון, ע"מ להגיע למהירות פליטה  
 מ/שניהFPM 2000 (10   .)של 

פרופילי    עשויה  רחבה וכבדה  מסגרת  יותקנו על  מפוח צנטריפוגלי והמנוע  כל 
קפיצים   מטיפוס  מאושרים  רעידות  משככי  עם  ויסופקו  מגולבנים,  פלדה 

פד"  -W-, או עשויים נאופרן "סופר CIWתוצרת "מייסון" דגם    1"לשקיעה של  
 של "מייסון" בשתי שכבות )עם פח מגולבן ביניהן(.
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חשמל    להזנת  יחובר  עשן,  הוצאת  כולל  שאיננו  לאורור  המשמש  מפוח  כל 
של   ברמת אטימות  למים  מנתק בטחון משורין אטום  , עמיד  IP  65באמצעות 

 רש. פאזי כנד-בקרינת שמש, חד או תלת

עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משורין ומצופה החשמלי    החיווט 
שנים לפחות, עם מחברים מקוריים, וסגירת    10-פי.וי.סי. עמיד בקרינת שמש ל

 קצוות עם מחברי אנטיגרון באופן שימנע חדירת מים. 

כבל    עם  יהיה  החווט  המפוח,  למנוע  אלקטרוני  מהירות  ווסת  מותקן  כאשר 
רמה שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות, מתכנן החשמל, וכמפורט  מסוכך ב

 בפרק "לוחות חשמל וחווט חשמלי". 

המפוח   ומנוע  האספקה  מקור  בין  החיווט  יהיה  עשן  להוצאת  מפוחים  עבור 
ועמידים   עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים  עמידים בתנאי העבודה הנדרשים 

 או ש"ע מאושר. ( תוצרת "פירלי"C0800בתנאי הפעולה )עד 

בלוח   יעשה  האספקה  זרם  וניתוק  בטחון  מנתק  להתקין  אין  אלה  למפוחים 
גדול   מתאים  ושילוט  נעילה,  אפשרות  בעל  בטחון  מנתק  עם  בלבד,  האספקה 

 וברור גם בלוח וגם על המפוח.

" אשר יתן  HKאו ש"ע של "   P-33לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ   
במצב  לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא   התראה בכל מקרה של חוסר 

בצנורות   תושחלנה  המדידה  צנוריות  המפוח(.  ללוח  תועבר  )ההתראה  פעולה 
לולים   מריכף קשיח, לכל האורך. המפסק והחווט )כולל מנתק בטחון   למפסק( 

 במחיר המפוח והתקנתו.

ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות    או   במסגרת העבודה יבוצע 
 עפ"י התנאים המציאותיים בשטח.

גלגלי   החלפת  ע"י  רצועות  בהנעת  למפוחים  הויסותים  את  לבצע  הקבלן  על 
 ללא תשלום. רצועות והרצועות עצמן, עד לויסות המתאים, וכל זאת 

אך הויסות יעשה באמצעות הווסת,  ויותקן ווסת מהירות אלקטרוני,    במידה 
המפוח    , שבמצב "עוקף ווסת" יתןעדיין יש להתאים את קוטר גלגלי הרצועה כך

 את התפוקה המירבית, אך מבלי לצרוך יותר מאשר הזרם הנומנלי.

מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל )לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת   
ההתקנה   הגג או אל מקום  הסניקה( וכל יתר הנדרש לרבות אמצעי הרמה על 

 וכל יתר הנדרש. 

או   וכן הכבל המסוכך,  מחיר מתנע רך  ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח, 
 כמו כן מפסק הלחץ ופתח הדיגום. 

 תעלות פליטה אנכיות ומדפי ויסות ישולמו בנפרד לפי כתב הכמויות.  

 אספקה והתקנה של מנדפי מטבח  15.10
 

יספק יתקין ויחבר למבנה )בתליה ובקיבוע(, לתעלות הפליטה לחשמל    הקבלן 
א מערכת  ולכל  ))לתאורה(  מנדף  מעל  KITCHEN EXHAUST HOODחרת,   )

 לפחות.   90%עמדת הבישול כמפורט בתכניות, בעל יעילות הפרדת שומנים של 

 . 1001/6המנדף יבנה גם על פי ת"י 

עשוי במקצועיות עם גמר ברמה גבוהה ויכלול בין     המנדף יהיה שלם ומושלם, 
מס מסננים  ניקוז,  ונקודות  שמן  לאיסוף  היקפיות  וג "לבירינט"  היתר תעלות 

במסילות, פתחי יניקה עם צוארון ואוגן בקצהו לחבור אל תעלות היניקה, מדפי  
ויסות בפתחי היניקה, תאורה מוגנת מים ואדים עם גישה מחוץ למנדף וכל יתר  

 האביזרים הנדרשים. 

בריתוך מלא,    304המנדף על כל חלקיו ללא יוצא מן הכלל יבוצע מפחי פלב"ם   
ולאחר מראש  תהיה    מלוטשים  המעטפת  כאשר  גבוהה,  באיכות  הריתוכים 
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  1.0מ"מ, צוארונים ומגשי שמן מפחים בעובי    1.25מ"מ או    1.5מפחים בעובי  
 מ"מ.  0.7מ"מ והמסננים מפחים בעובי מיזערי של  

כל חיבורי המעטפת יהיו בריתוך ארגון מלא באיכות גבוהה, עם ליטוש ברמת  
כל מבנה המעטפת יהיה קשיח   ים" הפחים המלוטשים, ללא כל סימנים או "פס

לחלוטין ללא עיוותים ושקיעות, חופשי ממאמצים במתכת, ויהיה קבוע לקירות  
. עם ברגי עיגון מפלדה  M10ולתקרת המטבח בברגי פלב"ם ו/או מוטות פלב"ם 

 מגולבנת או מפליז בלבד. 

הברגה   מוטות  עם  לתקרה  חיזוקים  יבוצעו  הצורך  מושחלים    M10במידת 
 . 304לב"ם  בצנורית פ

 לפחות.  045המשטחים המשופעים יהיו בזוית של  

להבות    כעוצרי  מוכרים  מוכר,  יצרן  של  תעשייתי  מייצור  יהיו  המסננים 
(FLAME ARRESTOR  במידות ,)60X60    ס"מ,     4-5ס"מ לכל היותר ובעומק של

 כך שניתן יהיה לנקותם במכונת שטיפת כלים סטנדרטית.

שזרם האויר דרכם חייב לשנות   כאמור, כך  המסננים יהיו במבנה "לבירינט" 
שמן להתפס, ויהיו בעלי יעילות גבוהה   לפחות פעמיים, ע"מ לגרום לאדי  כוון 

תוצרת    6חלק   1001, וכן ת"י  NSF-ו  UL-1046לפחות, לפי תקן    90%מוכחת של  
 " או כמשווק ע"י "וימבוק". Flame Gardחב' "

מטר/שניהFPM  300  (1.5    ,)האויר דרך פני המסנן לא תעלה על    מהירות זרימת 
 מים.  0.5"ומפל לחץ למסנן נקי לא יעלה על 

 המסננים יתנקזו באופן "חלק" ויעיל לתעלת איסוף השמן.

  הוצאת המסננים תהיה קלה, יחד עם זאת הם ימלאו את כל פתח היניקה ללא
 שיסונן.פתחים או מרווחים דרכם האויר יכול לעבור מבלי 

מאחורי   ורק  אך  תהיה  שומנים  שצבירת  כזה  יהיה  המסננים  חלל  מבנה 
 המסננים. 

  מבחוץ בדפנות המשופעים יבוצעו פתחים סגורים בזכוכית אשר מעליהם יותקנו   
 גופי תאורה אטומים ועמידים בתנאי מטבח תעשייתי.

שניתן יהיה   כך  עם הדופן,  אחד  יהיה חלק ובמישור  הפנימי  הזכוכית  משטח 
 נקותו בקלות, ובמידת הצורך להוציאו לצרכי ניקוי יסודי.ל

 מ"מ.  4.0צלסיוס ותהיה בעובי   0150הזכוכית תהיה עמידה בחום של עד 

לד, אטומים    –גופי התאורה יהיו פלורסצנטים, או גופי תאורה טיפוס "ספוט"  
מ  . רמת התאורה הכללית על משטח הבישול לא  IP 65ברמה של    500-תקטן 

 לוקס. 

סק התאורה ימוקם מחוץ לאזור הבישול על קיר סמוך, ובמקום אשר יתואם  מפ
 עם מתכנני המטבח החשמל והמפקח.

"דו  או  לקיר(  צמוד  אנכי  גב  )עם  צדדי"  "חד  יהיה  "אי  -המנדף  )מעל  צדדי" 
 בישול"( כנדרש בתכניות ובפרטים, עם מערכת מסננים ותאורה לכל צד בנפרד.

התחתון האופקי של המנדף באופן אחיד על פני כל  האויר ישאב דרך המישור   
 (. FPM 100מטר/שניה )  -0.5השטח, ובמהירות זרימה אשר לא תפחת מ

לשם כך יבוצעו מספר פתחים ובגודל הנדרש ועל פי המסומן בתכניות והתאמה  
ופתחי   דרך המנדף המסננים  שמפל הלחץ הכללי  כך  והמבנה,  לתנאי המקום 

 פסקאל(.   190מים ) 0.75היניקה לא יעלה על "

עם טכנולוגיית    ויותקן באופן מושלם מנדף  -AIRעל פי דרישת התכנון יסופק 
JET טק". -אר-כמיוצר בישראל ע"י חב' "אס 

המטבח(   מחלל  )הנלקח  אויר  המספק  אינטגרלי  מפוח  כולל  המנדף 
לנחירים/ג'טים בהיקף המנדף. זרמי האויר )אנכיים ואופקיים( לוכדים את אדי  

תתהשמן והמ  העולים ממשטח הבישול, יוצרים אזורי  לחץ בשולי המנדף  -ים 
 היונקים את אדי החום הלחות והשומן לעבר מסנני השמן.
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מחורר, בשטח    304בכל פתח יניקה יותקן מדף ויסות טיפוס "מגירה" מפלב"ם   
 , עם מנגנון נעילה.50%נקי של  

ה לתקרת  ישירות  יעשה  במנדף  היניקה  לפתח  היניקה  תעלת  מנדף,  חבור 
  304" מפלב"ם  Lבאמצעות צוארון מוארך כחלק מהמנדף, אוגן היקפי מפרופיל "

בטמפ. של    X  25  X  25  2במידות   לצוארון, אטם עמיד  מרותך    c815  (°f°מ"מ 
 מ"מ בלבד.  6( וברגי פלב"ם בקוטר 1500

בכל מנדף תותקן מערכת כבוי אש מושלמת ותקנית מסוג אבקה רטובה לפי ת"י   
תוצרת " NFPA 17A, NFPA96, U.L. 300 ותקני  5356  ,PYRO CHEM OF 

ANSUL  ,גלאי חום, ראש הפעלה פניאומטי ותכלול  מכנית  תהיה  המערכת   ."
מגולבנת(, ראשי פיזור ומתזים    40, צנרת פיזור )סקדיול  PCL 300מיכל אבקה  

לחלל המסננים, למכשירי הבישול ולפתח היניקה, מערכת הפעלה ידנית וכל יתר  
לכ במידה ותעלה אל אזור המסננים במנדף או  הנדרש  מהיר ויעיל של אש  בוי 

 לתעלות היניקה. 

המערכת תהיה כמשווק ומותקן ע"י חברת "מיגון אש בע"מ" או ש"ע מאושר  
 מראש של חב' "להבות". 

מחיר כל מנדף כולל את כל האמור לעיל וכנדרש להשלמת העבודה כולל התקנה   
לתעלות   חבור  באופן  מושלמת,  האויר  כמויות  וויסות  ולחשמל,  היניקה 

שהזרימה תהיה אחידה על פני כל השטח וכל יתר הנדרש לסילוק מהיר ויעיל  
 של אדי הבישול. 

" )משווק ע"י "א. אדירן"( או יצרן  VIANENהמנדף יהיה כמיוצר ע"י חברת "
מפרט   יגיש  היצרן  כאשר  מראש,  מאושר  ש"ע  או  נסיון,  בעל  וידוע  מיקצועי 

על  ות אך ורק  והייצור יהיה  לפני הביצוע,  יבדקו  מפורטות אשר  כניות עבודה 
 בסיס מפרט ותכניות מאושרות ע"י המתכנן ו/או המפקח והמזמין. 

מערכת כבוי האש האוטומטית תשולם בנפרד ותכלול את המרכיבים הנדרשים,  
 הוראות הפעלה ותחזוקה, אחריות ושירות. 

ובדיקת מכון התקנים הישראל י )מת"י( היא באחריות הקבלן ועבורה  הזמנת 
 ישולם בנפרד. 
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 אלמנטים מתועשים בבניה  - 22  פרק

 כללי  22.01
במפרט    הנכללות  להוראות  ביחס  והתאמות,  שינויים  נוספות,  דרישות  להלן 

פרק   בניה,  לעבודות  תקרות,    -  22הכללי  )מחיצות,  בבניין  רכיבים מתועשים 
 רצפות(.

פרטי    טעונים אישור  כל החומרים, המוצרים, התגמירים,  ההתקנה והחיבור, 
 מראש של האדריכל והמפקח, לפני רכישתם והבאתם לאתר.

כל החומרים, המוצרים והתגמירים יהיו מסוג ומאיכות מעולים, חדשים, סוג   
א', מתאימים לייעודם, ובטוחים לשימוש בכל היבט של בטיחות, ארגונומטריה  

 ואיכות סביבה.

נד  שאינו  בטון/בנייה  באבן או  כל קיר של  רש במפורש בתכניות להיות מחופה 
 בטיח, יקבל חיפוי באמצעות לוחות גבס.  

בהיעדר הנחייה אחרת מפורשת בתכניות, כל מחיצת גבס תגיע מפני הריצוף ועד   
פני תקרת הבטון. תקרות תותב, ככל שנדרשות במפגשים עם המחיצה, יגיעו אל  

 הגבס מהצד. 

שות שימוש בגבס חסין אש )ורוד(, במחיצת גבס המשמשת כמחיצת אש יש לע 
 כמפורט להלן. 

 בחיפוי גבס במרחבים מוגנים אין לחבר ניצבים לקירות היקפיים.  

 תכולת עבודות לביצוע מחיצות גבס, קירות בטון ורצפות בטון.  

 קיימים ארבעה סוגי איטום מעברי צנרת במבנה: 

אש  22.01.08.01 עמיד  עפ"י הנחיות  -איטום  אש,  יבוצע  הבטיחות  כיבוי  יועץ 
 התקנים הרלוונטיים.ו

   ואדריכלות    יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות
 ובכל חציית צנרת בין הקומות.

ורטיבות 22.01.08.02 מים  עמיד  האיטום    - איטום  יועץ  הנחיית  עפ"י  יבוצע 
 והפרטים ה. 

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

ואב"כ 22.01.08.03 הדף  עמיד  העורף  - איטום  פיקוד  הנחיות  עפ"י  יבוצע 
דרך    MCT)כדוגמת   כבל  או  או תעלה  צנרת  ש"ע( ובחציית  או 

קירות מסביב לחללים מוגני הדף ואב"כ )ממדי"ם, חלק מקומה  
מקומה    -1 מוגנים  -2וחלק  חללים  סביב  מחיצות  סימון   .)

 ניות אדריכלות. עפ"י תכ -2ו   -1במפלסים  

יבוצע בכל שאר חציית מעברי הצנרת והתעלות   - איטום אקוסטי 22.01.08.04
העוברים    במבנה ניקוז  צינורות   . אקוסטי  יועץ  הנחיות  עפ"י 

בסמוך ומעל משרדים יעטפו בבידוד אקוסטי עפ"י פרט של יועץ  
 אקוסטי. 

מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה המלצה לא מחייבת. הקבלן רשאי  
 את  הפתחים  בזמן ביצוע השלד או בקידוח מאוחר.  לבצע

ומיקום הפתחים   במידה  הקבלן.  באחריות  יהיה  מיקום הפתחים  מקרה  בכל 
שביצע  הקבלן לא ישמש מעבר צנרת ובמיקום מוטעה יהיה על הקבלן לאטום  

 את הפתחים הישנים ולפתוח במקומם פתחים חדשים.   

 הוג עפ"י סדר העדיפות הבא: במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנ 

 איטום הדף.  22.01.08.05
 איטום מים .  22.01.08.06
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 איטום  אש.  22.01.08.07
 איטום אקוסטי.  22.01.08.08

במבנה לכל  הקבלן  אחראי לאטום את כל מעברי הצנרת, התעלות, הכבילה 
 מערכות.סוגי ה

 הרכב 

 קרומיות, עם בידוד בתווך. - במבנה יהיו  דו המחיצותכל  22.01.09.01

מפרופילי  22.01.09.02 נושא  משלד  תבוצע  ברוחב    המחיצה  מגולוון    100פח 
 .  1/2מ"מ ועליו מוחזקים מכל צד שני לוחות גבס " 

החלל בין הלוחות ממולא בצמר סלעים.  אינדקס הבידוד בפני  
 לפחות. STC-50מצלול אוויר  

 סוגי הלוחות  

( עם שפות קצה WALL BOARDלוחות רגילים )  -למחיצות פנים   22.01.10.01
 (.REGמשופעות, בגוון שנהב )סימון:  

 ס"מ  122 : רוחב 
 ס"מ  480 – 180 : אורך 
 (1/2מ"מ )" 12.5 : עובי 

( עם ליבת  FIRE SHIELDלוחות גבס חסיני אש )  -להפרדות אש 22.01.10.02
 (..F.S, עם שפות קצה משופעות, בגוון ורוד )סימון:  Xגבס מסוג  

 ס"מ  122 : רוחב 
 ס"מ  480 – 180 : אורך 
 (1/2מ"מ )" 12.5 : עובי 

גבס   22.01.10.03 לתקרת  גבסלוחות  )   -קשיחה/סינרי   HIGHלוחות 
STRENGTH CEILING.) 

 ס"מ  122 : רוחב 
 ס"מ  480 – 180 : אורך 
 (5/8מ"מ )" 15.9 : עובי 

מבטון/מבניה 22.01.10.04 לחוץ  הפונים  קירות/עמודים  לציפוי    -לוחות 
 הכוללים רדיד אלומיניום, המשמש כשכבה חוסמת אדים.

 ס"מ  122 : רוחב 
 ס"מ  480 – 180 : אורך 
 (5/8מ )"מ" 15.9 : עובי 

 לוחות לציפוי קירות/עמודים פנימיים מבטון/מבניה.  22.01.10.05

 ס"מ  122 : רוחב 
 ס"מ  480 – 180 : אורך 
 (5/8מ"מ )" 15.9 : עובי 

 פרופילי שלד  
בפרופילי 22.01.11.01 להשתמש  ומגולוון    יש  קר  בתהליך  פלדה  מפח  שלד 

, ולהנחיות המפורטות  645C ASTMשיתאימו לתקן האמריקאי:  
 במדריך אורבונד. 

מ"מ וגובה הפרופילים יהיה בהתאם לתכניות     0.8עובי מינימום   22.01.11.02
 מ"מ לפחות.  100ולהנחיות אורבונד. רוחב הפרופילים יהיה 

 ציר(.-ס"מ )ציר 40המרחק בין זקפים אנכיים לא יעלה על   22.01.11.03

גבס   22.01.11.04 סינור  כל    –בתליית  לפחות  לחזק   40חיזוק  אסור  ס"מ. 
 בקירות בחללים מוגנים. 

אופקיים    3.5במחיצות שגובהן מעל   22.01.11.05 ביניים  מ' יש לשלב חיזוקי 
 בגובה, כדי לשפר את יציבות המחיצה. 
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קצה חופשי של מחיצת גבס נמוכה שאינה מחוברת לתקרה, יכלול   22.01.11.06
מ"מ, המעוגן לרצפת    100/100סמוי במידות    RHSפרופיל פלדה  

 ברגי פיליפס.  4  –המעוגנת ב    200/200/6הבטון באמצעות פלטקה 

  100/100סמוי במידות    RHSמלבני פח יחוזקו עם פרופילי פלדה   22.01.11.07
פלטקה   באמצעות  ולתקרה  הבטון  לרצפת  המעוגן  מ"מ, 

ברגי פיליפס ברצפה ובתקרה ופרופיל    4  –המעוגנת ב    200/200/6
 של המלבן. אופקי בחלק העליון

 בידוד  

תבודד באמצעות מזרוני צמר סלעים   22.01.12.01 )או ציפוי קיר(  מחיצה  כל 
ק"ג/מ"ק.    80ס"מ ובמשקל מרחבי מזערי של    5.0בעובי מזערי של  

 עטופים בניילון כבה מאליו. 

 המזרונים יונחו בכיסוי מלא, ללא הותרת אזורים בלתי מבודדים. 22.01.12.02

יעת נפילתם  המזרונים ייקשרו לקונסטרוקציה של המחיצה, למנ 22.01.12.03
 במרווח שבין לוחות הגבס. 

בדרישות   22.01.12.04 כמפורט  יהיה  המחיצות  של  האקוסטי  הבידוד  כושר 
האקוסטיקה.  בדיקות מדגמיות לבדיקת כושר הבידוד תערכנה  
או   תתוקן  כאמור,  בידוד  ערך  תספק  לא  אשר  מחיצה  באתר.  

 תפורק ותיבנה מחדש, עד להגשת ערך הבידוד הנדרש. 

ציפוי בגבס של הצד הפונה לפנים בקיר חוץ, יכלול מזרון בידוד   22.01.12.05
 רדיד אלומיניום על קיר חוץ. -מ"מ ומחסום אדים   50תרמי 

 כדי למנוע פרצות אקוסטיות במחיצות הגבס יש להקפיד על הנושאים הבאים:  

יש לבצע קודם כל את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה   22.01.13.01
 מכן תקרות אקוסטיות.הקונסטרוקטיבית ורק לאחר 

כל   22.01.13.02 את  היטב  לאטום  יש  והתעלות  הצנרות  התקנת  לאחר 
והתעלות,   הצינורות  לבין  הגבס  מחיצות  שבין  המרווחים 
סלעים דחוס/   בצמר  המרווחים  כל  של  קפדני  מילוי   באמצעות 

רוזטות  KBSב   צדי המחיצה באמצעות  משני  הפתחים  וכיסוי   ,
ס"מ    10ר של לפחות  מפח ומרק אלסטומרי, אשר תחפופנה בשיעו

 את לוח הגבס.  

מחיצת הגבס. יש להתקין את קופסאות החשמל השונות במרחק   22.01.13.03
 ס"מ לפחות זו מזו.  60של 

ותקשורת 22.01.13.04 חשמל  תעלות  דרך  אפשריים  רעש  מעברי  למנוע    -יש 
קבוע וסגור שיבלוט מכל צד של הקיר. לאחר   לבצע קטע תעלה 

שב המרווחים  של  איטום  השלמת  תבוצע  המכסה  ין  התקנת 
 התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.  

 הכל עפ"י פרטי יועץ אקוסטי המצורפות לסט התכניות. 

 ברגים  

הגבס יהיו בעלי ראש שטוח וחתך קונוס שיאפשר להחדירם   ברגי 22.01.14.01
. 1002C  ASTMמ"מ מפני הלוח, ויתאימו לתקן אמריקאי:    0.5עד  

 מ"מ.  8מ"מ ובקוטר מינימאלי    35  -מ"מ ו  25אורכי הברגים יהיו:  

ולתקרה   22.01.14.02 לרצפה  לחבר  יש  הקונסטרוקטיבי  השלד  מסלולי  את 
יתדים )"דיבלים"(  עם ראש קוני "פיליפס" ומ  35X5בעזרת ברגים  

 . 35X7ללא ראש 

 חומרי איטום  

יש   22.01.15.01 והתקרה  הרצפה  לבין  הקונסטרוקטיבי  השלד  מסילות  בין 
או   קומפריבנד,  מסוג:  במים  עמיד  גמיש  איטום  פס  להרכיב 

. מוצלב  מוקצף  ש"ע.   10/50או    R.F  .5/50פוליאתילן  או   ,
בנויים   קירות  עם  רצפה כאמור    –במפגשים  כמו במפגש  טיפול 

 לעיל. 
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מ"מ( שבין לוחות הגבס לבין התקרה והרצפה יש    10את הרווח ) 22.01.15.02
 לאטום בעזרת מסטיק איטום אלסטי, על בסיס סיליקון. 

 מחיצות אש יאטמו מחומר מתנפח עמיד אש לשעתיים.  22.01.15.03

 שאר המחיצות יאטמו עפ"י פרט יועץ אקוסטי.  22.01.15.04

 חומרי גימור  

ייעשה   22.01.16.01 הגבס  לוחות  בין  הפנימיות  והפינות  התפרים  להדבקת 
סיבים, בעל קצוות דקים מאוד  שימו עשוי  מניר  שריון  ש בסרט 

 וניתן לכיפוף, הסרט יהיה מחורר וחזק. 

להגן בעזרת זוויתן   22.01.16.02 מחיצות הגבס יש  על הפינות החיצוניות של 
 " דגם     "CORNER  FLEXגמיש  סרט   ,"BEADEX  ש"ע או   "
 מכוסים במרק. 

 הוראות ביצוע למחיצות  

פה ובתקרה לצורך סימון  לאחר סיום השלד, יותקנו מסילות ברצ 22.01.17.01
 המחיצות לביצוע תעלות, סולמות וצינורות לתשתיות המבנה.  

יש לסמן מיקום מסילות תחתונות על הריצוף ומסילות עליונות   22.01.17.02
קו   את  לקבל  בכדי  באתר,  ומדידות  התכניות  עפ"י  התקרה  על 

 המחיצות.

ולהניח   22.01.17.03 והתקרה  הריצוף  על  פלדה  מפח  מסילות  להרכיב  יש 
 ם גמיש עמיד במים כמפורט. ביניהם פס איטו

 על המסילות יש להרכיב את הזקפים )ניצבים(, תוך שימת לב ל:  

פינות   22.01.18.01 זקפי  להוציא  התקרה  למסילת  הזקפים  את  לחבר  אין 
 וזקפים הצמודים למלבני דלתות וצמודים לקירות. 

יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות אחד לשני ע"י ברגים כל   22.01.18.02
 ס"מ.  60

 ס"מ.  60א יעלה על המרחק בין הזקפים ל  22.01.18.03

שיורכב לקיר   22.01.18.04 הראשון  שהזקף  כך  יתוכנן  הזקפים  אופן הרכבת 
 יהיה גם הזקף ממנו תתחיל להתבצע הרכבת הלוחות.

בזקפים   22.01.18.05 לחורים  לדאוג  להשתמש בזקף   - יש  או  צנרת  למהלכי 
 סטנדרטי מחורר מראש.

 לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה: 

יתחיל תמיד ע"י קביעת הלוח בברגים    חיבור לוח הגבס לזקפים  22.01.19.01
 לשפה החופשית של הזקף, למניעת סטייה ממשוריות הקיר.

כך   22.01.19.02 לחבר בהזזה,  השלד יש  צידי  משני  את שכבות לוחות הגבס 
 שהמישקים לא יהיו האחד מול השני. 

בהנחת שני הקרומים בכל צד יש להקפיד על כך שהמישקים בין   22.01.19.03
 הלוחות לא יהיו אחד מעל השני. 

הקיר   22.01.19.04 ליד  בפינות,  אלא  למסילות,  הגבס  לוחות  את  לחבר  אין 
 ובחיזוקי המשקופים. 

מ"מ    5  - מ"מ בין הלוחות לבין הרצפה ו  10יש להשאיר מרווח של   22.01.19.05
 בין הלוחות לבין התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט.

 בהברגת הלוחות לזקפים:  22.01.19.06

  10יהיה הבורג העליון במרחק מינימאלי של   22.01.19.06.01
 ס"מ מהתקרה. 

הברגים אחד מהשני ליד המישק יהיו    מרחקי 22.01.19.06.02
 ס"מ.  25

לזקף   22.01.19.06.03 בחיבור  מהשני  אחד  הברגים  מרחקי 
 ס"מ.  30האמצעי יהיו 
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הלוח   22.01.19.06.04 משפת  הבורג  של  המינימאלי  המרחק 
 מ"מ.   5הוא 

 כיוון הלוחות יהיה אנכי.  22.01.19.07

עד   22.01.19.08 יגיע  עליון  לוח  הריצוף.  למפלס  עד  יגיע  צד  בכל  ראשון  לוח 
באופ  השיפול מאלומיניום,  ראש  שקוע  למפלס  שהשיפול יהיה  ן 

 בתחום המחיצה. 

חיבור גב אל גב משני צדי   22.01.19.09 קופסאות  אין לבצע שקעי חשמל או 
לפחות   של  אופקי  למרחק  לדאוג  יש  בין    60המחיצה.  ס"מ 

 האביזרים שמשני צדי המחיצה.

קונסטרוקטיבי   22.01.19.10 קיר  ציפוי  בין  במפגשים  התפשטות  תפר  ביצוע 
 מ'. 9כה מעל  לבין מחיצה, ובכל מחיצה ארוכה נמשכת שאור

 הנחיות להכנת פתחים במחיצות 

במקומות   22.01.20.01 מלבנים  לקבלת  אותו  להכין  יש  השלד  הכנת  בעת 
 המסומנים בתכנית: 

 יש להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת.  22.01.20.02

 ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת.  22.01.20.03

 יש לחבר את הזקפים שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף. 22.01.20.04

סמ 22.01.20.05 בצורה  הזקפים,  את  לעגן  העליונה  יש  המסילה  לפינות  ויה, 
והתחתונה ע"י ברגי פח בלתי מחלידים, ולרצפה ע"י ברגים בלתי  

 מחלידים ומיתדים ללא ראש.

מ"א,   22.01.20.06 תעלות  לכל  מסביב  ואופקיים  אנכיים  חיזוקים  לבצע  יש 
 מגשים, וכיוצ"ב. 

)ב 22.01.20.07 דלת  הרכבת  מתוכננת  שבו  פתח  קצה  המזוזות    2  -בכל 
פלדה   פרופיל  לבצע  יש  במידות    RHSובמשקוף(,    100/50סמוי 

מ"מ, המעוגן לרצפת הבטון ואל תקרת הבטון באמצעות פלטקה  
ב    200/200/6 שני הפרופילים יחוברו    4  –המעוגנת  פיליפס.  ברגי 

 ביניהם מעל פתח הדלת באמצעות פרופיל זהה אופקי. 

 הרכבת מלבנים   

יש לחזק את המזוזה בלפחות ששה מקומות, כאשר מתוכם יהיו   22.01.21.01
 זוק מול הצירים והמנעול.   נקודות חי

רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זוויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה,   22.01.21.02
 בצורה נסתרת בחללי המחיצה באמצעות ברגים. 

גבס   22.01.21.03 ב' בברגי  לפני סגירת צד    25ניתן לחבר את המלבן לזקפים 
 מ"מ בזיג זג.  400מ"מ כל 

  לוח הגבס יקבל תפר חיבור אחד בלבד מעל המלבן.  22.01.21.04

 תליית אביזרים על המחיצה  

יש לאפשר שימוש בברגים המתחברים ישירות    –לעומסים קלים   22.01.22.01
 ללוחות הגבס. 

יש לאפשר העברת העומס לזקפים באמצעות    -לעומסים כבדים   22.01.22.02
 מתווך אופקי, או ע"י תליה ישירה על הזקפים.

כ 22.01.22.03 עד  במבנה  לבצע  לתליית    10  - יש  מתאימות  הכנות 
, באמצעות תוספת זקפים ו/או  ארונות/מדפים במקומות שייקבעו

בקטלוג   או  הבניה  מרכז  במדריך  כנדרש  אופקיות  קורות קשר 
 אורבונד, ותוך יישום רכיבי העזר האורגינליים המפורטים שם. 

 ציפוי גבס לקירות ולעמודי בטון  22.02
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הציפוי יהיה על קירות בטון, ועמודי בטון, בכל מקום שאינו מחופה באמצעות   
 טיח פנים מוחלק. 

לוחות חד קרומיים בעובי  הציפ  )"    15.9וי יהיה באמצעות  מ"מ(, עם    5/8מ"מ 
 בידוד בתווך. 

מ"מ.  המרחק    70הציפוי יבוצע עג"ב שלד נושא מפרופילים מגולוונים ברוחב   
 ציר(.-ס"מ )ציר  40בין זקפים סמוכים לא יעלה על 

בעובי    סלעים  צמר  מזרוני  באמצעות  יהיה  מרחבי    50הבידוד  במשקל  ס"מ, 
 ק"ג/מ"ק.  80ערי של  מז

וכד'    בהיקף  איטום  פינות,  איחוי  תפרים,  מרכז    – הדבקת  במדריך  כמפורט 
 הבניה, או בקטלוג אורבונד, או ש"ע. 

אלומיניום,    רדיד  יכללו  מבנה  של  חיצונית  מעטפת  קיר  המצפים  גבס  לוחות 
 המשמש כמחסום אדים. 

 הציפוי, לפי פרטי אדריכלות.השיפול יהיה מפרופיל אלומיניום, ויושקע בתחום   

 תכולת העבודה למחיצות גבס  22.03
 עבודת מחיצות הגבס תכלול בין השאר את התכולות הבאות: 

 איטום ברצועות פוליאתילן מצולב ובמרק אקרילי.  22.03.01.01

ומקצועות   22.03.01.02 פינות  וגימור  שריון  ובסרטי  במרק  משקים  איחוי 
 שבמפרט הכללי.  220358כמפורט בסעיף 

פ  22.03.01.03 עם  פינות/מקצועות  תוצרת  הגנת  מגולוון  זוויתני  פח  רופילי 
USG. 

 הכנת תכניות הרכבה.  22.03.01.04

בידוד אקוסטי של המחיצות ואיטום אקוסטי ונגד אש למעברי תשתיות כגון:   
 סולמות, צינורות ובין המחיצה לתקרות בטון ולריצוף וכו'.

 שלד סטנדרטי של המחיצה, כמוגדר בפרק זה  

בכמות כלשהי, כמתבקש    RHS  100מ"מ ו/או פרופילי    2עובי    Cניצבים ופרופילי   
מתקני   התברואה,  קבועות  שיש,  משטחי  דלתות,  מלבני  ויטרינות,  ממיקום 
המקסימאלי   המרחק  מדרישות  וכמתבקש  וכו',  מעקות  אוויר,  מיזוג  חשמל, 

 המותר בין הניצבים.

 ליטוש עדין של פני השטח בנייר זכוכית.  

שאינם    )מחיצות  עגול  בקו  תהיה  מחיצות  אליהן  ההתייחסות  מישוריות( 
 כמחיצות מישוריות, כחלק מהמחיצות המישוריות. 

בביצוע    הכרוכות  ההוצאות  יתר  וכל  והתחתונות  העליונות  המסילות  עירגול 
 המחיצות בקו עגול.

פחי חיבור, לרבות המחברים הטלסקופיים לקיבוע החיזוקים מפרופילי פלדה   
 מפרופילי פלדה.  לשלד המבנה, ייחשבו כחלק מהחיזוקים

 ברגי חץ )ברגי פיליפס( המחברים את החיזוקים לשלד המבנה.  

לרבות    ולכבלים,  לצנרת  במחיצות  הדרושים  המעברים  להכנת  ידאג  הקבלן 
 החיזוקים והחורים הנחוצים.

הקבלן מתחייב בזה, לספק אביזרי חיבור מתאימים, כגון קופסאות חשמל וכו',   
. יבצע הקבלן סרט תלייה לאותו אביזר ללא  במקרה של גוף תאורה הכולל שנאי

 תוספת תשלום. 

לוחות    מיוחדים,  וחיזוקים  הקונסטרוקציה  את  כוללת  גמורה  גבס  מחיצת 
הגבס, מלבני הפתחים, עיבוד וגימור המישקים על ידי מרק, ביצוע פינות על ידי  
  זוויתני אלומיניום, סרט שריון ושכבת מרק לגימור פני לוחות הגבס על פני כל 
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משטחי לוחות הגבס, כולל ביצוע הפתחים ו/או חורים למעבר צינורות ותעלות  
 הכול מוכן לצביעה סופית.  – מכל סוג 

במקומות תדרש תלייה ע"ג מחיצת הגבס כגון ארון עליון או מחיצת טרספה או   
ס"מ בין הניצבים. חיזוק אביזרי נכים יבוצע    2.5אביזר אחר. יבוצע דיקט בעובי  

 מתוצרת אורבונד אשר מתאימים לעומס הרצוי. ע"י אלמנטים 

 פתיחה ואיטום מעברים עפ"י דרישות החוזה והמפרטים.  

 סינרי תקרה מגבס   22.04
מפלסית מפח פלדה מכופף מגולוון  -יבוצעו מקונסטרוקציה נושאת שתי וערב דו 

 ומלוחות גבס.

מ,  מ"  0.8, עובי  F-47השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג   
 הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונת. 

מחוזקים לתקרה בעובי    )"    15.9הלוחות יהיו לוחות  יהיו  5/8מ"מ  (.  הברגים 
ברגי גבס עם ראש שטוח.  רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס איטום  

 גמיש, ובאמצעות מסטיק איטום אלסטי על בסיס סיליקון.

כמפורט במדריך מרכז    –סרט הדבקה משוריין  איחוי מישקים, וחיזוק פינות ב 
 הבניה, או בקטלוג אורבונד, או ש"ע. 

עבור מסכי גלילה ועבור וילונות האפלה, יש לשלב במקומות כמפורט בתכניות   
 . H2-11שקע, על פי המפורט בפרט אדריכלות  

במעברים ראשיים ישולב חריץ לפס תאורה נסתר על בסיס גופי תאורה מסוג   
LED פרטי האדריכלות העקרוניים המצורפים. , על פי 

במקומות    יש לשלב  ישיבות,  בחדרי  האפלה  וילונות  ועבור  גלילה  מסכי  עבור 
 .H2-11כמפורט בתכניות שקע, על פי המפורט בפרט אדריכלות 

 בדיקת תקינות  22.05
קשירת מערכת התקרות האקוסטיות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר. על הקבלן  

 בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי.להמציא אישור 

 תקרת מגשים מפח  22.06
מ"מ    0.8ס"מ, ועשויים מפח מגולוון בעובי מזערי    40המגשים יהיו ברוחב מזערי   

ב   )מראש(  בתנור  עמידת    RALבגוון    PVDF  –צבוע  הפיקוח.  יחידת  באישור 
 התקרה בדרישות האקוסטיקה המצורפות. 

בתכניות  וכמצויין  יבשים  באזורים  +,    מגשים  מיקרו  בחירור  מחוררים  יהיו 
, בדגם סידור חורים באישור  26%מ"מ, בשיעור חרור מזערי של    2חורים בקוטר  

 האדריכל והמפקח. 

יהיו    מטבחונים(  מטבחים,  כיסא,  בתי  )מקלחות,  רטובים  באזורים  מגשים 
 אטומים. 

קמרון בפני    למניעת  מכופף  מפח  מותחן  חיזוק  ישולב  מגש  של  חופשי  בקצה 
 המגש.

מגשים מחוררים יצופו בצדם העליון בממברנה אקוסטית בלתי דליקה בעובי   
 (.SOUNDTEX)כדוגמת   NRC 0.75מ"מ, עם יכולת בליעה   0.2

הפרדה בין שדות של מגשים תהיה ע"י פרופיל אומגה מאלומיניום, מעוגנים ע"י   
 בורג מתיחה לתקרת בטון, צבוע בתנור בגוון התקרה.

מ"מ צבועים בתנור    1.5מפגש מול קיר יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי   
Z+L  עם חיבור בברגים שקועים צבועים בתנור כנ"ל, וחיזוקי גיבוי סמויים אל ,

 מ"מ. 0.8ס"מ בבנד פלדה מגולוון בעובי   40הקיר ההיקפי כל  
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מוטות מגולוונים מתכווננים מפלדה  –תליית התקרה    מערכת  , עם  באמצעות 
 יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה. 

 בנפרד מתליית התקרה.  –תליית גופי תאורה, ו/או גרילים, ו/או רכיבים אחרים   

כגיבוי   )עליונים(  סמויים  נירוסטה  כבלי  בתקרה  לשלב  יש  מוגנים  במרחבים 
בקטרים   פרטים,  עפ"י  ברטט/בתאוצות,  נפילה  מפני  והגנה  התקרה  לתליית 

 עפ"י הנחיות פיקוד העורף, ובאישור המפקח והאדריכל. ובתדירות 

 דיגום חלל שלם לאישור המפקח והאדריכל לפני ביצוע כל הכמות.  

 מחוררים פח תקרות מגשי  22.07

מ"מ מחוררים חירור מיקרו וצבועים בלבן,    0.5תקרת מגשי פח מגולוון בעובי   
"דרופ במידות  -דגם  שקועים  ש"ע חצי  או  ע  60/60אין"  בידוד  גיזה  לרבות  ם 

 מ"מ   0.2אקוסטית בעובי 

ס"מ    5.0ים יבודדו באמצעות מזרוני צמר סלעים בעובי מזערי של  רמגשים מחור 
ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליטילן עמידות נגד    80ובמשקל מרחבי מזערי של  

 אש )פלב( לפי דרישות התקן. 

 תקרת תותב מאריחים מינרליים   22.08
יהיו    דהאריחים  פריקים  פיברגלס  "פוקוס  מלוחות  חב'  Eגם  תוצרת   "

"Ecophon  פרופילי ההתקנה יהיו מסוג פיין ליין  ס"מ  60/60במידות  ש"ע  " או .
התקרה    15ברוחב   עמידת  והאדריכל.  המפקח  באישור  וגוון  מירקם  מ"מ. 

 .  NRC=0.9מקדם בליעה מינימאלי של -בדרישות האקוסטיקה המצורפות

אולטרה  מסוג  יהיה  אריחים  פיין- מפגש  דקורטיבי  עזר  פרופיל  עם  ליין  - ליין, 
  5מ"מ.  רוחב החריץ הפתוח    7.5X15ידות  בצורת תעלה, פתוחה כלפי מטה, במ

 מ"מ.  

בעובי    אלומיניום  פרופילי  יהיה באמצעות  היקפי  קצה  עם  אריחים    1.5מפגש 
, עם חיבור בברגים שקועים צבועים, וחיזוקי גיבוי  L    +Zמ"מ צבועים בתנור  

 מ"מ.  0.8ס"מ בבנד פלדה מגולוון בעובי   40סמויים אל הקיר ההיקפי כל 

ב סינור גבס היקפי, יש להקפיד על ביצוע מסגרת מדויקת של  במקרה של שילו 
שלמים ופרטי   אריחים  מדויק עבור  מרווח  באופן המותיר  מסביב,  סינור גבס 

 כנדרש. L  +Zמפגש 

מפלדה, עם    –תליית התקרה    מתכווננים  באמצעות מערכת מוטות מגולוונים 
תאורה ו/או גרילים  יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה.  תליית גופי  

 בנפרד מתליית התקרה.  –ו/או רכיבים אחרים 

כגיבוי    )עליונים(  סמויים  נירוסטה  כבלי  בתקרה  לשלב  יש  מוגנים  במרחבים 
בקטרים   פרטים,  עפ"י  ברטט/בתאוצות,  נפילה  מפני  והגנה  התקרה  לתליית 

 ובצפיפות עפ"י הנחיות פיקוד העורף, ובאישור המפקח והאדריכל. 

 ה עבודהתכולת  22.09
 העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות: 

התאמות וסיוע התקנות למרכיבים, אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות   
 התותבות.

 ביצוע בשטחים קטנים.  

במקרה    הדרושות  הנוספות  והתליות  הקורות  ה"גשרים",  השינויים,  כל 
 שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

תוכניות,  חורים    לפי  הנדרשים  ובמידות  במקומות  יבוצעו  באריחים  ופתחים 
ע"י   שיאושר  מיוחד  בפרופיל  פתחים  סגירת  החיתוכים,  כל  ביצוע  לרבות 

 האדריכל. 
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 כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה.  
התקרה.    לתליית  קונסטרוקציה  תכנית  לאישור  להגיש  הקבלן  על 

  – נת תכניות לאישור וכל הקשור בכך  הקונסטרוקציה, אספקתה, התקנתה, הכ 
 כלול בתכולת העבודה. 

מכל סוג, בשיעור של    כמפורט במסמכי הפניה/    5%אספקת אריחים רזרביים 
 הסכם זה. 

העבודה כוללת מלבן סמוי כפול מניצב פח ברוחב מתאים לעובי המחיצה ובעובי   
 . מ"מ, לפתח דלת עץ בכל מידה 1.25

פרופילי    עם  יחוזקו  מתכת  של    RHS 100/100דלתות  מתאים  ברוחב  )או 
הפרופילים בתוך המחיצות( הכוללים עמודונים מעוגנים מרצפת בטון עד תקרת  

 . בטון

ניצבי גבס מחוזקים + עץ )ברוחב מתאים של הפרופילים    2דלתות עץ יחוזקו עם   
 בתוך המחיצות( הכוללים עמודונים מרצפה עד תקרה 

כל  בחדרים    יהיו  החדר. הניצבים  לקירות  ניצבים  אין לחבר  ס"מ    40מוגנים 
 . מ"מ 0.8בעובי דופן 

 . תכולת העבודה כוללת גליפים לחלונות, או דלתות בכל מידה 
תכולת העבודה כוללת אטימת החדרים כלפי תקרת בטון וקורות בטון לקבלת   

תב אש  במחיצת  וקיימות.  חדשות  במחיצות  החדרים  בין  לחצים  וצע  הפרשי 
 . אטימת אש ע"פ תקן

העבודה כוללת תקרות תותב במרחבים מוגנים ובממ"דים, חיזוקים לקשירת   
 . האריחים ע"פ הנחיות פיקוד העורף

 . גבי קירות גבס, כולל דיקט לחיזוק בתוך מחיצת קיר הגבס- המחיצות על 
מלוחות    קונסטרוקטיביים מלאים הומוגניים רחיצים העשויים    HPLמחיצות 

פים טרמוסטיים וסיבי צלולוזה מוספגים בשרף, כגון "טרספה".  מתערובת שר
בעובי   "אטלון",  מסוג  חלק    13הלוחות  מירקם:   מחוספס    -מ"מ.  קריסטל 

תא תעשה מלוח שלם. כנפי   של  פאה  באישור האדריכל והמפקח.  גוון  קוורץ. 
עם   הדלתות  חפיות באזורי המפגש.   עם  מחומר זהה,  ייעשו  הדלתות לתאים 

  65מעלות.  רוחב דלת טיפוסית    180מית ועם מצב אחזקה פתוח עד  סגירה עצ
בגוון   מונוליטי  ניילון  ומצופה  מנירוסטה  עשוי  יהיה  הפרזול  לפחות.  ס"מ 
מחברי   ובצד,  בחזית  מתכווננות  רגליות  יכלול:  הפרזול  האדריכל.   לבחירת 

תליה  קירות, פרופילים מקשרים, חבקים, צירים, ידיות, מנעולי תפוס פנוי, וו  
 .פנימי לכל תא, ואביזרי נכים בכל תא נכים לפי תקן
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  - 23  פרק

 כללי  23.01

המפורט    פי  על  זה,  בפרק  המפורטות  ההנחיות  עפ"י  יהיה  הכלונסאות  ביצוע 
"ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחה קשה"   1378בתכניות ובהתאם לדרישות ת"י 

וגישור כלונסאות קדוחים ויצוקים  של המפרט הכללי לעבודות סלילה   23ופרק 
 באתר.

באתר.    ויצוקים  קדוחים  ודיפון  ביסוס  כלונסאות  יבוצעו  הפרויקט  במסגרת 
כלונסאות הדיפון יבוצעו בשיטת ההקשה והסיבוב )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה  

ס"מ    10  - ס"מ לפי המתואר בתכניות. כלונסאות הדיפון ייקדחו במרחק של כ  45
 זה מזה. 

באתר. הכלונסאות   ויצוקים קדוחים בכלונסאות ייעשה המבנה של הביסוס 
יהיה   בשיטת יבוצעו וקוטרם  )מיקרופיילים(  והסיבוב  לפי    60ההקשה  ס"מ 

 .המתואר בתכניות

ביסוס    כלונסאות  וקידוח  ומטה  השטח  מפני  יבוצע  הדיפון  כלונסאות  קידוח 
לקדוח מפני משטח  יבוצע מתחתית ראש הכלונס ומטה. עם זאת הקבלן רשאי  

עבודה מוגבה )לפי הצורך(.  משטחי העבודה המוגבהים )אם יהיו( יהיו עשויים  
 . 23עפ"י ההנחיות המתאימות במפרט הכללי פרק 

בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס והדיפון, ממפלס גבוה יותר מפני   
לסלק עליו  הכלונס, יהיה  ראש  מתחתית  יותר  גבוה  ו/או  את    השטח קיימים 

הבטון העודף שבראש הכלונס בעודו במצב לח,  או כשהוא כבר בטון קשוי )עפ"י  
 שיקול דעתו ובאישור מראש של המפקח(. 

ואחר    אחד  כל  של  העומק  לקביעת  והיחיד  הבלעדי  הפוסק  יהיה  המפקח 
של   רצופה  נוכחות  ללא  כלונסאות  קדיחת  לבצע  אין  לפיכך  מהכלונסאות. 

הקדיחה תהליך  כל  במשך  התתהמפקח  החללים  את  יאתר  שהנ"ל  כדי   ,-
 קרקעיים ויקבע את העומק הסופי של הכלונסאות. 

לאמור במפרט    בניגוד  בדייקנות רבה.  והביסוס  הדיפון  לבצע את אלמנטי  יש 
הכללי תהיה הסטייה המקסימלית המותרת מבחינת מיקום בקצהו העליון של  

או סטייה    3הכלונס   כיוון  בכל  מיקום  לגבי  )ציר  ס"מ  לאנך  ביחס  המותרת 
לכל היותר, בכל מקרה הסטייה המקסימלית לא תהיה צירוף    1:100הכלונס(  

 של הסטיות הנ"ל. 

 ציוד הקידוח וייצוב  דפנות  הקידוח    23.02

ביצוע הכלונסאות יהיה באמצעות מכונה כבדה לביצוע מיקרופיילים המסוגלת   
לעומק   וסיבוב  25לקדוח  הקשה  בשיטת  הפועלת  לפחות,  את    מטר  ומוציאה 

פסולת הקידוח בלחץ אויר. המכונה תהיה מתאימה לבצוע בכל שכבות הסלע  
בשכבות   והן  מרוסק,  ו/או  סדוק  בסלע  הן  קשה,  בסלע  הן  שבאתר,  והקרקע 

 מילוי, כולל מילוי עם בולדרים, צרורות, פסולת בנין, אדמת חרסית,  וכיו"ב. 

 ציוד הקדיחה טעון קבלת אישור המפקח מראש.  

יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקדוח והוא ינקוט בכל האמצעים  הקבלן   
 הדרושים לשמירת היציבות. 

לחלק    מגן  צינור  להכניס  יש  יציב  לא  קרקע/סלע  דרך  הנקדחים  בקידוחים 
לקוטר   שווה  יהיה  המגן  צינור  מפולות.  למנוע  מנת  על  הקידוח  של  העליון 

ת לשרוולים, יינתנו הנחיות  הכלונס. במקרה של הרחבות או מילוי לא יציב מתח
להמשך הקדיחה והיציקה על ידי מהנדס הביסוס. יש להביא בחשבון שבמידה  
ויווצרו הרחבות גדולות, יהיה צורך ביציקת הבור עם בטון ללא זיון עד לתחתית  

 השכבה הלא יציבה, ולאחר מכן לקדוח דרך הבטון הקשוי.  
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ויות אבק גדולות. על הקבלן  תשומת לב הקבלן כי קידוח הכלונסאות גורם לכמ  
סביב   מיוחד  מתקן  התקנת  לרבות  האבק  פיזור  למניעת  מראש  להתארגן 

 המקדח. לא תאושר קדיחה בסלע תוך שימוש במים.  

כל משך    כאשר לאורך  סופה  מתחילתה ועד  ברציפות  תבוצע  עבודת הקדיחה 
 הקדיחה יהיה בור הקידוח יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות. 

קה יש לבצע מיד עם תום הקדוח )לאחר אישור המפקח(. אין להשאיר  את היצי 
בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת המפקח בגלל  

 תקלה. 

קידוח כלונסאות הדיפון יבוצע בדירוג כל כלונס שלישי. בכל מקרה אין לקדוח   
  3וצק לפחות  ( מ' מכלונס אחר, אלא אם כן הוא נ2כלונס במרחק קטן משני )

 ימים קודם לכן. 

בכוון    גדולים  ממדים  בעל  ריק,  תת קרקעי  חלל  חודר  הכלונס  קידוח  כאשר 
 האנכי, יש להודיע מייד למהנדס הביסוס ולבצע את העבודה באופן הבא: 

 למלא את החלל בבטון רזה.  23.02.09.01

שע' לקדוח את הכלונס דרך שכבת הבטון הרזה ולצקת  24כעבור  23.02.09.02
 בתכניות.  אותו עפ"י העומק המתוכנן

ידי הקבלן אך הוא  -סוג המקדח לכלונסאות, המתאים לסוג הקרקע,  יוצע על 
מתאים לביצוע   הציוד  יהיה  בכל מקרה  הפרוייקט.  מנהל  אישור  קבלת  טעון 
הדיפון והביסוס בכל שכבות הקרקע והסלע שבאתר, והאחריות לכך תחול על  

 הקבלן, אפילו אם אושר הציוד ע"י המפקח.  

המ  בבטון. יש  בכל מקרה,  פקח יהיה הסמכות הבלעדית שיאשר מילוי חללים 
 לדווח למפקח על הימצאות חלל כלשהו ולקבל את הנחיותיו לטיפול הדרוש. 

תוך שכבת קרקע    אל  שהיא הנובעת מהקושי לחדור  זמן  כל תביעת  תוכר  לא 
 כלשהי. 

גם אם לצורך זה יהיה על    יציב,  ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע 
קבלן לבצע מילוי ליצירת משטח עבודה זמני ולסלקו בתום העבודות. הכל לפי  ה

 הנחיות המפרט הכללי ועפ"י הוראות המפקח. 

 פלדת הזיון    23.03

 W500  - לעיל. פלדת הזיון תהיה מסוג פ  02.7הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף   
 מ'.  15, חלק מהזיון  כולל  מוטות באורך 3חלק   4466לפי ת"י 

יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי ואורך  כלוב    הזיון 
מוטות   הכלונס הרלוונטי. תשומת לב הקבלן כי חיבור  עבור  כמצויין בתכנית 
יאושר   )לא  בלבד  קשירה  באמצעות  יהיה  הלולייני  לחישוק  האורכיים  הזיון 

ים רשתות  חיבור בריתוך(. מודגש במפורש כי לא יאושר שימוש בכלובי זיון עשוי 
 מרותכות המעוצבות ככלובים.

 הארכת כלוב הזיון באתר תותר רק במקרים הבאים:  

כאשר נדרשת הארכת הכלונס עקב המצאות חללים תת קרקעיים   23.03.03.01
ונתנה לכך הוראה מפורשת של המפקח. תוספת האורך של כלוב  
שיש לבצעו, והיא   כפי  של הכלונס  הראלי  לעומק  תותאם  הזיון 

 וזיון זהים לאלו של כלוב הזיון המקורי.  תכלול חשוק לולייני

לקוי מתח עליון או בקרבתם וקיימת   23.03.03.02 מתחת  הוא  כאשר הבצוע 
עקב כך מגבלת גובה בעת ביצוע יש להכניס את כלוב הזיון לקדח   

 בקטעים עפ"י מגבלות הגובה הנ"ל. 
פעמים    100חפיפת הזיון במקרים הנ"ל בלבד בין הקטעים של כלוב הזיון תהיה    

ולרתך חלק  קוטר מ  זיון בקטע החפיפה  לבצע קשירת  יש  לפחות.  וטות הזיון 
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הריתוך יהיה   למדי.  כבד  שמשקלו  כלוב הזיון  הורדת  כדי לאפשר  מהמוטות 
 כמפורט להלן.  

יציבותה של צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק    -על  מנת להבטיח את 
לכיוון   מנוגד  יהיה  כיוון האלכסון  פעם.  אותך מידי  הלולייני.  וירתך  החישוק 

ידי אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי  -ריתוך האלכסונים יכול להיעשות על
7018  ASWE  יהיה האלמנטים  בכל  בלבד.  נקודתיים  ריתוכים  מותרים  אך   ,

מ', אשר מעצב את המידות המדויקות של    3מ"מ כל    14חישוק מרותך בקוטר  
 החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות. 

ליציקת  שו  ייעודיים  פלסטיק,  "גלגלי"  עשויים  יהיו  הזיון  לכלוב  מרחק  מרי 
שומרי מרחק    3כלונסאות, המושחלים על החישוקים המרותכים לכלוב הזיון,  

 מעלות.   120לכל חישוק, מרוחקים זה מזה בזווית 

כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים   
ייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות  כלפי מעלה ו

הכוון. יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה.  
 אין להוריד את כלוב הזיון של הכלונס לתוך הקדח ללא נוכחות המפקח.

 הבטון והיציקה    23.04

 . 118לפי ת"י  40-בהבטון יהיה בעל חוזק כמפורט בתכניות אך לא פחות מ   

צינור    באמצעות  רצופה  יציקה  שתאפשר  כזו  סומך  בדרגת  תהיה  התערובת 
  19. גודל האגרגט המקסימלי יהיה 0.5צמנט לא תעלה על  -שפיכה, אך מנת מים

לפי    6"  -   7.  הבטון בעל שקיעת קונוס " 19/4.75(, דירוג רב גרגירי  3/4מ"מ )"
 ת"י. 

בק  יציקה  צינור  ע"י  תבוצע  משפך  היציקה  הכלונס, עם  לקוטר  שיתאים  וטר 
בראשו. הצינור יורד לעומק הקידוח עד למצב שיבטיח כי גובה השפיכה החופשי  

מ'. המפקח רשאי להתיר לקבלן להשתמש בצינור היציקה של    1.5לא יעלה על  
עבודה זו   יוכח כי שיטת  ורק אם  אך  שפיכה, אך זאת  משאבת הבטון כצינור 

לוב הזיון של הכלונס, ו/או לפגיעה ברמת הביצוע או  אינה גורמת לתזוזות של כ
 בטיב היציקה. הפסיקה בענין זה נתונה בידי המפקח בלבד.

המפקח יהיה נוכח במשך כל תהליך הבצוע של הורדת כלוב הזיון והיציקה. אין   
 לבצע פעולות אלה ללא נוכחות המפקח. 

להתחיל ביציקת    היציקה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, בקצב קבוע. אין  
כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס  

שעות מתום הקידוח של הכלונס, אלא אם כן   3זה. אין להכניס כלוב זיון אחרי 
ס"מ עומק נוסף. היציקה תחל מיד בתום    50בוצע ניקוי הקידוח ובוצעה קדיחת  

 הכנסת כלוב הזיון.  

 ובקרת איכותרישום, פיקוח  23.05

הבקרה    צוות  צמוד של  בפיקוח  יבוצעו  הכלונסאות  ויציקת  קידוח  שלבי  כל 
כלונסאות המבוצעים   ופיקוח  בביצוע  הכולל מהנדס המתמחה  מטעם הקבלן 

 בשיטת ההקשה והסיבוב וגיאולוג הנדסי. 

כולל    המבנים  בכל  הכלונסאות  עבודות  ביצוע  מהלך  את  יתעד  הבקרה  צוות 
 לל לפחות את הנתונים  הבאים:   רישום של הביצוע הכו 

 מספר הקידוח.  •
 תאריך קדיחת הכלונס. •
 תאריך ושעת יציקת הכלונס.  •
 או קרקע.\תאור מהלך הקידוח כולל עובי מילוי ו •
 עומק הקדח מפני הקרקע ואורך הכלונס בפועל )האורך היצוק(.  •
 הופעת מערות, מים או כל ממצא חריג אחר בבור הקידוח. •
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 רישום הפרטים הטכניים של מכונת הכלונסאות.   •
 יש לוודא העדר מפולות בתוך הקידוחים.  

במידה ויהיה חשש לשלמות כלונס מסוים, או קבוצה של כלונסאות, המהנדס   
עם פגם   כלונס  וטיב הבטון.  רציפות  בדיקת  קידוח גלעין לצורך  לבקש  רשאי 

 רציני ייפסל. 

 דגימות ובדיקות    23.06

 בדיקות בטון  

סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר, לפני היציקה,    בדיקת 23.06.01.01
 ע"י בקר בטון מוסמך. 

מאותה   23.06.01.02 הנוצקת  כלונסאות  קבוצת  מכל  ילקחו  בטון  דגימות 
אצוות יציקה, בעת יציקתה. הבדיקות ילקחו הן מן המערבל והן  
מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב לבטון טוב  

 יה לפי דרישת המפקח. ובריא. כמות הבדיקות תה

 בדיקות  לאלמנט הביסוס  הקשוי  

רדיאקטיביות   23.06.02.01 ובדיקות  אולטרסוניות  בדיקות  ביצוע  לצורך 
)בדיקות גמא( בכלונסאות הדיפון יש צורך לבטן בכל כלונס כלונס  

 . 2.5צינורות פלדה בקוטר " 2חמישי   

הצינורות ימוקמו בהיקף אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות   23.06.02.02
קח. הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק  ו/או המפ

כך שתובטח אטימותם. כל החיבורים יהיו   מוברג תחתון ועליון 
בריתוך בלבד והצינור יהיה אטום לחלוטין בפני חדירת בנטוניט  

צמנט. הצינורות יחוברו בריתוך אל כלוב הזיון. הצינורות  -ו/או מי
 . ס"מ מעל פני אלמנט הביסוס  60יובלטו כ 

מהכלונסאות בהם הותקנו    50%  -בדיקות אולטרסוניות יבוצעו ב   23.06.02.03
ב   יבוצעו  רדיאקטיביות  ובדיקות  כנ"ל    50%  -צינורות 

מהכלונסאות בהם הותקנו צינורות כנ"ל. במידה ותתקבל תוצאה  
לא תקינה באחת השיטות יש לבצע את הבדיקה השניה אולם בכל 

 הבדיקות.  מהכלונסאות יבוצעו שתי 10% -מקרה לפחות ב  

סוניות ומועדן,  -קצב ביצוע הבדיקות הרדיואקטיביות והאולטרא 23.06.02.04
יותאם ככל האפשר ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור  
את   מלבצע  שימנעו  מבנה  חלקי  בביצוע  להמשיך  אין  בבצוע.  
הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה תביעה  

 תביעת זמן ביצוע.  כלשהי עקב האמור לעיל, לרבות

תיעוד תוצאות הבדיקות יוגש בגמר ביצוע כל שלב באופן שוטף   23.06.02.05
של  תקינות  תוצאות  בקבלת  מותנה  הביצוע  המשך  למפקח. 
 הבדיקות הנ"ל ואישור מפורש בכתב של המפקח להמשך הביצוע. 

לפגם   23.06.02.06 חשש  קיים  לעיל  כמתואר  ממצאי הבדיקות  בעקבות  אם 
הבטון רשאי המפקח לדרוש    רציני ברציפות הכלונס ו/או איכות

הוראות יועץ   עפ"י  יבוצע  אשר  לפחות  אחד  גלעין  ביצוע קידוח 
האם   יוחלט  הגלעין  וקידוחי  הבדיקות  ממצאי  פי  על  הביסוס. 
המשך  ומאושר  תקין  הכלונס  או  הכלונס  לתיקון  טיפול  ידרש 

 ביצוע. 

לאחר קבלת האישור לגבי תקינות הבדיקות והמשך ביצוע יהיה   23.06.02.07
לס הבדיקה באמצעות הזרקת דייס  על הקבלן  תום את צינורות 

אשר תעשה מלמטה למעלה. עבודות ההזרקה תבוצענה באישור  
 ובנוכחות המפקח. 
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דהיינו,   23.06.02.08 דרישות המפרט,  על  עונות  הגלעין  בדיקות  כי  יוכח  אם 
יחולו התשלומים עבור    -היציקה מלאה ורצופה והחוזק כנדרש  

 ביצוע הבדיקות על מוריה בע"מ.

 י ביצוע לקו 

הכלונס,   23.06.03.01 בממדי  ליקוי  עקב  להיות  יכול  כלונס  של  לקוי  ביצוע 
ברציפות   בחוזקו,  מהאנך,  ו/או  מהמיקום  בסטיוות  במיקומו, 

בסדקים   בסגרגציות,  הכלונס  בזיון  ו/או    -הבטון,  הנ"ל  בכל 
 במקצתו.

בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע   23.06.03.02
על המפקח  חשבונו.  - את התיקון הדרוש  ייקבע ע"י  סוג התיקון 

והוא עשוי לכלול תוספת כלונסאות, ו/או חיזוק קורת ראש כלונס  
ו/או תיקון הכלונס הפגום עצמו ע"י יציקות, הזרקות אפוקסי או  
סטיות   עקב  כלונס  של  בטון  חלקי  וחיצוב  סיתות  צמנט, 

 גאומטריות גדולות מהמותר וכיו"ב. 

והוא יקבע מתי  הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה   23.06.03.03 המפקח 
 הבצוע לקוי ומהי שיטת התיקון. 

 מדידה ותשלום    23.07
מדידה לתשלום של עבודות כלונסאות ביסוס קדוחים ויצוקים באתר תהיה עפ"י סעיפי  

 התשלום המפורטים להלן: 

 קידוח ויציקת כלונסאות   

המדידה לתשלום לפי אורך )מ"א( תוך כדי אבחנה בין כלונסאות   23.07.01.01
אורך  בקטרים   בקבוצות  ימדדו  הכלונסאות  שונים.  ובאורכים 

 כמפורט בכתב הכמויות. 

כמצוין   23.07.01.02 הכלונס  פני  ממפלס  יהיה  לתשלום,  הנמדד  האורך 
בפועל   הקבלן  שביצע  הכלונס,  תחתית  למפלס  ועד  בתכניות 
עודף   קידוח  המפקח.  הנחיות  ולפי  בתוכניות  לאמור  בכפיפות 

פני כלונס המצויין  ויציקה שיבצע הקבלן מפני השטח ועד מפלס  
לביצוע   העבודות  מסעיפי  כחלק  לתשלום  ימדד  לא  בתכניות 

 כלונסאות והתמורה עבורו תהיה ע"ח הקבלן. 

אורך הכלונסאות הנמדד לתשלום לא יהווה עילה לשינוי   23.07.01.03 שינוי 
 במחיר היחידה לביצוע הכלונסאות.  

מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לתשלום יכללו כלונסאות דיפון   23.07.01.04
זמניים  זמניים   דיפון  כלונסאות  הביצוע.  בתכניות  המפורטים 

שיבצע הקבלן לצורך עבודתו ושאינם מפורטים בתכניות הביצוע  
לביצוע   לא ימדדו לתשלום ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה 

 העבודות השונות של מכרז / חוזה זה.

שראשם  23.07.01.05 הקבלן כלונסאות  מודגש בזאת כי במקרים בהם יבצע 
יותר מאשר מפלס פני כלונס מתוכנן המצויין    מגיע למפלס גבוה

כלשהי   אחרת  מסיבה  או  שלו  הביצוע  שיטת  עקב  בתכניות 
וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס  
כדי להתאימו לתכניות וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או  
יימדד   לא  ביסוס  אלמנט  של  הזה  העודף  הקטע  קשוי,  במצב 

    לתשלום.

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי   
 במפרט הכללי וכולל את הפרטים הבאים:  23התכניות וכאמור בפרק 

מחיר היחידה יהיה זהה לכלונסאות המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים,   •
 ולאלה המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה.  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   216עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

ו"במות" עבודה זמניים לצורך בצוע כלונסאות, ופרוק  הכנת משטחי עבודה   •
 הנ"ל  בתום הבצוע. 

קדיחה בקוטר כלשהו לכלונסאות בכל סוגי הקרקע שבאתר, כולל סילוק   •
החומר המוצא מהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ונמצא במרחק  

 כלשהו מאתר העבודה. 
 שימוש בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם. •
 ן לתוך הקידוח )הזיון עצמו יימדד בנפרד(.הכנסת כלוב הזיו  •
כולל   • הזיון  כלוב  לייצוב  המשמשים  ואלכסוניים  ספירליים  זיון  מוטות 

בקוטר   מרותכים  חישוקים  וכולל  לזיון,  שלהם  מ"מ    14הריתוכים 
 המעצבים את צורת כלוב הזיון. 

 הבטון והיציקה.  •
 שומרי מרחק לכלובי הזיון.  •
שנוצק  • הרחבות    קידוח חוזר דרך בטון קשוי  היווצרות  עקב  קידוח  בבור 

 במהלך הקדיחה )הבטון עצמו יימדד בנפרד(.  
סיתות, חיצוב והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס המתוכנן,   •

להתחברות אל אלמנטי המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון(  
 וכולל סילוק הפסולת. 

כלו • בראש  שנוצק  הבטון  עודף  כל  מגיע  סילוק  כשראשם  שבוצעו  נסאות 
גם   המצויין בתכניות  כלונס מתוכנן  פני  מאשר מפלס  יותר  גבוה  למפלס 

 כשהבטון במצב לח וגם כשהוא במצב קשוי )כולל חיצוב וסילוק(.  
 סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה. •
יקות  בדיקות ודגימות לכל האלמנטים לרבות בדיקות  אולטרסוניות ובד •

 רדיאקטיביות. 
כל עבודות ניטור תזוזות ורעידות כלולות במחירי היחידה לעבודות קידוח   •

 ויציקת כלונסאות ולא ישולם עליהם בנפרד. 
תיקונים   ו/או  פסילת אלמנט דיפון וביסוס  מודגש במפורש כי בכל מקרה של 

כולו   יהיה התיקון  פגום,  שהמפקח קבע שהוא  -עלבאלמנט הדיפון והביסוס, 
על נקבעים  התיקון  והקף  התיקון  כשצורת  בלבד,  הקבלן  המפקח  -חשבון  ידי 

על  יהיה  הנ"ל  כל  עילה  -בלבד.  יהווה  ולא  בנפרד,  ישולם  ולא  הקבלן  חשבון 
 להארכת לוח הזמנים. 

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור  
 אל תוך שכבת קרקע כלשהי. 

 פלדת הזיון   

בכפיפות  פ המחירים  תכולת  )טון(.  משקל  לפי  לתשלום  תימדד  הזיון  לדת 
)בטון יצוק באתר( לעיל. מחיר היחידה    02להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק  

יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת והתקנת  
 כלובי הזיון של הכלונסאות.  

ת שהיא עבור החלפת ברזלי זיון של  מודגש בזאת כי לא תשולם לקבלן כל תוספ 
כלוב הזיון שנפגעו במהלך עבודות הפירוק לצורך התאמת מפלס ראש הכלונס  
גם אם נדרש הדבר עפ"י הוראות התכניות וגם אם בצע הקבלן יציקה עודפת של  
שימוש   כדי  תוך  המפקח  הנחיות  לפי  תתבצע  אלו  ברזלים  החלפת  הכלונס. 

בא  MBTבמחברי   קוצים  עיגון  לא  או  הנ"ל  כל  ביצוע  ועבור  אפוקסי  מצעות 
 ישולם לקבלן. 

 צינורות בדיקה  

אולטרא לבדיקות  לתשלום בנפרד  - צינורות  ימדדו  לא  סוניות ורדיואקטיביות 
 ומחירם כלול במחיר היחידה לקידוח ויציקת הכלונסאות.

  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   217עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

 עבודות הריסה ופירוק  - 24  פרק

 כללי  24.01

והפירוק, גם במקרים שתיאורם נמצא    הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה
 בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות. 

 פירוט העבודות  24.02

עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמנטים שונים, בשלמות או באופן חלקי, במבנה קיים,  
 לצורך ביצוע שיפוצים, שינויים ותיקונים למיניהם. 

פסו ופינוי  ניקוי  שאינן כלולות  עבודות מיוחדות כגון: עבודות  שגרתי וכדומה,  לת בלתי 
 במפורש בסעיפי עבודה אחרים. 

 משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק"   24.03

בין    להבחין  הריסה"יש  אלמנטים     "הריסה"או    "עבודות  הריסת  שפירושם: 
קיימים  בתוך המבנים או חוצה להם, על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות פירוק"  

שפ  אלמנטים קיימים בתוך המבנים או מחוצה  או "פירוקים"  ירושם : פירוק 
-להם, על ידי ניתוק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא האלמנט בבת

אחת, בשלמות, במטרה לשמור על שלמותם, ככל הניתן, על מנת לאפשר שימוש  
 חוזר.  

מיועדים     אלמנטים  איזה  המזמין  עם  לסכם  הקבלן  על  תחילת העבודה  לפני 
פירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין. את הסיכום הזה יש לערוך  ל

 בכתב, אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים.  

 
לפני תחילת כל עבודות הריסה ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום ההריסה,   

לוודא ולהיות בטוח   שוב על מנת  הנחיות ולבדקו  ו/או  בדיוק כנדרש בתכניות 
 שלא קרתה טעות, במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. 

לפגוע  -כמו  לא  בכדי  הקיים  בבנין  הצינורות  מהלך  את  הקבלן  יבדוק  כן, 
וכדומה,    במערכות  טלפון, מים, דלוחין ושופכין  ומתקנים קיימים של חשמל, 

המיועדים להישאר במבנה. על כל בעייה שתתעורר בנושא יש להסב את תשומת  
 לב המפקח לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה.  

כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים    בו, תוך כדי ביצוע ההריסות,  מקרה  בכל 
עמודים  חדשים   )כגון:  קונסטרוקטיביים  בנין  בחלקי  נתקלים  לקיימים, 

וקורות(, על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע  
 להמשך ביצוע העבודה.    -למפקח על מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב 

על הקבלן    באופן חלקי, באלמנט קיים מבטון,  לחצוב,  צורך  בו יש  מקרה  כל 
אישור מוקדם מהמפקח. שטח החיצוב לא יתפשט מעבר לגבולות המותר  לקבל  

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   
במידה החלקים.  לאותם  מתחת  מתאימות,  תמיכות  החציבה    לכן,  ועבודת 

באלמנטי   נזקים  לגרום  העלול  מקצועי,  בלתי  באופן  המפקח,   לדעת  בוצעה 
הבטון הסמוכים,  יתוקן  הדבר  בידי הקבלן על חשבונו הוא. התיקון יבוצע לפי  

 הוראות והנחיות המפקח במקום.

ו/או בעזרת כלים  מכניים ו/או אחרים,    כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים 
 וראות ובאישור המפקח במקום.  הכל לפי ה 
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 מחירים  24.04

המלא    התאום  היתר,  את  בין  כוללות,  ההריסה  ו/או  עבודות הפירוק  מחירי 
הריסה,   פירוקי  נגיעה,  לכל  המזמין  של  המתאימים  הנציגים  עם  מראש 
התחברות וניתוק של מערכות חשמל, מים, צנרת, מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע  

 העבודה על פי הנחיותיהם. 

פינוי הריסות ופסולת למקום מורשה ע"י כל  מחי  רי עבודות ההריסה כוללים 
 גורם רשמי מחוץ למבנה, בתאומו ועל חשבונו של הקבלן. 

מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים למקום שיקבע   
 על ידי המפקח.  

ההריסה  מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח אחרי   
והכנתו   מתוכננות  מידות  ולפי  ביומנים  או  במפרט  בתכניות,  ההנחיות  לפי 

 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. 

ירוק והריסת מערכות )חשמל, מים, ביוב וכד'( יכללו בין השאר, גם  את  מחירי פ  
ברזים,   מעקפים,  מחדש,  ומילויה  צנרת  הורקת  החשמלי,  הגישור  עבודות 
פקקים, קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של הבנין בחלקים  

 שלא נועדו להריסה ופירוק. 

, גם את ההגנה על הבנין, על ריהוט  מחירי הפירוק וההריסה כוללים, בין השאר 
 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,   
אים את המקום להמשך  נקיון, פינוי, תיקון, השלמה וכיו"ב( הדרושות כדי להת

 עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות. 
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 עוגני קרקע  - 26  פרק

 עוגני  קרקע / סלע  דרוכים 26.01
ולדרישות המפרט   4.2חלק  940העוגנים יתוכננו ויבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  

 "עוגני קרקע". 26הכללי בפרק 

שישרתו    העוגנים  כל  יוגדרו  זה,  מכרז/הסכם  חודשים    24בתפקידם  לצורך 
 קלנדריים או יותר, כ"עוגנים קבועים". שאר העוגנים יכולים להיחשב כזמניים.

התכן המפורט של העוגנים, ייצורם, התקנתם, תפקודם הם באחריותו הבלעדית   
של הקבלן. הקבלן יכין תכן זה באמצעות מהנדס רשוי בהנדסה אזרחית במדור  

עוגנים. התכנון המפורט של העוגנים יעשה    מבנים ובעל ניסיון בתכנון מפורט של
  ע"י הקבלן ועל חשבונו ומותנה באישור המפקח והמתכנן.

 עוגן קבוע יהיה עוגן מוטות בלבד.מוטות או עוגן כבלים.  עוגן זמני יהיה עוגן  

עוגני קרקע/סלע דרוכים יבוצעו רק עפ"י הוראה מפורשת של המפקח במקומות   
 ות כלונסאות דיפון. בהם יידרש לבצע  תימוך קיר

 תאור  עוגן  טיפוסי  
 שיפוע העוגן:   26.01.06.01

 )אופקי : אנכי( לפי פרטי התכניות.   1:2-1:3 26.01.06.01.01
העוגן   26.01.06.01.02 ראש  ובמפלס  במיקום  ±    30הסטייה 

 מ"מ.
ביחס    30הסטייה בנטיית העוגן לא תעלה על   26.01.06.01.03

 למתוכנן. 
 מבנה העוגן:    26.01.06.02

  0.6גדילים בקוטר "  4כל עוגן כולל אלומה של   26.01.06.02.01
(Superחוזק בעלי  מגפ"ס    1860אופייני    ( 

ברמה   רלקסציה  נמוכה(    2ותכונות  )הרפיה 
 .  4חלק  1735המתאימות לדרישות ת"י 

עטוף   26.01.06.02.02 גדיל  כל  יהיה  החופשי  האורך  בתחום 
פרטי   לפי  הכל  בגריז,  מילוי  כולל  בצינור 

 התכניות. 

 קוטר קידוח העוגן:    26.01.06.03

מ"מ לפחות ויבוצע    120הקידוח יהיה בקוטר   26.01.06.03.01
להפרת   תגרום  שלא  חוזק  בשיטה 

הקידוח   של  להתמוטטות  או  הקרקע/הסלע 
 עצמו. 

בתנאי   26.01.06.03.02 בהתחשב  תיבחר  הקידוח  שיטת 
הפרה   לקרקע  שתיגרם  כך  באתר  הקרקע 

 מינימלית. 
 אורך העיגון )אורך תפיסה(:   26.01.06.04

בהתאם   26.01.06.04.01 יקבע  העוגן   של  העיגון  אורך 
הניסוי   עוגני  על  שיערכו  ניסויים  לתוצאות 

 מטר.  8.0להלן( אך לפחות  26.1.3)ראה סעיף  
הגדילים   26.01.06.04.02 את  העוטף  העורק  יהיה  זה  בקטע 

 בעל חתך גלי.  
ע"י   26.01.06.04.03 מדוייס  יהיה  העורק  של  הפנימי  החלל 

 גראוט אפוקסי. 
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 אורך חופשי:    26.01.06.05
יהיה   26.01.06.05.01 העוגן  של  החופשי  מטר    10.0האורך 

 לפחות ולפי המתואר בתכניות.
בקטע זה יהיה העורק העוטף את העוגן בעל   26.01.06.05.02

יה  חתך חלק. המרווח אל השרוול הפנימי יה 
  DENSOמדוייס ע"י שמן סיכה )גריז(, מסוג  

 או ש"ע מאושר.ראש העוגן ואביזרי העיגון: 
יהיו   26.01.06.05.03 העיגון  אביזרי  כל  וכן  העוגן  ראש 

 Dsi – Dywidagאורגינליים מתוצרת חברת  
System International    או ש"ע מאושר העומד

 בדרישות ת"י. 

 דייס:  

יתבצע לאחר שהעוגן הוכנס לקדח במלוא האורך המתוכנן    הדיוס 26.01.07.01
 לפני ביצוע דריכת העוגן.  

הזרקת הדייס תתבצע מיד באופן רצוף וללא הפסקות ולא יאוחר   26.01.07.02
שעות ממועד הקדיחה בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת    6-מ

 חללים בקדח.  
מגפ"ס לפחות, מבוצע בלחץ    33הדייס יהיה דייס צמנטי בחוזק    26.01.07.03

במפרט הכללי. הדייס    26בפרק    26063ה לפי הנחיות סעיף  הזרק
דרישות ת"י   לכל דרישות התכנון,  ,  3חלק    466הצמנטי יתאים 

פרק   בתנאים    26ופרק    13דרישות  ויעמוד  הכללי  המפרט  של 
 הבאים: 

מסוג  • 26.01.07.03.01 פורטלנד  עם צמנט  עשוי  יהיה  הדייס 
CEM I/52.5 N  אוCEM II/ 42.5 N  אוCEM 

III   )1העומדים בת"י )צמנט סיגים  . 
 הדייס יכיל ערב להתפחת הבטון. • 26.01.07.03.02

העוגן   26.01.07.04 של  הפנימי  הקצה  התחתון מאיזור  ממפלס  יבוצע  הדיוס 
לכיוון כלפי חוץ לאיזור ראש העוגן מבוצע בזרימה חופשית תוך  
)במידה וקיימים(. בכל מקרה לא יעלה   כדי הוצאת צינורות מגן 

 יס. לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל מפלס הדי

להעמיק    6אם מכל סיבה שהיא לא בוצע הדיוס בתוך   26.01.07.05 שעות יש 
מ' ולבצע את ניקיון הקדח בסמוך למועד הדיוס   0.5-את הקדח ב

 החדש.

מ' בקטע החופשי מתחת למשטח הדריכה    1.5  - בקטע באורך של כ 26.01.07.06
או ש"ע מאושר.    DENSOיהיה הדייס מחומר אנטיקורוזיבי מסוג  

שאושרה תסבולתו של העוגן ע"י    ביצוע הדייס בקטע זה רק לאחר
 בקרת האיכות. 

במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת ויבוצע   26.01.07.07
 רישום מדוייק כנגד הכמויות התיאורטיות. 

 אביזרי העיגון:  26.01.07.08
חב'   של  מגולבנים  אורגינליים  סגירה  ואום  העוגן,  פלטת 

DYWIDAG  (DSI)    .או ש"ע מאושר 
 דייס בקטע החופשי:  26.01.07.09

שאושרה    DENSOמחומר    דייס או ש"ע מאושר שיבוצע לאחר 
 תסבולתו של העוגן ע"י המפקח.

 כוח דריכה משתייר )כוח נעילה(:  26.01.07.10
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 כמצויין בתכניות, הכוח יסומן להלן: 
אחרי   26.01.07.10.01 דהיינו  משתייר,  כוח  הנו  הנעילה  כוח 

מ"מ,    2-4הפסדי גלישת אביזר העיגון בשיעור  
 .2%וכן מרלקסציה בשעור של  

בע 26.01.07.10.02 יתברר  זחילה  אם  צפוייה  כי  הניסוי  וגני 
משמעותית של העוגן יהיה כוח נעילת העיגון  
בקרת   ע"י  שיקבע  כפי  מהנ"ל  יותר  בשיעור 

 האיכות. 
כוח הדריכה יופעל עפ"י ההנחיות המתוארות   26.01.07.10.03

 בת"י. 

  בדיקת קבלה: 26.01.07.11
תבוצענה על כל העוגנים בפרויקט לפי ההנחיות המפורטות בסעיף  

 להלן.  26.1.3

  כת העוגנים:הצגת תוצאות דרי 
ניתוח הנתונים ע"י גורם   הקבלן יגיש דוח דריכה מפורט של כל העוגנים כולל 
אורך פעיל,   כולל  העוגנים,  ובדיקת  ניתוח  תוצאות  ת"י.  הנחיות  ע"פ  מוסמך 
קריטריוני זחילה, שינוי עומס משתייר עם הזמן, תיסבולת מחושבת וכו', יוצגו  

 ות. בטבלת ריכוז מיוחדת ויוגשו לבקרת האיכ

 בדיקות ועוגני ניסוי  26.02
 )ראה הערה להלן(.  P * 1.5כל העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה של  

לאחר הדריכה, ישוחרר הכוח כך שיתקבל כוח העיגון המשתייר הנדרש, לאחר  
 נעילת העיגון. 

כוחות משתיירים, לאחר נעילת    הערה: כוח הדריכה וכוח הבדיקה הנ"ל, הם 
גל הפסדי  אחרי  דהיינו  בשיעור  העיגון,  העיגון  אביזר  וכן    2-4ישת  מ"מ, 

 . 2%מרלקסציה בשיעור של 
 עוגני ניסוי  

 לפי הנחיות יועץ הקרקע.   כמות עוגני ניסוי: 26.02.02.01

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.  שיפוע העוגן ודרגות דיוק: 26.02.02.02
זהה לזה שבעוגן טיפוסי, אבל בניגוד לאמור שם כל   מבנה העוגן: 26.02.02.03

 גדילים. 7עוגן כולל אלומה של  

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.  הקידוח:קוטר  26.02.02.04

יבוצעו עוגני ניסוי כשלכל אחד מהם אורך עיגון שונה.    אורך עיגון: 26.02.02.05
אורכי העיגון יקבעו ע"י יועץ הביסוס. בקטע העיגון יהיה השרוול  
השרוול   אל  המרווח  גלי.  חתך  בעל  המוט  את  העוטף  הפלסטי 

 הפנימי יהיה מדוייס ע"י גראוט אפוקסי. 
חופשי  יבו  אורך חופשי: 26.02.02.06 צעו עוגני ניסוי כשלכל אחד מהם אורך 

 שונה. האורכים יקבעו ע"י יועץ הביסוס. 
 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.   ראש העוגן ואביזרי העיגון : 26.02.02.07
 זהה לזה שבעוגן טיפוסי. דייס צמנטי:  26.02.02.08

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי. חומר הגנה מפני שיתוך )גריז(:  26.02.02.09

 (.Nסומן להלן: )כמצוין בתכניות  )הכוח י כוח דריכה משתייר: 26.02.02.10
)ראה   N * 2כל העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה של    כוח הבדיקה: 26.02.02.11

 הערה להלן(.  
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וכוח הבדיקה הנ"ל, הם כוחות משתיירים,    הערה: כוח הדריכה 
העיגון   אביזר  גלישת  הפסדי  אחרי  דהיינו  העיגון,  נעילת  לאחר 

  . 2%מ"מ, וכן מרלקסציה בשיעור של   2-4בשיעור 
'ק, הם הכוחות לפני נעילת מערכת העוגן, ולפני  כוחות הדריכה בג  26.02.02.12

 רלקסציה. 

 מהלך  דריכת  עוגני  הניסוי  
עוגני הניסוי יבוצעו תחילה, במיקום שיורה המפקח. דריכת עוגני   26.02.03.01

 הניסוי תהיה לפי הסדר הבא:

 מכוח הבדיקה. 12%דריכה עד   26.02.03.02
 מכוח הבדיקה ומדידת התארכות. 34%הגדלת הדריכה עד  26.02.03.03
ל:   26.02.03.04 הכוח  התארכות    12%הורדת  ומדידת  הבדיקה,  מכוח 

 משתיירת. 

 מכוח הבדיקה ומדידת התארכות.  56%דריכה עד   26.02.03.05
 ( לעיל. 3כמו סעיף ) 26.02.03.06
 מכוח הבדיקה ומדידת התארכות.  78%דריכה עד   26.02.03.07

 ( לעיל(. 3כמו סעיף ) 26.02.03.08
 ( ומדידת התארכות.N * 2מכוח הבדיקה ) 100%דריכה עד   26.02.03.09

 (.N * 2נעילת העיגון בכוח הבדיקה הנדרש ) 26.02.03.10
במשך   26.02.03.11 קבוע  הנ"ל  הבדיקה  כוח  ומדידת    72השארת  שעות 

ב הכוח  הקטנת  )מותרת  הדריכה.  כוח  לכל    3%  -השתחררות 
 היותר(. 

מהעוגנים, לפי הנחיות המפקח, עד לעקירתו או עד    3דריכה של   26.02.03.12
מ יותר  לא  אך  העוגן,  של  של    95%  -לכשל  הכניעה  מאמץ  של 

 הגדילים/מוט העיגון. 

של   26.02.03.13 הדריכה,  כוח  עד  הורדת  נבדקו  לא  הנותרים אשר  העוגנים 
לכשל,  עד לכוח סופי משתייר שיורה המפקח, אך לא פחות מכוח  

 (.Pהדריכה המשתייר )
 קביעת תסבולת מותרת של עוגני הניסוי ע"י יועץ הביסוס. 26.02.03.14

כל המדידות יבוצעו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. עפ"י תוצאות המדידה    הערה:
 ת העוגנים. יחליט יועץ הביסוס לגבי תסבול

)או יותר( מן התופעות   26.02.03.15 כשל של עוגן ניסוי מאופיין בקרות אחת 
 להלן.  26.1.3.6שמפורטות בסעיף  

 מהלך דריכת העוגנים הטיפוסיים )למעט  עוגני  הניסוי(  
 כל העוגנים למעט עוגני הניסוי הנ"ל ידרכו לפי הסדר הבא :

 מכוח הבדיקה.  12%דריכה לכוח  26.02.04.01

 הבדיקה, ומדידת התארכות. מכוח 34%הגדלת הדריכה עד  26.02.04.02

 מכוח הבדיקה, ומדידת התארכות. 56%הגדלת הדריכה עד  26.02.04.03
 מכוח הבדיקה, ומדידת התארכות. 78%הגדלת הדריכה עד  26.02.04.04
עד   26.02.04.05 הדריכה  )  100%הגדלת  הבדיקה,  ומדידת  P * 1.5מכוח   )

 התארכות. 
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26.02.04.06 ( המשתייר  הדריכה  כוח  הבטחת  תוך  העיגון  מערכת  (,  Pנעילת 
 פסדי הרלקסציה. כשלוקחים בחשבון את ה 

שבועות ייבדק כוח הדריכה, והקבלן יוכיח כי הוא לא ירד    3לאחר   26.02.04.07
. במידת הצורך תתוקן הדריכה. רק בשלב זה יוכל  5%  -ביותר מ 

 הקבלן לבצע דיוס של החלק החופשי של העוגן. 

כל המדידות יבוצעו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. מדידת ההתארכויות מיועדת   
 אלסטית של העוגן. לבקרה של ההתנהגות ה

בסעיף   המפורטות  מהתופעות  יותר(  )או  אחת  בקרות  מאופיין  עוגן  של  כשל 
 להלן.    26.1.3.6

 קורת העיגון 26.03
פרופילי    עשוייה  עיגון  בקורת  להשתמש  רשאי  יהיה  הקבלן  זמניים  בדיפונים 

 פלדה מעורגלים. 

 תסבולת עוגנים, אורך עיגון אמיתי ומאפייני כשל עוגן 26.04
סוי יבדקו כמה אורכי עיגון, לפי הנחיות יועץ הביסוס, ולפי  במסגרת עוגני הני 

תוצאות הניסויים, ייקבע העומס המותר של כל אחד מעוגני הניסוי. לפי הנ"ל  
יקבע יועץ הביסוס את אורך העיגון האמיתי שנדרש לבצע בעוגנים הטיפוסיים  

 של הפרויקט. 

בבי  הקבלן  ימשיך  כנ"ל,  האמיתי  העיגון  אורך  קביעת  מערכת  לאחר  כל  צוע 
לעיל. יחד    26.1.3.4העוגנים לפי התכניות ויבצע את דריכת כל העוגנים לפי סעיף  

עם זאת, בכל מקרה כשל של אחד מהעוגנים, )שאינו מבין עוגני הניסוי(, יבצע  
הקבלן עוגן חדש במקום העוגן שכשל, במיקום וזווית כפי שיורה המפקח. ביצוע  

בון הקבלן, וללא שינוי בזמן הביצוע המוקצב  עוגנים מחליפים אלה יהיה על חש
 לקבלן. 

ע"י    ויוכרזו  החוזק,  בדרישות  יעמדו  לא  מקצם,  או  כולם  הניסוי,  עוגני  אם 
 המפקח, כעוגנים פסולים, יורה המפקח לקבלן לנקוט באחת השיטות הבאות : 

 שיטה  א'  26.04.03.01

להגדיל את אורך העיגון ו/או האורך הכללי עד שיוכח שמתקבלת   26.04.03.02
ללא    26.1.3.3בעוגני הניסוי התסבולת הדרושה לפי סעיף   לעיל, 

עיגון מוגדל   אורך  עם  העוגנים הטיפוסיים  כל  את  ולבצע  כשל, 
 כנ"ל, ואורך כללי מוגדל בהתאם.

 שיטה  ב'  26.04.03.03

לפי תוצאות הניסוי   26.04.03.04 העוגן  של  המותר  לקבוע את עומס העבודה 
לעדכן  שבוצע, עד לרגע הכשל, ולפי העומס המותר )המוקטן( הזה  

את כמות העוגנים ומיקומם. את עומס העבודה המוקטן יקבעו  
וכמותם יקבע   מיקומם של העוגנים  יועץ הביסוס והמתכנן. את 
יקבע   מהנ"ל  הנובעים  העוגנים,  בקורת  השינויים  את  המתכנן. 
המתכנן. זכותו של המפקח לבחור באחת השיטות הנ"ל, ופסיקתו  

 רעור.בעניין זה היא סופית ואינה ניתנת לע

הקבלן יהיה אחראי בלבדי לכך שעוגני הניסוי וכן שאר עוגני הפרויקט, בין שהם   
בדרישות   יעמדו  זמני,  מדיפון  כחלק  ידו  על  שתוכננו  או  בתכניות,  נדרשים 

בסעיפים   המפורט  מהלך הדריכה  של  )בהתאמה(    26.1.3.4,  26.1.3.3הטכניות 
תופעות המאפיינות כשל של  לעיל, וכי לא תקרינה, בכל תהליכי הדריכה הנ"ל, ה

 העוגן. 
 כשל של עוגן מאופיין בקרות אחת מהתופעות דלהלן, או יותר: 

 שליפת העוגן בעת אחד משלבי הדריכה.  26.04.04.01
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 קריעת גדילים/מוט העיגון או כשל אביזרי העיגון.  26.04.04.02
בסעיפים   26.04.04.03 הנקובים  מהערכים  ביותר  המשתייר  הכוח  ירידת 

 לעיל, לפי העניין.    26.1.3.4או    26.1.3.3
התנהגות בלתי ליניארית של העוגן בעת דריכתו, דהיינו יחס לא   26.04.04.04

 קבוע בין מידת ההתארכות לכוח הדריכה. 

 המדידה ותשלום  26.05
מערכת תמיכה    דיפון זמנית או  עוגנים שהקבלן מתכנן אותם כחלק ממערכת 

של   היחידה  במחירי  כלול  ומחירם  לתשלום  ימדדו  לא  שבאחריותו,  זמנית 
 הפרויקט.  

 ( בסעיף  נכללים  שאינם  גמורות  1עוגנים  ביחידות  לתשלום  נמדדים  לעיל   )
וכן בתכניות  כנדרש  תסבולת  בעלות  במקומן,  ומותקנות  כל    ומושלמות  את 

החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה.  עוגני הניסוי שידרשו בהתאם  
  להנחיות יועץ הקרקע ימדדו לתשלום בניפרד. 

הקטע    אורך  עפ"י  מוגמרת  עפ"י יחידה  במחיר  הקבלן  ינקוב  הכמויות  בכתב 
החופשי המינימלי בהתאם לנאמר לעיל. האורך הסופי של עוגנים אלו יקבע עפ"י  

 עוגני הניסוי.  תוצאות 

פי אורך הקטע החופשי המינימלי המתוכנן של  -העוגנים יימדדו לפי יחידות,  על 
בהתאם   הקצה החופשי  לבין  הדריכה  פני משטח  בין  העוגן  לאורך ציר  העוגן 
 לנאמר לעיל. אורך הקטע המעוגן לא ימדד. המחיר כולל גם את הקטע המעוגן. 

 (   nailsברגי סלע ) –עוגני  קרקע לא דרוכים  

ברגי סלע יותקנו בהתאם למתואר בתכניות וכפי שיקבע במהלך   26.05.05.01
העבודות. הקבלן יגיש לאישור מהנדס הבסוס את פרטי הברגים  

 ואופן נעילתם. 
 פרטי העוגן: 26.05.05.02

בקטר    4466מוט עיגון: פלדה מצולעת לפי ת"י   26.05.05.02.01
 מ"מ, בעל תבריג בקצה אחד. 28

קוטר   26.05.05.02.02 לפחות    10קדח:  יחדור  ס"מ. הקידוח 
לסל  3.0 מגן.   מ'  צינור  עם  ויבוצע  רציף  ע 

 אופקי.  2 - אנכי ל  1שיפוע הקדח יהיה 
אט'    5שמבוצע בלחץ    30  - בטון ב  דייס: דייס  26.05.05.02.03

אט'    10מ', ולחץ    5לעוגנים שנמצאים עד עומק  
לעוגנים שנמצאים בעומק רב יותר.  ההזרקה  
תהיה מהקצה הרחוק אל הקרוב, תוך שליפת  

 צינור המגן.  
למוטות: 26.05.05.02.04 בעובי    ציפוי  חם  אבץ    80גלוון 

 מיקרון.
מ"מ, למיקום    5  - דרגת דיוק: למיקום אופקי 26.05.05.02.05

 3 -, לכוון אופקי ואנכימ"מ 50  -אנכי
עיגון בתוך הקדח 26.05.05.02.06 מ"מ. )יש    5  -למיקום מוט 

  - להשתמש במתקנים למירכוז מוט הזיון כל כ
הראשון    200 כשהמתקן  ס"מ    50ס"מ 

  מהקצוות(.  
טון.    10בדיקה: כל מוט עיגון יבדק לכוח של   26.05.05.02.07

לא   העוגן ייחשב כמתאים אם התזוזה  
על   במשך    1תעלה  ועל    10מ"מ  "מ  מ  2דק', 

לשחרר את  דק'. בתום הבדיקה יש    60משך  ב
 הכוח לחלוטין.
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עיגון   26.05.05.02.08 פח  ע"י  יחובר  עוגן  כל  העוגן:  חיבור 
ודיסקות    200/200/20 אום  סגירת  מ"מ, 

קפיצית. האום והדסקית מגולוונים כמו מוט  
 העיגון. 

 המדידה ותשלום  

מחיר   26.05.06.01 במקומן.  מותקנות  מוגמרות  ביחידות  נמדדים  העוגנים 
חומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע, כולל  היחידה כולל את כל ה

הקדוח ושימוש בצינור מגן, הדייס וההזרקה, מוט העיגון פלטת  
 העיגון, אומים ודסקיות, הגילוון ובדיקת העיגון. 

באורך   26.05.06.02 ברגים  עבור  יחידות  לפי  כאמור  יהיה  מ'    3.0התשלום 
 מ'.  6.0ובנפרד עבור ברגים באורך 

 (   nails)  ברגי סלע –עוגני  קרקע לא דרוכים   26.06
העבודות.    במהלך  שיקבע  וכפי  בתכניות  למתואר  בהתאם  יותקנו  סלע  ברגי 

 הקבלן יגיש לאישור מהנדס הבסוס את פרטי הברגים ואופן נעילתם. 

 פרטי העוגן: 
ת"י   26.06.02.01 לפי  מצולעת  פלדה  עיגון:  בעל    28בקטר    4466מוט  מ"מ, 

 תבריג בקצה אחד. 
קוטר   26.06.02.02 לפחות    10קדח:  יחדור  רציף  מ   3.0ס"מ. הקידוח  ' לסלע 

 אופקי. 2 -אנכי ל   1ויבוצע עם צינור מגן.  שיפוע הקדח יהיה 

אט' לעוגנים שנמצאים   5שמבוצע בלחץ    30  -דייס: דייס בטון ב  26.06.02.03
אט' לעוגנים שנמצאים בעומק רב יותר.     10מ', ולחץ    5עד עומק  

צינור   שליפת  תוך  הקרוב,  אל  הרחוק  מהקצה  תהיה  ההזרקה 
 המגן.  

 מיקרון. 80לוון אבץ חם בעובי  ג ציפוי למוטות: 26.06.02.04

מ"מ, לכוון    50  -מ"מ, למיקום אנכי  5  -דרגת דיוק: למיקום אופקי 26.06.02.05
 3 -אופקי ואנכי

מ"מ. )יש להשתמש במתקנים    5  -למיקום מוט עיגון בתוך הקדח 26.06.02.06
ס"מ    50ס"מ כשהמתקן הראשון    200  -למירכוז מוט הזיון כל כ

  מהקצוות(.  

של 26.06.02.07 לכוח  יבדק  עיגון  מוט  כל  ייחשב    10  בדיקה:  העוגן  טון. 
  2דק', ועל    10מ"מ במשך    1לא תעלה על   כמתאים אם התזוזה  

 דק'. בתום הבדיקה יש לשחרר את הכוח לחלוטין.  60מ"מ במשך  
מ"מ, סגירת    200/200/20חיבור העוגן: כל עוגן יחובר ע"י פח עיגון   26.06.02.08

מוט   כמו  מגולוונים  והדסקית  האום  קפיצית.  ודיסקות  אום 
 העיגון. 

 ה ותשלום המדיד 

הסלע(  העוגנים   26.06.03.01 מותקנות  )ברגי  מוגמרות  ביחידות  נמדדים 
והמלאכות   החומרים  כל  את  כולל  היחידה  מחיר  במקומן. 
הדייס   מגן,  בצינור  ושימוש  הקדוח  כולל  בבצוע,  הכרוכים 
הגילוון   ודסקיות,  אומים  העיגון,  פלטת  העיגון  מוט  וההזרקה, 

 ובדיקת העיגון. 
לפי   26.06.03.02 כאמור  יהיה  באורך  התשלום  ברגים  עבור  מ'    3.0יחידות 

 מ'.  6.0ובנפרד עבור ברגים באורך 
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 איטום מעברים נגד אש  - 29  פרק

 אש במעבר צנרת וכבלים למניעת התפשטות אש ועשן KBSחסימות  29.01
 כללי  

במעברי צנרת    KBSמסמך זה מכיל מפרט לאספקה והתקנה של חסימות אש  
אש   למניעת התפשטות  וקירות,  תיקרות  החוצים  ואנכיים(  )אופקיים  וכבלים 

 ועשן. 

כמו כן תבוצע אטימות אש בין מחיצות לבין רצפות ותקרות בחומר מאושר עפ"י  
 הנחיות כיבוי אש והתקן ובהתאם לעמידות המחיצה בתכנית בטיחות . 

 דרישות  

לעמ 29.01.02.01 הזהה  אש  עמידות  בעל  יהיה  האש  של  חוסם  האש  ידות 
 התיקרות והקירות בהם הוא יותקן. 

תקן   29.01.02.02 ע"פ  להיבדק  חייבים  האש  חוסם  מורכב  מהם  החומרים 
לפי תגובותיהם בשריפה( וסיווג    755ישראל   בניה  חומרי  )סיווג 

 לפחות בדרגות הבאות: 

 )חמש(  V -התלקחות   ▪

 )ארבע(  4 –צפיפות עשן  ▪

 )ארבע( 4 –עוות צורה וטפטוף  ▪

להבדק  29.01.02.03 חייב  האש  אחד    חום  לפחות  של  בדרישות  ולעמוד 
 מהתקנים הבאים: 

▪ 4102 DIN . 

▪ 1479DIN  . 

▪ 476 BS 

חוסם אש המבוסס על תשתית של לוח צמר סלעים, חייב להיות   29.01.02.04
  751מלווה באישור בדיקה של מכון התקנים הישראלי לפי תקן  

 בדיקת צפיפות.  – 302 - בדיקת מידות, ו – 301סעיף 

  3לחוסם האש יהיה אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת )ראה סעיף   29.01.02.05
 לעיל( ובו יצויינו הפרטים הבאים:

שנ ▪ כפי  הפתח  ובחסימה  מידות  אופקית  בחסימה  בדק 
 אנכית. 

 מספר הכבלים ומגשי הכבלים שעברו דרך הפתח החסום.  ▪

 קוטר הכבלים שנבדקו.  ▪

  3לחוסם האש יהיה אישור בדיקת מעבדה מוסמכת )ראה סעיף   29.01.02.06
לעיל( ובו תאושר התאמתו לשימוש עם: כבלי כוח, כבלי בקרה,  
מפלדה, העשויים  כבלים  ולמגשי  אופטיים,  סיבים    טלפון, 

גם   כמו  מנחושת  צבירה  פסי  ופיברגלס  פלסטיק  אלומיניום, 
 ועוד.  PVC ,PE ,PPלסוגים השונים של מעטפת כבלים כמו: 

)מחומר   29.01.02.07 למים,  עמידים  להיות  חייבים  האש  חוסם  מרכיבי  כל 
ABLATION  ולא מחומר תופח )ITUMECENT  לשינויים במזג )

גבוהה   לחות  סגולה,  אולטרה  לקרינה  למזיקים,  האויר, 
 תמשכת ולמי ים.ומ

זמן   29.01.02.08 לאורך  לעמידות  אישורים  בעל  להיות  חייב  האש  חוסם 
 בכימיקלים תעשיתיים אופיינים. 

האש וציפוי הכבלים תהיה  AGBINGתוחלת החים ) 29.01.02.09 ( של חוסם 
 (.INDOOR( ופנימי )OUTDOORשנים בישום חיצוני ) 10לפחות 



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   227עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

עתידיים   29.01.02.10 שינויים  חוסם האש יהיה עשוי מחומרים המאפשרים 
ההתקנה    כלומר לאחר  זמן  בכל  כבלים  של  וגריעה  תוספת 

 הראשונית של חוסם האש. 

 HOSEחוסם האש חייב לעבור בהצלחה את מבחן זרנוק המים )  29.01.02.11
STREAM TEST .) 

בקירות   29.01.02.12 להתקנה  בדיקה  אישורי  בעל  להיות  חייב  האש  חוסם 
 ותקרות העשויים בטון, בלוקים וגבס. 

או   29.01.02.13 מויברציות  כתואה  יפגע  האש  שחוסם  אדמה  אסור  רעידות 
מאונך:   בכיוון  הבאות:  מאוזן:   KN0.22בעוצמות  בכיוון   ,

KN5.00 

אסור שאף מרכיב ממרכיבי חוסם האש יכיל אסבסט או כל חומר   29.01.02.14
 רעיל אחר לבני אדם בזמן ההתקנה כמו גם בזמן שריפה. 

הכבלים   29.01.02.15 של  החשמלית  במוליכות  יפגע  הכבלים  שציפוי  אסור 
(CURRENT CARRING CAPACITY – AMPACITY) 

בציפוי   29.01.02.16 יעילותו  את  המוכיח  אישור  בעל  יהיה  הכבלים  ציפוי 
 כבלים בודדים, צמות כבלים ומגשי כבלים. 

ס"מ    3מ"מ מצופה ניתן יהיה לכיפוף עד לקוטר של    12כבל בקוטר   29.01.02.17
 ללא היווצרות סדקים.

הכבלים,   29.01.02.18 של  ראשוני  בניקוי  צורך  ללא  יתבצע,  הכבלים  ציפוי 
לקבלת שכבה אחידה של ציפוי  באמצעות ריסוס או הברשה עד  

 לפי הוראות היצרן. 

 LOIלפחות )  95אינדקס החמצן של חומר הציפוי לכבלים יהיה   29.01.02.19
95 .) 

 ביצוע  

ביצוע חסימת האש יעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י יצרן החומר   29.01.03.01
 ובעלת ידע וניסיון בביצוע עבודות מסוג זה. 

סגורים  החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח כשהם   29.01.03.02
באריזתם המקורית הכוללת את שם היצרן, סוג החומר ותאריך  

 הייצור או מספר אוצווה. 

לטיב   29.01.03.03 אחריות  כתב  דרישה,  לפי  המבצע,  יספק  העבודה  בסיום 
 החומרים ולביצוע העבודה. 

 להצעת הקבלן יש לצרף את המסמכים והאישורים הבאים: 

 הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש. 29.01.04.01

 טכני. מפרט  29.01.04.02

 אישורי מכוני התקנים הבאים: 29.01.04.03

 755, 751מכון התקנים הישראלי תקן   ▪

,  UL-1479  ,DIN-4102לפחות אחד מהתקנים הזרים הבאים  ▪
BS-426 . 

 שנים לפחות.  10אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר למשך   29.01.04.04

 אישור להולכת הזרם החשמלי בכבלים מצופים. 29.01.04.05

הכבלים ומגשי    אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפת וכמות 29.01.04.06
 הכבלים החוצים את המעבר.

 אישור לשטח הפתחים המכסימלי הניתן לחסימה.  29.01.04.07

 אישור לגמישות כבלי חשמל מצופים.  29.01.04.08

 אישור לעמידות הציפוי במים, רטיבות וכימיקלים תעשייתים.  29.01.04.09
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 מיפרט טכני   

חסימה למניעת אש ועשן לפתחי כבלים וצנרת ביקורת או תקרות באמצעות   ▪
ק"ג למ"ק מצופים בחומר   150מ"מ בדחיסות   60בעובי  לוחות צמר מינרלי 

FLAMMASTIK KBS. 

בחומר   ▪ כבלים  למניעת    FLAMMASTIK KBSציפוי  אש  בפני  המגן 
 התפשטות אש על כבלים. 

 תכונות החומר:  

 החומר על בסיס מים בגוון לבן, מרכיביו שונים ואינו מכיל אסבסט.  ▪

 חסר ריח.   -כמעט חסר ריח, במצב יבש  -החומר במצב רטוב  ▪

ומתאים   ▪ ורטיבות  למים  עיד  אינטומצנטרי(,  )אינו  תופח  אינו  החומר 
 לשימוש חיצוני. 

 עמיד לשמנים מינרלים וחומצות חלשות. ▪

 אינו מאבד מתכונותיו עקב התיישנות.  ▪

אינו מכיל ממיסים )סובלנטים( דליקים, רעילים או כאלה העשויים לגרום   ▪
 נזק לכבלים.

 בתנועה סבירה של הכבלים. גמיש כדי לעמוד  ▪

 אינו גורם להקטנת כושר העברת הזרם של הכבלים.  ▪

 יישום איטום:  

דקות מורכב מלוח מינרלי    120/90האיטום לעמידות אש ועשן למשך זמן של   ▪
 משני צידיו.  FLAMMASTIK KBSאחד מצופה בחומר 

ס"מ מעל מידות    1  -השטח הנקי בפתח ייאטם בלוחות שמידותיהם יהיו ב ▪
 הרוחב והאורך של הפתח. 

צידי הפתח   ▪ של  הפנים  ושטח  הלוח  שולי  יצופו  לפתח  הלוח  הכנסת  לפני 
 בכדי לאטום את החריץ בין הלוח לפתח. בחומר  

וצנרת   ▪ לכבלים  מסביב  הפתח,  ודופן  הלוח  בין  בנקודת המגע  הלוח  שולי 
 ייאטמו בחומר. 

בחומר   ▪ הכבלים  יצופו  כבלים  עוברים  שבהם   FLAMMASTIKבפתחים 
KBS .חצי מטר מכל צד של האטימה בהתאם להוראות היצרן 

 יישום ציפוי הכבלים יהיה בקו גמר ישר. ▪

ס"מ יותקנו תמיכות מפסי    60  -במידה והפתח רחב מעל ל  - פתחים רחבים   ▪
 ברזל מתחת ללוחות המינרלים.

 כניסה ללוחות חשמל.  -יישום ציפוי הכבלים ביציאה  

 על קטעי כבלים חיונים. ▪

 מ'.  10/15מ' כל    1ציפוי רצועות    -בלים במנהרות או מגשי כלים  על מהלכי כ ▪

 תקנים:  

  DIN   -  4102  -שיטת האיטום והציפוי הנה בעלת אישור של התקן הגרמני   ▪
 , ומקובלת על רשויות הכבאות.751  - 755והתקן הישראלי 

  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   229עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

 מטבחים  - 31  פרק
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 עבודות פיתוח - 40  פרק

 עבודות הכנה ופירוק  40.01

 ניקוי האתר  

עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת, אבנים,  לפני תחילת כל  
גרוטאות וכד', ולהרחיקם אל מחוץ לאתר. מציאת מקום מאושר ע"י הרשויות  
לשפיכת הפסולת וכל הנדרש לרבות העמסה, הובלה, פריקה ותשלום אגרות וכל  

 ההוצאות הכספיות חלים על הקבלן. 

 מ"ק.  – פריט תשלום

 עבודות פירוק   

יפ תעלות  הקבלן  יסודות,  מבנים,  ועומק:  אורך  בכל  שיידרש,  בכל מקום  רק 
בטון, יסודות בטון, קווי צנרת, עמודים, גדרות, כבישים, משטחי בטון, ריצוף  
ביריעות   אספלט, אבני שפה, תאי בקרה, שכבות מצעים מהודקות משוריינות 

ותשתיותיה על יסודותיהם  הנ"ל  החומרים  כל  את  ויסלק  וכד'  ם  גיאוטכניות 
למקום שפכים מאושר.  בורות ותעלות שייווצרו עקב פירוק, ייסתמו ע"י הקבלן  

 ס"מ, עד למפלס המתוכנן.  15במיטב העפר המקומי, אשר יהודק בשכבות בעובי  

עבודות הפירוק יעשו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח  
 באתר.

או אכסון בתחומי המועצה  /פסולת הפירוק תפונה לאתר מאושר ע"י המפקח ו 
 האזורית חוף הכרמל וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן.

  , מרצפות  כגון  חוזר,  לשימוש  והניתנים  באתר  המפורקים  המתקנים  כל 
ספסלים, מתקני משחק,  שלטים, עמודי תאורה, גדרות וכו' הם רכוש המזמין.  

רישות המזמין לשימוש  החומרים יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לד
 חוזר. האחסנה והשמירה על החומרים תהיה על חשבון הקבלן. 

 הרכבה מחדש של מתקן מפורק

לאחר   יעשה  מתקן  של  חוזרת  הרכבה  יבצע הקבלן  המפקח,  ע"י  ויידרש  היה 
שנגרמו   נזקים  תיקון  כוללת  העבודה  ו/או  האדריכל.  הנחיות המפקח  קבלת 

פ על  שיסומן  באתר  התקנה   , כולל  למתקן  האדריכל,  ו/או  המפקח  הנחיות  י 
ביסוס, עיגון והצבה לשביעות רצון המפקח ו/או האדריכל. התקנה חדש כלולה  

 במחיר ולא תשולם בגינה כל תוספת מחיר.  

 בהתאם לאלמנט המפורק, כולל התקנה מחדש כמפורט לעיל.   –פריט תשלום 

 ריסוס שטחים  

ניקוי תבוצע לאחר גמר עבודות  , לפני ביצוע    עבודת הריסוס  השטח והחישוף 
עבודות העפר ו/או בסיום עבודות העפר ו/או על גבי שכבת המצעים ל פני הנחת  
כדוגמת   צמחייה  בקוטלי  הגינון  שטחי  ריסוס  כוללת  העבודה  הריצופים. 
גליפוסט ובמונעי נביטה לקטילה מלאה של הצומח הקיים באתר. עבודת ריסוס  

הנבטה   השקיות  שני  כוללת  לפחות.  השטחים  והחדרת מונעי הנביטה לקרקע 
שבועיים לאחר כל השקיית הנבטה יבוצע ריסוס לקטילת הנבטים. המרווח בין  

 השקיות ההנבטה יהיה שלושה שבועות לפחות.  

 : מ"ר פריט תשלום 

 העתקת עצים   40.02

 הכנה להעתקה  

מקדים   40.02.01.01 לדרישות    -גיזום  בהתאם  העץ  נוף  והקטנת  עיצוב 
 המקצועיות.  
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והענפים   40.02.01.02 שו"ע  או  "דרייפוס"  במשחה מסוג  פני הגיזום  מריחת 
 והגזע בלובן, לפני ההעתקה. 

עומק הבור יהיה זהה לעומק גוש השורשים,    -הכנת בור לנטיעה   40.02.01.03
 מ' מקוטר הגוש.  2  -וקוטרו יהיה רחב ב 

 הוצאת העץ  

זהירה   השורשים  חפירה  גוש  עם  הקרקע  מן  העץ  והוצאת  השורשים  בהיקף 
של   מינימלי  בקוטר  עפר  כולל  בזהירות    1.5השלם,  תעשה  העץ  הוצאת  מ'.  

ובמקצועיות בעזרת רצועות תוך הגנה מלאה על הגזע וענפי העץ מפגיעה מכנית  
 או אחרת . 

 העברת העץ לאתר הנטיעה  

ותו תכוסה  העץ  של  השורשים  מערכת  כי  לוודא  או  יש  התפוררות  מפני  גן 
התייבשות בעת העברת העץ אל אתר הנטיעה. יש לוודא כי לא תיגרם כל פגיעה  

 לגזע או ענפי העץ בעת הובלתו.

ולכל היותר   מיד עם הוצאתו מהקרקע.   הנטיעה תהיה  העברת העץ אל אתר 
 בתוך ארבע שעות מרגע הוצאת העץ מן הקרקע. 

 הנטיעה  

מן הקרקע ולכל היותר בתוך ארבע שעות.  נטיעת העץ תהיה מיד עם הוצאתו  
בימים חמים יש לוודא כי מערכת השורשים עטופה ומוגנת. יש לוודא כי נשמרת  
רגע   ועד  הקרקע  מן  העץ  הוצאת  מרגע  השורשים  גוש  של  הדרושה  הלחות 

 הנטיעה. 

יעשה   הצורך  במידת  השורשים.  בזמן הנטיעה יש להקפיד על תקינות מערכת 
כל   או  שורשים  על  גיזום  להקפיד  יש  העץ.  של  לקליטתו  החיוני  אחר  טיפול 

יש   הנטיעה.   אוויר בבור  חללי  למניעת  במשך הנטיעה  רוויה איטית  השקיית 
להציב את העץ במקומו החדש בתנוחה המקורית שלו או על פי הנחיות אדריכל  

 הנוף ו/או המפקח. 

 צביעת הענפים והגזע  

לשלושה חודשים במהלך תקופת  יש לדאוג לחידוש הלבנת הגזע והענפים אחת  
 האחריות. 

 העבודה כוללת את כל האמור לעיל, כולל חפירה ו/או חציבה לבור הנטיעה 

 פריט תשלום : יחידת עץ להעתקה 

 כריתה ועקירת עצים  

בצבע ו/או סימן אחר אשר יוגדר    הקבלן יכרות  עצים אשר סומנו באתר לכריתה 
 ע"י המפקח ו/או על פי הוראת המפקח באתר.  

בכלים מכאניים ו/או ידנית באופן שיובטח   ביצוע עבודת כריתת העצים יעשה 
ו/או צמחייה ו/או מתקנים קיימים על פי הוראת המפקח.    כי לא יפגעו עצים 

מ יותר  לא  מקרה  בכל  אבל  העץ  מקוטר   ½ בגובה  תבוצע  ס"מ    5  -הכריתה 
  1/3על  ס"מ יש לכרות בגובה שלא יעלה    13מצוואר השורש. בעצים בקוטר מעל  

 ס"מ מעל צוואר השורש.   10קוטר העץ או מקסימום 

 פינוי העצים הכרותים: 

 ויפונו לאתר פסולת מאושרהעצים הנכרתים יוצאו מהשטח 
 אין לפגוע בעצים הנשארים בשטח עקב גרירת העצים הכרותים.   

 עקירת גדמי עצים: 

 הקבלן יעקור את גדמי העצים שנכרתו. עבודת כריתת העצים כוללת: 

לפני ביצוע   העבודה.  העץ הכרות  ופינוי מאתר  של  השורשים  מערכת  עקירת 
עבודת העקירה לכל גדם וגדם יש לקבל את אישור המפקח לאופן ביצוע העקירה  

 והפינוי.  
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 פינוי הגדם מהאתר לאתר פינוי פסולת מאושר 

כיסוי ו/או מילוי הבור במקום העקירה באדמה מקומית עד לגובה פני הקרקע  
 בשולי הבור ללא הידוק ויישור השטח.  הקיימת

העבודה כוללת כריתת העץ  ו/או עקירה של עץ ו/או כריתה ולאחר מיכן  עקירה  
 על פי הוראות המפקח.  

 יחידת עץ ועקור  –פריט תשלום 

 גיזום עצים: 

במסגרת פריט זה יבוצע גיזום הענפים בכל גובה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.  
ך עיצוב העץ, פתיחת אור וכד' , ו/או גיזום עצים מתחת  גיזום העצים יהיה לצור

יבשים,   ענפים  של  גיזום  בנוסף,  בשטח.  המפקח  הוראת  פי  על  חשמל  לקווי 
 שבורים ומסוכנים. 

החיתוך יתבצע צמוד ככל האפשר לגזע העץ, תוך הימנעות מקילוף קליפת העץ  
 ופגיעה בענפים סמוכים.

 ו משורים. פעולת הגיזום תתבצע באמצעות מזמרות א

 לאתר פסולת מאושרפינוי הגזם 
 לאחר הגיזום יש למרוח על הגדם חומר חיטוי כדוגמת "דרייפוס"או שו"ע 

 אין לפגוע בעצים סמוכים  ובצומח הטבעי בעת גיזום  העצים ופינוי הגזם  

 פריט תשלום: יח' עץ גזום  

 עבודות עפר 40.03

 כללי  

ובדק את מבנה הקרקע  רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר לפני הגשת הצעתו  
ואת סוגי הקרקע הקיימים במקום. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה  

 מספקת של טיב הקרקע או טעות בהבחנה וכיו"ב. 

ו/או   דרוש  אמצעי  בכל  ו/או  מאושר  מכניים מטיפוס  בכלים  תבוצע  העבודה 
בעבודת ידיים, הכל לפי האפשרויות באתר, בהתאם לתנאים הספציפיים באתר  
ובהתאם להוראות המפקח באתר. עבור ביצוע עבודה בעבודת ידיים במקומות  

 שידרשו לא ישולם כל הפרש במחיר או מחיר מיוחד. 

 סוגי הקרקע  

העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום כולל סלע בכל דרגת קושי  
במידה ויתגלה תוך כדי מהלך העבודה, כולל מילוי ופסולת. לא תשולם לקבלן  

 תוספת מחיר בגין המצאות סלע בדרגת קושי כל שהיא.  כל

וידרשו, יעשו רק לאחר קבלת אישור מוקדם וע"י חבלן בעל   פיצוצים, במידה 
משרד   מטעם  מפקח  כגון  המוסמכים,  המוסדות  עם  ובתאום  תקף  רשיון 
 העבודה, משטרת ישראל וכד'. תאומים ואישורים יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 כללי -   ומילויעבודות חפירה  

תבוצע בהתאם למפרט הכללי לכבישים.  בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים  
בודדות או פסולת כל שהיא, המקשים על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש, 
יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה, לסלק את האבנים או הפסולת, למלא  

ישולם  מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור ע בודה זו לא 
לקבלן בנפרד. על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים.  
עם הרשויות   קרקעיים  תת  כבלים וצינורות  מצויים  היכן  ולוודא  לבדוק  עליו 
ותקינות המערכות התת קרקעיות   על שלמות  המוסמכות ולסמנם. האחריות 

בת העפר  עבודות  של  סופי  גובה  הקבלן.   על  עם  חלה  יתואם  העבודה  חום 
 המפקח, אדריכל הנוף, אדריכל הבניין ומהנדס הקונסטרוקציה. 

לכל עומק שיידרש על פי התכניות ו/או על    העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה
באתר,   המפקח  הוראות  מובא  מילוי פי  ו/או  החפור  מוחזר  העפר  העברת   ,
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העברת חומר חפירה לאתר  ממקום חפירתו למקומות שיש למלא על פי התכנית,  
אחסנה או פינויו משטח האתר למקום אותו יורה המפקח.   עודפי חפירה שאין  
באתר העבודה יפונו אל מקום מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות   בהם  צורך 

 הכרוכות בכך חלות על הקבלן. 

ו/או אמצעי אחר כנדרש    הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר רשת
. הקבלן יפנה את הקרקע שנחפרה  למניעת כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלן  

עודפי  מחוץ לגבולות המגרש באתר מאושר ע"י המפקח והרשות המקומית. פינוי  
 השפכים והפסולת כלול במחיר היחידה לעבודת החפירה כאמור לעיל. העפר, 

 מילוי מתחת למבנה  

: שטח הבנין, מבנים, רחבות, דרכים, שבילים וכד'. בכל  מתחת למבנה פירושו
 ס"מ. כל היתר במפרט הכללי. 20מקרה עובי השכבה לא יעלה על 

 מילוי שאינו מתחת למבנה 

ס"מ.    40שאינו מתחת למבנה פירושו בשטח הגן ועובי השכבות לא תעלינה על  
 כל הידוק מיוחד לא יידרש. 

 פריט תשלום : מ"ק 

 חישוף  

ס"מ    20זה יבצע הקבלן חישוף של תחום העבודות לעומק של עד    במסגרת פריט
יועבר ויוטל בשטחי מילוי  יערם בשטח שיוקצה לו באתר ו/או  . חומר החישוף  

מאושר.   לאתר  מהאתר  יפונה  ו/או  המפקח  באישור  בלבד,  לגינון  המיועדים 
 חומר החישוף לא יוטל בשטחי רחבות, דרכים, שבילים וכד'.

   רמ" –פריט תשלום 

 לקירות תומכים, קירות גדר וקירות ישיבה  חפירה ליסודות 

חפירה ליסודות הקירות או לכל דבר אחר תעשה לפי המידות שבתכניות ותכלול  
הדרוש. העבודה  מרחב  היחידה    את  במחיר  כלולה  ליסודות  החפירה  עבודות 

 לבנית קירות  

 חפירה לצינורות ומתקנים  

תפ  בקרה,  תאי  ניקוז,  לצינורות  הנדרשים  תעלות  בעומקים  ייחפרו  יסה וכד', 
בתכניות ובתוספת עובי שכבת החול הנדרשת וכן ברוחב בהתאם לקוטר הצינור  

צד.  20בתוספת   לכל  כלולה במחיר    ס"מ  ומתקנים  החפירה לצינורות  עבודת 
 היחידה לצינורות ולמתקנים.

 עבודה במי תהום   
ר אחר בחפירות, יהא  במידה ויתגלו מי תהום, מי גשם וניקוז או מים מכל מקו 

העבודות הנ"ל   כל  ללא רטיבות,  "יבשים"  עבודה  תנאי  על  לשמור  על הקבלן 
 תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהן בנפרד.  

 שתית הידוק  

עבודות ההידוק כוללות הידוק החומר עד קבלת שיעורי ההידוק הנדרשים ועד  
יסלק גושי אבן הנמצאים במשטח  הפסקה של התזוזות מתחת למכבש. הקבלן  

 המהודק כחלק מעבודות ההידוק. 

יישור והידוק שתית )צורת דרך( כולל ביצוע עבודות חפירה / חציבה או מילוי.  
יש לחרוש את הקרקע לעומק של   החפירה  ס"מ לפחות לפני יישור    20בשטח 

של   לפחות    20והידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת  היא  העליונים בשתית  הס"מ 
מכבשים    96% בעזרת  יהיה  החפירה  קרקעית  הידוק  א.א.ש.ו.   מודיפיד  לפי 

 כל היתר כמתואר במפרט הכללי.   או שו"ע. D   212 BOMAG כבדים דוגמת

 מ"ר.  –פריט תשלום 

 מילוי והידוק מילוי   
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מובא   מובא    -מילוי  מילוי  מחומר  מילוי  יבצע  הקבלן  יידרש  בהם  במקומות 
במפ המפורטות  בדרישות  חמרה  שיעמוד  באדמת  יעשה  הכללי.המילוי  רט 

)בהתאם לדרישות יועץ הקרקע(. האדמה תהיה נקייה מכל פסולת, אבנים וחקי  
המפקח.   של  מפורשות  הנחיות  לפי  רק  תבוצע  זו  עבודה  גודל.   בכל  אבנים 
התשלום יכלול אספקת החומר ממקור מאושר, הובלתו פיזור והידוק בשכבות  

 ס"מ.    15בעובי  

ס"מ שיהודקו לדרגת צפיפות    15המילוי יבוצע בשכבות בעובי    -הידוק מבוקר  
קרקע כפי שפורט במפרט הכללי. המילוי יהודק במכבשים   הדרושה לכל סוג 

 טון לפחות.   12ויברציונים במשקל 

שכבה   בכתב.  הקרקע  ויועץ  המפקח  אישור  ידרוש  המילוי  סוג  של  שינוי  כל 
אלא במצע סוג א מהודק בהתאם  מ' לא תמולא ותהודק באדמה    1עליונה בעובי  

 להוראות המפקח. 

 מצעים  

של   צפיפות  לדרגת  יהודקו  והתשתיות  המצעים  הצפיפות    98%כל  מדרגת 
+).  %( אופטימלית  רטיבות  בתכולת  א.א.ש.ה.ו,  מודיפייד  לפי    2המקסימלית 

עובי השכבות יהיה בהתאם למפורט בתכניות. ביצוע כל שלב בעבודה וכל שכבה  
 מותנה באישור בכתב מהפיקוח על גמר השלב הקודם. 

לפני תחילת  ביצוע המילוי יש לבצע חישוף השטח ולסלק חומרים אורגניים וכל  
הקרקע ב  ולהדק את  שכבת מצעים אחת,    8  -פסולת  מכבש. יש להניח  מעברי 

מ''ק. ההידוק ייעשה    –להדקה ולבצע הרטבה מקדימה. יש להמשיך במילוי כנ''ל 
  2000ברציה של  טון לפחות ובעל וי  8במכבש ויברציוני כבד  בעל משקל סטטי  

יבוצעו   ריצוף  לשטחי  בעובי    2סל''ד לפחות.  מצע  שכבה.    15שכבות  כל  ס''מ 
  60ס''מ כל שכבה סה''כ    20שכבות מצע בעובי    3לשטח מגרש הכדורגל יבוצעו  

 ס''מ של מצע.  

 ריסוס למניעת הצצת עשבים בשטחי ריצוף  

ושרים על  חומרי הריסוס יאושרו לפני העבודה ע"י המפקח ויהיו חומרים מא 
המתאימים   ובכמויות  בחומרים  יעשה  הריסוס  בלבד..  החקלאות  משרד  ידי 

מ' מעץ או צמחיה    -2.0למטרה זו לפי הוראות היצרן אין לרסס במרחק הקטן מ
חומר   יצרן  להוראות  בהתאם  תיעשה  שנתיים  רב  עשבים  הדברת  קיימת. 

ו  ע   4-6ההדברה  ידי  על  יבוצעו  העבודות  כל  השתילה.  לפני  ובדים  שבועות 
 מורשים בחומר המסוים בו מתבצעת ההדברה. 

לאישור   נקי מעשבים  שטח  לקבלת  עד  חוזרים  ריסוסים  יעשו  הצורך  במידת 
 המפקח, על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. 

 מילוי מוחזר מחומר מקומי   

מחומר מקומי   לעבודות    –מילוי  א'  בשלב  נברר  אשר  מקומי  למילוי  הכוונה 
. מילוי מוחזר יעשה אך ורק לאחר בדיקה ואישור  40.2.03העפר, כאמור בסעיף 

יכיל   לא  הבאות:  הדרישות  על  יענה  המוחזר  המילוי  חומר  מהמפקח.  בכתב 
מכלל נפח המילוי    30%וכמות האבנים לא תעלה על    7אבנים שגודלן עולה על "
.    הידוק המילוי יהיה בעזרת מכבשים  #35% עד  200המסופק, אחוז עובר נפה  

 או שו"ע.  D  212 BOMAG דוגמתכבדים 

התחתונות   השכבות  גובה  בלבד.  התחתונות  לשכבות  ישמש  המוחזר  המילוי 
. המילוי  ס"מ  25  –ויועץ הקרקע ולא יותר מ    יקבע על פי אישור בכתב של המפקח

ס"מ )נטו לאחר ההידוק( ברמת הידוק של    25  עד  המוחזר  יהודק בשכבות של 
 .   1556/7מס'   ASTMתקני  לפחות מהמקסימום , הכל לפי 98%

פחת   הידוק,  הפסדי  בעבור  תוספת  כל  ללא  תיאורטי  במ"ק  תימדד  העבודה 
לסעיף   בהתאם  כאמור    5100.32וכיו"ב  ויהודק  יפוזר  הכללי. המילוי  במפרט 

 לעיל עד לגובה המצוין בתכניות.

  0טון/מ"ק ,  קוהזיה =    2.3הערכים הנדרשים לחומר המילוי: משקל מרחבי = 
 . CBR  =10,  35ת חיכוך פנימית )מעלות( = , זוי

 מ"ק.  –פריט תשלום 
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 מילוי מובא   

לרשותו.   העומדים  מאושר ממקורות  מטיב  מילוי  יספק  הקבלן,  יידרש  באם 
המילוי המובא יענה על דרישות מילוי נברר כאמור במפרט הכללי. המילוי יהיה  

וכמות האבנים לא    4אבן גרוסה ממקור גירי, לא יכיל אבנים שגודלן עולה על "
המילוי    #25% עד    200מכלל נפח המילוי המסופק, אחוז עובר נפה    30%תעלה על  

עד לתחתית המצעים. המילוי המובא יהיה מחומר   יפוזר ויהודק כאמור לעיל 
מ   החל  ומדורג  נזילות    10נקי  גבול  בעל  ומטה  פלסטיות  35%ס"מ  אינדקס   ,

בעזרת  12%מקסימלי   הידוק המילוי יהיה  דוגמת.   כבדים    D  212 מכבשים 
BOMAG  .או שו"ע 

העבודה תמדד במ"ק תאורטי ללא כל תוספת בעבור הפסדי הידוק, פחת וכיו"ב  
יפוזר ויהודק כאמור לעיל עד    5100.32בהתאם לסעיף   במפרט הכללי. המילוי 

 לגובה המצויין בתכניות. 

מקורות  על הקבלן חלה חובה לקבל רשיון מתאים וכל הנדרש לקבלת מילוי מ 
אשר מחוץ לשטח מאת המוסדות המוסמכים כגון מנהל מקרקעי ישראל או כל  

 מוסד מוסמך אחר. 

מוד א.א.ש.    98%ס"מ ברמת הידוק של    20המילוי המובא  יהודק בשכבות של  
 ה.ו. 

  0טון/מ"ק ,  קוהזיה =    2.3הערכים הנדרשים לחומר המילוי: משקל מרחבי = 
 . CBR  =10,  35, זוית חיכוך פנימית )מעלות( = 

 הידוק המילוי בבקרה מלאה  

 חומר המילוי יענה לדרישות הבאות:  40.03.14.01

 לא יכיל פסולת חומר אורגני, חומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא. 40.03.14.02

המירבי " 40.03.14.03 סוג    7"-למילוי נברר ו    4גודל אבן  למילוי מוחזר, לפי 
חומר  ומידות האבנים במילוי תהיינה מדורגות באופן שלא יהיו  

 בה. חללים בשכ

 . 15%לא יכיל חרסית או טין בכמות העולה על  40.03.14.04

 אין להשתמש למילוי בחומר חישוף.  40.03.14.05

מיועץ   40.03.14.06 אישור  לאחר  יעשה  מילוי  לצורך  מקומי  בחומר  שימוש 
 הביסוס והמפקח. 

הכלי המהדק יהיה מכבש ויברציוני בלבד בעל נתונים שלא יפחתו   40.03.14.07
"בומג   "בומג  D212מ  או   " PD212  יעשה ההידוק  שו"ע.   או   "

ע"י   מעברים לפחות של המכבש. במהלך ביצוע    6לאחר הרטבה 
המפקח.   פי דרישות  סדירות על  בדיקות מעבדה  יבוצעו  המילוי 

 במפרט הכללי לכבישים.  6  -צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף ב  

 מוד א.א.ש. ה.ו.  98%ס"מ ברמת הידוק של    20חומר המילוי יהודק בשכבות של  

נחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצעו על חשבון  ידרשו בדיקות הידוק על פי ה
 הקבלן. 

 התשלום עבור הידוק המילוי כלול במחיר היחידה לעבודות המילוי. 

 אדמה חקלאית )אדמת גן(  

לכל עבודות הנטיעה והשתילה על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר.  
ס"מ לפחות.    100ס"מ לפחות, בארגזי גינון    40עומק אדמת הגן בשטחי הגינון  

 כל עומק הבור.   -בבורות לעצים ממיכל ולעצים שהועתקו מן הקרקע  

 אדמת גן מקומית  

היה ובעת ביצוע עבודות העפר תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות  
אדמת גן, כמפורט בסעיף זה , יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי  
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דמת גן מקומית מהאתר אלא  האתר לשימוש חוזר כאדמת גן. לא יותר פינוי א
 באישור המפקח.  

 ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן( 

רמות נדרשות  יחידת מדידה  היסוד
  40-0לעומק 

 ס"מ

כמות דשן מוספת להשגת  
 הרמה הנדרשת 

ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן   1 10 ק"ג לדונם  (Nחנקן ) 
 חסר

ק"ג/ד' סופר פוספאט לכל  10 15 חלקי מליון  (Pזרחן )
 חלק מליון זרחן חסר 

 חלקי מליון  ( Kאשלגן )
   F"דלתא"  

)דלתא= האות  
 (  -היוונית 

12 
3.100  - 

ק"ג/ד' אשלגן כלורי,   80
כשהרמה נמוכה בהרבה  

 מהנדרשת 

 
סימון  נושא הבדיקה 

 הבדיקה 
 ערכים נדרשים  יחידות  פרוש הסימון

מוליכות   EC מליחות 
 חשמלית 

מילימוס/ס"מ   2 –קטן מ 

ניתרון  
 )אלקליות( 

SAR   יחס ספיחות
 הניתרון 

 10 –קטן מ  חסר מימדים 

 
 בדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות. ה

 קירות וסלעיות   40.04

 כללי  

בבניית קירות תומכים או גדרות האבן, לפני ביצוע היסודות, יגלה הקבלן ע"י  
חפירה בעבודת ידיים את כל הצנרת והתשתית התת קרקעית בתחום החפירה  
)מים, חשמל, טלפון כבלים, ביוב וכד'(. במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום  

שת ויסדיר את הצנרת כך  עבור בחלל,  היסודות יקבל הקבלן אישור מהמפקח 
ויוודא כי עם גמר הבנייה ולפני    5ביסוד שקוטרו גדול ב   ס"מ מקוטר הצינור, 

 הצנרת במצב תקין.  - כיסוי העפר מאחורי הקיר  

קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת  
 קרקעיות בתחום העבודה לא נפגעה. 

 כללי: 

מזוין קירות  מבטון  יהיו  הבטון  ותכניות.  30  –ב      י  בפרטים  יציקת    כמפורט 
ס"מ אשר יכיל לפחות    5משטחי הבטון יעשו על גבי שכבת בטון רזה בעובי של  

מוכן  150 בטון  למ"ק  צמנט  כמפורט    ק"ג  ו/או  פוליאתילן,  יריעת  ע"ג  ו/או 
הבטון הרזה ו/ארו יריעת הפוליאטילן כלולים במחיר היחידה    .בפרטים ותכניות

 שולם בגינם תוספת מחיר.  לבנית הקירות ולא ת

בגבהים   ובניתו  הקיר  זיון  עפר,  עבודות  החומרים,  כל  אספקת  כולל  המחיר 
של   לצפיפות  יהודק  המצע  והפרטים.  התכנית  פי  על  לפחות    96%משתנים 

.  עובי השכבות להידוק יהיה  1556/7מס'    ASTMמהמקסימום , הכל לפי תקני  
 ס"מ.   20

   מזויין בטוןקיר  

. הקירות יהיו קירות אנכיים  30  –ס לבנית קירות מבטון מזויין ב  סעיף זה מתייח
על פי פרטים    ו/או משופעים בחתך משתנה עם ראש קיר אופקי ו/או משופע, הכל 

ו/או   חשוף  קיר  השארת  שיתאפשר  באופן  יהיה חלק  הקירות  גמר  ותכניות.  
 חיפוי טיח כמפורט במפרט זה ועל פי הנחיות .
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פלדת הזיון תהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד  
. יש להקפיד שיציקת הבטון  היחידה לבנית הקירותבנפרד והיא כלולה במחיר  

 . וללא תפרי התפשטותתבוצע ללא הפסקה 

 יציקת היסודות תעשה על פי תכניות והיא כלולה במחיר היחידה לקירות.  

יציקת בטון רזה בעובי  דות, כולל מרחב עבודה דרוש,  חפירה ליסוהמחיר כולל:  
ליסודות   5 מתחת  פוליאטילן  ס"מ  יריעת  והקירות,  ,  ו/או  היסודות  יציקת 

ברזל  החזרת אדמה מקומית סביב היסוד והידוקה כמפורט בסעיף מילוי חוזר, 
וכל הדרוש לביצועו    וגמר הקיר וראש הקיר כנדרשמצולע לזיון, כיפופו וקשירתו  

 .  של הקיר המלא 

אישור   את  לקבל  יש  הקיר  בביצוע  אחר  פגם  ו/או  סגרגצייה  של  מקרה  בכל 
המפקח להמשך העבודה ואופן הטיפול בקיר לקבלת גמר קיר כנדרש לשביעות  
רצון המפקח. היה והחליט המפקח, יפרק הקבלן את קטע הקיר הפגום ויבצעו  

 מחדש כנדרש ועל חשבונו.  

   :קירות בטוןשל וחלק  גמר נקי 

הבטון ה"חשוף" אשר לגביהם נדרש הדבר בתכניות    קירותלצורך גמר נקי של  
ומוחלקים   מוקצעים  עץ  מלוחות  בתבניות  להשתמש  יש  החוזה  מסמכי  או 
במידות שוות או לוחות דיקט על פי המסומן בתכניות או על פי אישור המפקח.  

הבטו  את  להכתים  כדי  שאין בהם  בתבניות  בשמן  יימרחו   העץ  יש  תבניות  ן. 
אנכי   או  אופקי  וכיוונם  המסורגים  קצותיהם  כשחיבורי  הלוחות  את  לקבוע 

יקטמו לרוחב   החשופים  בשטחים  הפינות המופיעות  כל  בתכניות.    2כמסומן 
 ס"מ.

קשירת התבניות תהיה באמצעות צינור נשלף ובורג עובר לעומק התבניות, הכל  
בטון חשוף   להקפיד כי בקירות  יעשה שימוש בחצץ  על פי אישור המפקח. יש 

 "עדס" לקבלת פני בטון חלקים ונקיים. 

 גמר הקיר כלול במחיר היחידה למשטח הבטון ולא תשולם תוספת מחיר בגינו.  

 מדידה ותשלום: 

 מ"ק  –לקיר כולל כל האמור לעיל  פריט תשלום

 בטיח שליכט  קירותחיפוי 

 הכנת פני הקיר:  40.04.02.01

 יישור פני הבטון משאריות וזיזי בטון 
הורדת שאריות ברזל וחוטי קשירה לעומק של לפחות חצי ס"מ  

הקיר  ע"י    מתחת לפני  תבניות  פני הבטון משאריות שמן  ניקוי 
חול ניקוי  ו/או  מכאני  סיתות  ו/או  קיר    גרוד  משטחי  חספוס 

ו/או ניקוי חול ו/או סיתות מכאני  שטיפת פני    חלקים ע"י גרוד 
 ק.  הקיר בלחץ להסרת חלקים רופפים ושאריות אב

 שכבת הרבצה תחתונה                                   40.04.02.02

 הנחת הטיח תהיה על קיר לח 
בתוספת   1:2.5-3הטיח יהיה טיח צמנטי עשוי ממלט וחול ביחס 

 "לטקס סופר" או שו"ע מדולל במים  
 שכבת ההרבצה הצמנטית תבוצע בצורה גסה ולא חלקה 

יורטב הטיח לפחות  יש לבצע שלושה ימי השפרה לטיח . בכל יום  
ובסוף   הצהריים  בשעת  מוקדמת,  בוקר  בשעת   : פעמים  שלוש 

 היום באופן שמרווח השעות בין ההרטבות יהיה שווה.. 

 יישום  הציפוי בטיח   40.04.02.03

בטיח   הציפוי  בדומה  יישום   בחירת האדריכל,  לפי  וגוון  מסוג 
 לטיח המבנים.

 הובלה והנחה:  
ר  הציפוי כשהוא  מערבל  באמצעות  לאתר  ומוכן  יסופק  טוב 

 לשימוש. 
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ע"י   יסופקו  אשר  מיוחדים  במיכלים  ורק  אך  יאוכסן  החומר 
 היצרן 

 אין לאכסן תערובות/גוונים שונים במיכל אחד 
אין להוסיף כל חומר )מיםו/או מוספים כימיים ו/או חומר אחר(  

 לתערובת 
 מ"מ  20 –  15היה ת עובי שכבת הציפוי 

ורך יש להכין  יש לסיים את הציפוי על אלמנט שלם. במידת הצ
 פסי הפרדה ו/או תפרי התפשטות  על פי הנחיות האדריכל 

יהיה   הציפוי  שכבת ההרבצה   5יישום  ביצוע  סיום  מיום  ימים 
 הצמנטית )ובתנאי ששכבת ההרבצה התקשתה(

למחרת יישום הציפוי ולפני התקשות מלאה של החומר יש לבצע  
ת שלוש ימים לפחות. בכל יום יורטב הטיח לפחו  3אשפרה  למשך  

היום   ובסוף  הצהריים  בשעת  מוקדמת,  בוקר  בשעת   : פעמים 
 באופן שמרווח השעות בין ההרטבות יהיה שווה.  
 מרקם הטיח והגוון  יהיה על פי אישור האדריכל.  

 בדיקת שליפה:  40.04.02.04

אקראיות   נקודות  בחמישה  לטיח  שליפה  בדיקות  יבצע  הקבלן 
נדרש     –  0.3=  מפוזרות לאורך כל הקיר. חוזק שליפה מינימלי 

 מגה פסקל  0.5
 

מדידה ותשלום: לפני ביצוע חיפוי הקיר בטיח יבצע הקבלן קטע  
מ"ר. בקטע זה    5לדוגמא לאישור האדריכל בגודל מינימלי של  

יבוצע כל האמור לעיל כולל הכנת השטח , חיפוי בטיח ובדיקת  
 שליפה.  

יבוצע חיפוי יתרת הקיר   לאחר אישור האדריכל לקטע לדוגמא 
 ור לעיל. בטיח כאמ 

מדידת פני הקיר המחופה כוללת חיפוי אנכי וחיפוי אופקי ללא  
 תוספת מחיר.  
 מ"ר כולל כל האמור לעיל  -פריט תשלום 

 נישות למערכות   

)פילרים למערכות  נישות  בנית  כוללת  ועמודים  קירות  בנית  לחשמל  עבודת   )
שילוט   לגופי תאורה ולאלמנטי  נישות )שקעים(  מים וכד' וכן  מוני  ותקשורת, 
וכד' . כמו כן העבודה כוללת הכנת צנרת למערכות הנ"ל. בנית הנישות כוללת  
פני   מעל  הנישה  של  הגבהה  כולל  התומכים,  מהקירות  כחלק  דפנות  בנית 

ע"פ בחירת  צבעוני בגוון  הקירות, כולל חיפוי הנישה באבן ו/או טיח כולל שליכט  
 , בהתאם לתכניות ופרטים ועל פי הנחיות המפקח באתר.     האדריכל

 אבנים משתלבותריצוף ב 40.05

בהתאם   40.05.01.01 הכל  שונים,  ריצופים  לסוגי  מטה מתייחס  המפורט  כל 
 למצויין בתוכניות ובפרטים השונים : 

שטחן, כולל    - גוון הריצוף   40.05.01.02 לכל  על המרצפות להיות בגוון אחיד 
אשפרה מלאה    השוליים, מרצפות שעברו  לגבי  יאושר רק  הגוון 

וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או אחרים  
בטענה   גם  המרצפה  פני  שטח  לכל  אחיד  אינו  הצבע  שגוון 
שהמרצפה עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להביא אישור מהמפעל  
לפי בכמות  הגוון  ליציקת  אבקה  מכילות  שהמרצפות    המייצר 

 הנחיות היצרן.   

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב   40.05.01.03
 הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.

תיעשנה  40.05.01.04 לריצוף  במסור    השלמות  מרצפות  ניסור  ע"י  ורק  אך 
מ קטן  השלמה  רוחב  באם  את    5-חשמלי.  להשלים  יש  ס"מ 

הצמוד.   הריצוף  ובגוון  בדוגמא  במקום  יציקה  ע"י  המרווח 



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   239עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

מ"מ. לאחר היציקה יש    3-היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב
 לנקות מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון.   

ה קיים, יש להחליף במקומות  במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכ 40.05.01.05
 החיבור מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד. 

הכוונה   40.05.01.06 גוון,  או  פיגמנט  מצוין  אשר  מקום  ובכל  מקרה  בכל 
 לפיגמנט תוצרת חוץ. 

גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות   40.05.01.07
  הריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלשה גוונים

 לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל. 

כאשר יש צורך בניסור אבנים משתלבות בחיבור לתפרים, קירות,   40.05.01.08
בשורה הראשונה   אבני שפה או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר 
שטח   שבתוך  באבנים  יעשו  והניסורים  שלמות  תמיד  תהיינה 

 הריצוף. 

  במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף 40.05.01.09
עד   ויימשך  בנייה  בדוגמת  יהיה  לגמר    1.00בסיבוב  מעבר  מ' 

מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף   הרדיוס לתוך הישורת, על 
 במדרכה הישרה ללא צורך  בניסור מרצפות ובהשלמות. 

40.05. 01. ויש להתחבר לריצוף קיים  10 יש להניח במקומות החיבור    במידה 
קיי מנוסרות, במישקים  שלמות או חלקי מרצפות  מים  מרצפות 

 ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות. 
מעל   40.05.01.11 גדולים  מפרט    7%בשיפועים  פי  על  הריצוף  את  להניח  יש 

 מיוחד . )המתכנן יציין דרישותיו במפרט המיוחד. 

הקבלן יכין עד שלוש  דוגמאות בהתאם לדרישות באורך של אחד   40.05.01.12
 מטר מכל דוגמא באישור המפקח. 

להשקייה   40.05.01.13 שרוולים  הנחת  על  להקפיד  וחשמל עפ"י התכניות  יש 
 לפני ביצוע הריצופים. 

 יש להצמיד את האבנים באופן שיווצרו מישקים מינימליים. 40.05.01.14
בסילר  40.05.01.15 בסילר    -מריחה  יאטמו  הריצופים  דורוסילכל  ג'י  או    בי 

 ש"ע.

 נתונים טכניים:   40.05.01.15.01
ותוספים סיליקוניים    -בסיס 40.05.01.15.02 פולימר אקרילי 

 מיוחדים 
 לבן, הופך שקוף לאחר יישום  -צבע 40.05.01.15.03
 שעות.  24 -סופיייבוש  40.05.01.15.04
התשתית 40.05.01.15.05 להיות    -הכנת  חייבת  התשתית 

תחילת   לפני  ויבשה  ושמנים  מאבק  נקייה 
רופף   חומר  כל  מהאבן  להסיר  יש  העבודה. 

 שעלול לפגוע בשכבת האיטום.
שימוש 40.05.01.15.06 ע"י  -הוראות  רולר,     יישום  מברשת, 

מרסס גב או כל מרסס אחר. יישם את החומר  
  בשתי שכבות. את השכבה השנייה יש ליישם 

הראשונה. אל   השכבה  ייבוש מלא של  לאחר 
- תיישם על קיר רטוב או ביום בו צפוי גשם כ

שעות לאחר יישום החומר. היישום מגיע    24
לאטימה מירבית כשבוע לאחר היישום אסור  

ובמידה וצפויים    .5ºC- לעבוד בטמפ' נמוכה מ
 שעות הקרובות  24 -גשמים ב
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זיפזיף נקי מאבנים וכל  חול המצע יהיה חול ים או חול    –חול מצע   40.05.01.16
חייבים   האספקה  ומקורות  מהחול  דוגמאות  אחרת.  פסולת 
החול   שכבת  עובי  בשטח.  והמפקח  האד'  של  מוקדם  באישור 
ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול   בהתאם למצויין בפרטים 

 מתחת לריצופים עד לגבהים המתוכננים. 

ישראלי   40.05.01.17 לתקן  ר  אש  2279הריצוף יהיה בדרגת החלקה בהתאם 
 . בתוקף

הריצוף, מצע   40.05.01.18 את  כולל  מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות 
פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי   החול, הידוק השתית, 
של  מושלם  לביצוע  ועד  הדרוש  כל  כולל  הידוק סופי,  מישקים, 

 העבודה. 

 אבני שפה ואבני צד גנניות 40.06

בהתאם למ  ותבוצענה  חרושתיות,  טרומיות,  פורט בסעיף  אבני השפה תהיינה 
( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר  40במפרט הכללי לפיתוח האתר )  400851

הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות  
 ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.  50ס"מ,   25באורך 

במידות המתוארות    30- באבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון   
פרק     40085בתכניות, יתר הפרטים יתאימו לסעיף   לא    40של  במפרט הכללי. 

יאושר שמוש באבני שפה לאחר שבירה באתר. בקשתות יש להשתמש באבנים  
 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.  0.25/0.5חרושתיות באורך 

בנה הקבלן אבני שפה מונמכות,  במקומות המסומנים בתכניות )במעברי חציה( י 
ס"מ מעל המיסעה. כאשר בכל קצה תבוצע ההנמכה לאורך אבן אחת    5בגובה  

 מ'(.  1.0)

הפרוייקט    מנהל  של  אישורו  קבלת  לאחר  רק  חדשה  שפה  אבן  יבצע  הקבלן 
לתוואי המוצע. האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון  

 ר ליתדות. לבן ו/או חוט מתוח וקשו

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע ובאגו"ם   
וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת  

 אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.

סד  שלמים ללא  קצוות  ללא פגמים, ישרות ושלמות עם  יהיו  קים  אבני השפה 
עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע    150  -ובועות אויר. האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב  

. באבני    3:1מהודק. חיבור בין האבנים יעשה בתערובת של חול + צמנט ביחס  
הפרטים   לפי  הכל  המישקים  ניקוי  האבן.  בגוון  פיגמנט  יוסף  צבעוניות  גן 

 והוראות המפקח במקום. 

 העבודה כוללת  

את כל המפורט לפי התכניות כולל אספקת האבנים המשתלבות    העבודה כוללת
האדריכל,  ובסוגים  גוונים  ב ע"י  בדוגמאות  שיבחרו  הריצוף  אבני  הנחת 

כולל  שימוש מעורב של    ובפרטים,  כמפורט בתכניות  ישרה  וצורה  ברדיוסים 
מרוצפים,   משטחים  באותם  שונות  ריצוף  אבני  מצע  סוגי  פני  עיבוד  השלמת 

הנדרש הריצוף,לדיוק  ביצוע  הדרוש,  בעובי  חול  תשתית  שכבת  חול    ,  פיזור 
 הידוק המשטח של האבנים המשתלבות בשוליים כמפורט במפרט הכללי. ו

 בנוסף מודגשים הנושאים הבאים:

 להלן מספר השלמות: 

הגימור העליון בשבילים מרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה   40.06.07.01
 בהתאם לנתון בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.
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רוחב   40.06.07.02 אם  מרצפות.  ניסור  ע"י  ורק  אך  ייעשו  לריצוף  השלמות 
ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר כדוגמת   5  -ההשלמה פחות מ 

 הקיים. 
למדרכה   40.06.07.03 להתחבר  ויש  רחבה  במידה  יש  ו/או  קיימת,  מרוצפת 

ו/או על    על פי התכניום  הריצוף לריצוף הקייםקווי  להתאים את  
באתר והמפקח  האדריכל  הנחיות  יש  פי  החיבור  במקומות   .

  להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.
לריצופים   הריצוף  התאמת  בגין  מחיר  תוספת  תשוולם  לא 

 קיימים.  

הכוונה לצבע     - בכל מקרה  ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון   40.06.07.04
 חוץ. 

ת שלמות וחצאים שיוצרו ע"י היצרן  על הקבלן להשתמש במרצפו  40.06.07.05
 וניסור מותר רק למידות שונות מהנ"ל. 

שימוש   40.06.07.06 יותר  לא  בלבד.  בניסור  יבוצע  מרצפות  חיתוך 
 ב"גליוטינה".  

לשטח   40.06.07.07 מעבר  לרצף  יש  מעוגלים  שוליים  בעלי  שטחים  בריצוף 
השוליים   קו  של  במקום  ניסור  שיתאפשר  באופן  המתוכנן 

המותרת   המירבית  הסטיה  העיגול  המתוכנן.  או  הישר  מהקו 
 מ"מ. 5שצויין בתכניות או מפרטים תהא 

מרצפות שחורגות מהקו או שהסטיה בהן מעל המותר תפורקנה   40.06.07.08
 ותוחלפנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

בשטח   40.06.07.09 הפרטים,  התכניות/  לפי  ריצוף  דוגמת  לבצע  הקבלן  על 
מ"א לפי הדוגמה    3.00מ"ר ולאורך מינימלי של    10מינימלי של  

, המתכנן ואדר  ולקבל אישור המפקח ה בתכניות/ בפרטיםשצויינ 
העבודה.  לפני  הנוף הביצוע    במידה שימצא המפקח שאין  המשך 

יפרק הקבלן את  הדרישות  דוגמא/ות  תואם את    הדוגמא ויבצע 
 עלחשבונו, עד לקבלת אישור המפקח.  נוספות

המרצפות   40.06.07.10 פני  על  ולפזרו  ויבש  לפזר חול נקי  יש  לאחר הריצוף 
במטאטא, עד שיתמלאו כל המרווחים בין המרצפות. על פעולה זו  
יש לחזור אחרי הרטבה קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס  

 יותר חול בין המרצפות. 
מדרכות מכל   40.06.07.11 ו/או  משטחים  של  יציקה  ו/או  ריצוף  עבודות  כל 

כוללות   שצויין  שרווליםחומר  כלי    הנחת  מים,  לצורך השקייה, 
א את מחיר  חומר השרוולים. על הקבלן  חשמל ותקשורת, אך ל

לסמן בדופן המשטח / המדרכה בצבע, לפי הוראות המפקח, את  
 מיקום השרוולים. 

 ומדידה  תשלום

ימדד במ"ר כמסווג בכתבי הכמויות  תשלום לריצוף משטחי האבן המשתלבת יה
כבסיס לריצוף  3-5כולל שכבת החול   וכולל כל האמור לעיל ובמפרטים     ,ס"מ 

 . הכלליים

 מצעים ותשתיות 40.07

 מצעים  

המצעים יפוזרו ע"ג  מילוי או שתית מיושרת ומהודקת. באזורי המילוי , שטחי  
החניות, המסעות והשבילים ובכל מקום שידרש על פי תכניות ו/או על פי הוראת  
ויהודקו   ובתכניות,  בפרטים  כנדרש  בעובי  א'  סוג  מצע  הקבלן  יפזר  המפקח, 

  1556/7מס'    ASTMהמקסימלית לפי תקני    מהצפיפות  100%עד   98%לצפיפות  
לאחר הידוקה יהיה    השכבה  פני  ובתכניות.  דיוק  כנדרש בפרטים  ס"מ    1+, 

 מ' לפחות.   5מדוד בעזרת סרגל אלומיניום שאורכו 
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 הידוק מצעים בבקרה מלאה 

 חומר המילוי יענה על דרישות מילוי מובא וכן הדרישות הבאות: 

 ומר בנין או פסולת מכל סוג שהוא.לא יכיל פסולת חומר אורגני, ח 40.07.01.01

ומידות האבנים במילוי תהיינה מדורגות    3גודל אבן מירבי יהיה " 40.07.01.02
 לפי דרוג מצע סוג א', באופן שלא יהיו חללים בשכבה. 

הכלי המהדק יהיה מכבש ויברציוני בלבד בעל נתונים שלא יפחתו  
"בומג   "בומג  D212מ  או   " PD212  ביצוע במהלך  שו"ע.  או   "

המפקח.  המילוי   פי דרישות  סדירות על  בדיקות מעבדה  יבוצעו 
 במפרט הכללי לכבישים.    6  -צורת הדרך תבוצע בהתאם לסעיף ב  

עובי   40.07.01.03 צוין  בו  ובתכניות  הכמויות  בכתב  זה,  במפרט  מקום  בכל 
 השכבה, הכוונה לעובי שלאחר ההידוק הנדרש.

א'   40.07.01.04 סוג  מהודק  רחבות    –מצע  ו/או  אספלט  למשטחי  מתחת 
של   לצפיפות  יהודק  רכב  לכלי  המיועדות  לפי    100%מרוצפות 

1556/7   ASTM    .–    מתחת לשבילים ורחבות להולכי רגל יהודק
. סטייה מתכולת הרטיבות    ASTM   1556/7לפי    98%לצפיפות של  
 .  + 2%אשר תותר 

 השלבים הבאים: הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר  

 גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.  40.07.02.01

 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת. 40.07.02.02

מדידת המצב הקיים של גמר עבודות העפר ושרטוטו על גבי חתכי   40.07.02.03
 הרוחב. 

החומרים   40.07.02.04 טיב  על  המעידה  המצע  חומרי  מספק  תעודה  הצגת 
 שבכוונת הקבלן לספק.

ר לעיל. במקומות בהם לא מתאפשרת גישה  הידוק המצעים ייעשה על פי המתוא
למכבש וויברציוני יעשה ההידוק במכבש רגלי צפרדע )משטחי המדרגות וכד'(  

 ( 510325עפ"י הנדרש במפרט הכללי למדרכות ושבילים )סעיף 

ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצעו על חשבון  
 הקבלן. 

 ס"מ.  20של  הידוק המצעים יעשה בשכבות

 התשלום עבור הידוק המצעים כלול במחיר היחידה לאספקה והנחת המצעים  

ו/או מילוי במדרונות תעשה ע"י הכנת   בשטח הגן לא יידרש כל הידוק. חפירה 
 משטחים אופקיים לרוחב המדרון. 

 מ"ק.  -כולל כל האמור לעיל  ,פריט תשלום 

 באתר  יצוקמשטח בטון  

 ובנוסף:  02ללי פרק הכל בהתאם לאמור במפרט הכ

 ס"מ.   10יציקת משטח מבטון מזוין בעובי   א.

בהתאם להנחיות מהנדס   ב. וכו'  ביסוס המשטח  פירוט הזיון,  סוג הבטונים, 
 קונסטרוקציות. 

העבודה כוללת את הטפסנות, הזיון, ביצוע מישקים, בטון רזה באם נדרש, כולל  
האדריכלי ופרטי מהנד לפרט  בהתאם  לביצוע  ס הקונסטרוקציות,  כל הדרוש 

 הנחיות המפקח בשטח ועד לביצוע מושלם. 
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 רצפת בטון סרוק 40.09
מזויין בעובי   בטון  הנחיות    10רצפת  פי  על  עדין,  בחספוס  הבטון  גמר  טקסטורת  ס"מ, 

מ"מ. שולי המשטח לא    15/15האדריכל במקום, כולל קיטום פינות בצורת משולש בחתך  
 . DT8בגליונות  80ס"מ. ראה פרט  1.0סרוקים ברוחב 

לתוכניות.   בהתאם  בגאומטריות  יצוק  חלק  בטון  או  סרוק  בטון  הנחה  אם  משטחי  לא 
, זמן ההמתנה משתנה  ת רצפת הבטוןלאחר יציקיש להמתין מספר שעות  האדריכל אחרת,  

התנועה  ,  על הבטון עם מטאטא כביש שחור  ולאחר מכן יש לעבור בעקבות משתנים רבים, 
 . לכיון אחד בלבד

 מדרגות יצוקות באתר  40.10
 ובנוסף:  40ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  

העבודה כוללת את הטפסות, את הזיון, ביצוע מישקים, מילויים וכיחולם,  ואת   
 הגימור של הרום והשלח. 

 יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות. 

 ראות המפקח. יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין, על פי הו 

 ס"מ לאחר ההידוק.  15מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  

 יש לעגן את המדרגות ביסוד.  

 מדידה: מ"א.  

 מדידה היא של אורך מהלכי המדרגות )בניצב לכיוון  הטיפוס(. ה

 תשלום: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:  

והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע מושלם  התשלום כולל את כל העבודות  
 של העבודה. 

ס"מ. עבור כמויות מעבר    20התשלום כולל עבודות עפר, חפירה ו/או מילוי בעובי  
 לכך, ישולם בנפרד עפ"י סעיף מתאים. 

ישולמו   אשר  יסודותיהן,  לרבות  צדדיים  קירות  ביצוע  כולל  אינו  התשלום 
ומעקות   קירות  בניית  עבודות  שבכתב  במסגרת  המתאים  בפרק  כמפורט 

 הכמויות.  

 מדרגות מאבן  40.11
 של האדריכל.  85, ובהתאם לפרט 40כללי לעבודות בנייה פרק  ראה במפרט 

 
בחתך כהמדרגה תהיה מאבן      35/15  -גושנית קשה ואיחדה בסיתות מסמסם, 

 .ס"מ

מ"מ בין    10מ"מ ובמרחק של  10חריצים בגוון ניגודי בעומק   3בכל מדרגה יהיו  
מרוחקים    . החריצים וממולאים    30החריצים  המדרגה,  מקצה  מ"מ 

 בקרבורנדום.

 בין מהלכי המדרגות יש לבנות פודסט בהתאם להוראות המפקח.  

 . ביצוע מישקים, מילויים וכיחולםהעבודה כוללת את הטפסות, את הזיון  

 המדרגות יעוגנו למשטחי בטון משופעים.  
 מדידה: מ"א.  

 המדרגות )בניצב לכיוון הטיפוס(.  המדידה היא של אורך מהלכי
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 תשלום: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום ובנוסף:  

התשלום כולל את כל העבודות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע מושלם  
 של העבודה. 

ס"מ. עבור כמויות מעבר    20התשלום כולל עבודות עפר, חפירה ו/או מילוי בעובי  
 פ"י סעיף מתאים. לכך, ישולם בנפרד ע

ישולמו   אשר  יסודותיהן,  לרבות  צדדיים  קירות  ביצוע  כולל  אינו  התשלום 
שבכתב   המתאים  בפרק  כמפורט  ומעקות  קירות  בניית  עבודות  במסגרת 

 הכמויות.  

  קירות ובטוןו עבודות בניה 40.12

המפקח    ובאישור  קונסטרוקטור  מהנדס  הנחיות  לפי  יהיו  הבטון  עבודות  כל 
 קבלן. לתכניות ביצוע של ה

 תחילת יציקת בטון באתר רק לאחר אישור אדר' ומפקח על מיקום ותוואי.  

 יציקות מבטון מזוין יבוצעו לפי תכניות מפרט ופרטי מהנדס קונסטרוקטור.  

עם    מזוין  קיר מבטון  לפי פרט אדר' ולפי תקן  מכל סוג    טבעית  אבן  גמרביצוע 
האבן כנדרש. סוג ועיבוד האבן,  לעבודות אבן, לרבות עיגון וקשירת    378ישראלי  

 פוגות, פאזות וכיחול לפי פרט והנחיות אדר'. 

, ללא גידים, פגמים,  2%אבן טבעית תהיה אבן בעלת אחוז ספיגה שאינו עולה על   
סדקים וכד'. בעיבודה לא יותרו שטחים לא מעובדים ולא יאושר עיבוד בו נראים  

 סימני האזמל. העיבוד יהיה ללא זמלה.

ובתכניות לפני    3יש לספק    נדרש בפרטים  עיבוד  של אבן לכל  שונות  דוגמאות 
 הכנת דוגמת ביצוע באתר. 

מ"ר לפחות,    2יש לאשר דוגמת חיפוי ע"י המזמין, המתכנן והמפקח בשטח של   
 כולל גמר קצה וקופינג, לפני תחילת ביצוע העבודה. 

אם    .וקטורהזיון , תפרים ונקזים יקבעו ע"י מהנדס קונסטר  סוג הבטון, הטיט, 
  2לא נאמר אחרת, מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו ברוחב  

תוך הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית  .  ס"מ וימולאו בלוחות קלקר
 מ'.  6 -הקיר. המרחק בין המישקים לא יהיה גדול מ 

קפיצות  יותרו  או בשיפוע לפי תכנית.  ישר  ראש הקיר יבנה  בנוי    כאשר הקיר 
ודרוגים בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות  
במידת   תספוג  שלפני האחרונה  והשורה  אופקית  יבנו  הקיר  נדבכי  פרט.   לפי 

 הצורך את ההפרשים והחיתוכים.  

וההכנות    הקידוחים  כל  את  גם  יכללו  התומכים  הקירות  של  היחידה  מחירי 
לחיפוי האבן.    מתחתלמעקה. כל זאת ללא תוספת מחיר. הצינורות יעוגנו בבטון  

אל   האבן  חיפוי  דרך  מבחוץ  קידוחים  פלדה,  קוצי  באמצעות  עיגון  יותר  לא 
 הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.

והחו  החיפוי, אופן הביצוע  וכיו"ב,  שיטת  שישמשו להדבקות, איטומים  מרים 
 יהיו לפי המלצות היצרן ולפי תכנית קונסטורקטור. 

 מדידה ותשלום  
הבטון והאבן   הקיר, אספקת  בנית  כולל את  התשלום  במ"ק.  תעשה  המדידה 
טפסנות, חפירות, פיגומים וכל ההכנות והעיבודים הנוספים הדרושים לבניית  

יחול התפרים ומלוי חומר גרנולרי מאחורי  הקיר, הנקזים, תפרי ההתפשטות, כ
היסוד ובגב הקיר. התשלום כולל את הקופינג, דו פנים בהתאם לפריסת הקירות  
פרטי   ע"פ  הנדרש  וכל  למעקות  וחבורים  הכנות  שרוולים,  כן  וכמו  ולפרטים 

 האדריכל והמהנדס. 

 בדיקת האבן והתאמתה לדוגמא 
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פיתוח.    פרטי  לפי  לחיפוי  העגוון  האבן  והמידותהאבן,  הגמר  כמפורט    יבוד, 
 . הטיפול בקפיצות, פינות, גמר קיר יהיה לפי פרט אדר'.  בתכניות

שבדעתו    האבנים  של  דוגמאות  מספר  והאדריכל  המפקח  לאשור  יגיש  הקבלן 
לספק ועליהן דוגמת סוגי הסיתותים השונים. הדוגמאות תסופקנה במועד כזה  

לפס  או  ולאשר,  לבחון  ולאדריכל  למפקח  בגודל  שיספיק  הדוגמאות  את  ול 
 הממוצע של האבנים השונות לפרויקט. 

לדוגמאות    מתאימות  אינן  המפקח  לדעת  ואשר  לאתר  אבנים אשר תסופקנה 
המאושרות יורחקו ע"י הקבלן מיד עם נתינת ההוראה להרחיקן. בנוסף לאשור  
סוג   מכל  קיר או חיפוי קיר  דוגמא של בניית  דוגמאות האבן, יש להכין באתר 

מ"ר לפחות, לאישור האדריכל והמפקח. זאת יעשה    2בפרוייקט בשטח  הנכלל  
 הקבלן לפני התחלת הבנייה. הדוגמא תשמר עד לגמר העבודה ומסירתה. 

 עבודות מתכת  40.13
פרגולות  קירוי  גדרות, מעקים, שערים,  כגון:  עבודות מסגרות,  , וכיו"ב העשויים    פרוט 

 ממתכת.

להנחיו   בכפוף  תבוצענה  עבודות המסגרות  שבפרק  כל  "מסגרות חרש"    19ת 
 . 4273במפרט הכללי ות"י 

בכל עבודות המתכת שבמכרז )מעקות, חלקי מתכת בפרגולות, מאחזי יד וכד'(,    
מפורטות, לאישור האדריכל    (Shop Drawing)על המסגר להגיש תכניות ביצוע  

והקונסטרוקטור לפני תחילת הביצוע. לא תתקבל עבודה ללא אישור התכניות.  
ביצוע תכניות אלו הוא חלק מעבודת המסגרות ומחירן כלול במחירי היחידה  

 של הסעיפים השונים.

מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות,    
חי אלו  התקנים.  יהיו  לדרישות  ומתאימים  מקצועית  מבחינה  נכונים  בורים 

במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה  
על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישורה של  

 האדריכלית. הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן. 

ים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות  מוצרים מתועשים ומוגמר  
והמפקח   האדריכל  אישור  את  ויקבלו  בתכניות  אחרת  צוין  אם  אלא  היצרן, 

 באתר.

המסגרות בקיר, במשטח בטון,     עיגון  מוקדמת של  מקום בו ישנה הכנה  בכל 
ביסודות וכד', על הקבלן לוודא כי המסגר מטעמו יקבע את מיקומו המדויק של  

 את הפרט הנכון ע"פ התכניות ועל פיו תבוצע עבודת המסגרות.העיגון ו

כל הסעיפים שתכולתם מתקן או אביזר "כדוגמת", יותקנו בהתאם להנחיות    
 והמפרט הטכני של יצרן ה"דוגמה", או ישירות על ידו. 

 שלביות הביצוע:  

עבודת    ביצוע  של  שלב  כל  גמר  עם  בכתב  הפיקוח  אישור  לקבל  הקבלן  על 
וז יותר  המסגרות  לא  האלמנטים.  של  ונכון  נאות  ביצוע  מנת להבטיח  על  את 

 מעבר משלב לשלב ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

 השלבים לביצוע עבודות המסגרות יהיו כדלקמן: 

 לכל עבודות המסגרות שבמכרז. Shop Drawingאישור תכניות  40.13.09.01

)יחידת מעקה מושלמת עם   40.13.09.02 העמודים, הצגת דוגמה לאישור האדריכל 
 יח' מאחז יד כנ"ל, או חלקי פרגולה וכד'(. 

 לאחר ייצור גמר ייצור במפעל ולפני משלוח האלמנטים לגלוון.  40.13.09.03

 לאחר גלוון ולפני הצביעה.  40.13.09.04

 לאחר הצביעה לפני הבאת האלמנטים לאתר. 40.13.09.05
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 התקנת אלמנט לדוגמה באתר.  40.13.09.06

 התקנת כל האלמנטים. 40.13.09.07

ם יהיו מפלדה מגולוונת  כל עבודות המסגרות  ומתקני המתכת על כל מרכיביה 
הצביעה   בתנור.  וצבועה  חם  בגלוון  בשלמותם,  האלמנטים  כל   ייצור  לאחר 
תהייה תעשייתית בצבעי אבקה בצבע פוליאסטר טהור המתאים לשימוש חוץ  

 ומותאם לאקלים המקומי, גוון עפ"י בחירת אדריכל. 

פוליסטיר   לוחות  ידי  על  ומופרדים  מוגנים  לשטח  יובאו  המסגרות  או  חלקי  ן 
בגילוון    או  בצבע,  פגיעות  למניעת  פוליאתילן  בשכבת  עטופים  או   אחר  חומר 
בזמן ההובלה והאחסון באתר, שתוסר לאחר ההתקנה ואישור המפקח. במהלך  
ההתקנה  ועד אישור המפקח  והמסירה  ידאג הקבלן להגן על חלקי  המסגרות  

 באופן שלא יפגעו או ישרטו בזמן נשלמת עבודות הפיתוח.

כל המידות בתכניות מחייבות במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות,    -ידותמ 
עמודים, גדר רשתות. כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה  
מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם  

האדריכל בחתימת ידם של  על גבי תכניות ותאושר  והמפקח. לפני    ביומן ו/או 
התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו'. ויוודא שמצויים בידו  

 כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה ווי חיזוק עיגון לבטון    -  חומרי עזר  
יהיו תקניים וממין משובח ביותר. בכל מקום שיש לע ברזל בתוך בטון  וכו'  גן 

קיר יצוק, או קיר מצופה אבן בין אם בראש הקיר או בדפנות יש לבצע בהתאם  
ביטון   לאחר  הקירות  פני  הקירות  יציקת  בשעת  ההכנות  כל  כולל  לתכנית 
העמודים יישארו חלקים, מעובדים כנדרש בעיבוד חלק ותואם את המרקם של  

 הקיר כולו. 

ים מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה  כל מוטות הברזל יהיו חדש - חומרים 
בתוכניות   הרשומות  מידות  לפי  הכל  אורכם.  לכל  שווה  ובעלי חתך  מתקלפת 
ובפרטים. את המוטות יש לנקות ולחלוק בפינות. חורים בעמודים עבור ברגים  
לפי   ובקוטר  מתאים  ובאורך  מגולוונים  יהיו  הברגים  לשרוף.  ולא  לקדוח  יש 

 ט מהאום לאחר הסגירה בשני סיבובים לפחות. הנדרש. הברגה צריכה לבלו 

צוין במפורש אחרת,    -גלוון    מגולוונים אלא אם כן  יהיו  כל פרופילי המתכת. 
חדשים,  מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל  

פרופיל מתכת   ובפרטים.  בתוכניות  מידות הרשומות  לפי  הכל  כולל    -אורכם, 
גים, אומים, שייבות, מחברים וכו'. הגלוון יהיה בטבילה חמה  אביזרי חיבור בר

עבה,   לאחר    400בגלוון  לרתך  אין  חלקיהם מראש.  כל  על  לפחות,  ג"ר למ"ר 
 הגלוון. 

במקרים    -הרכבה    בשטח.  ריתוך  ללא  יבשה,  הרכבה  תהיה  בשטח  ההרכבה 
מיוחדים ורק לאחר אישור מראש של המפקח ריתוכים שיבוצעו באתר ישויפו  

כך שלא יבלטו החוצה.    ושקועיםחר מכן. כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל  לא
אי   לא תתקבל  במקום.   כל המידות  את  לבדוק  על הקבלן  היצור  ביצוע  לפני 

 התאמה בפועל כתוצאה מאי התאמה למידות התוכנית.

: הגלוון יהיה גלוון חם בהתאם לתקן  של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת  גלוון 
מספר   תתחיל    918הישראלי.  לצביעה  ההכנה  הנדרשות.  ההכנות  כל  כולל 

בהחלקה ושיוף קל של בליטות כדי למנוע שריטת יד או אי נעימות בעת נגיעה  
ע"י חברות המתמחות   כמומלץ  פרוספט  יבוצע תהליך הכנת אבץ  לאחר מכן. 

 בביצוע מתועש של הגלוון. 

בתנור   עם  -  צביעה  בתנור  צביעה  תהיה  של  הצביעה  אלקטרוסטטית  החדרה 
כמפורט   שכבת  עובי  האדריכל.  ע"י  שיבחר  בגוון  טהור  פוליאסטר  אבקת 
היו   אשר  האלמנטים  ישראלי.  תקן  לפי  הצביעה  כאמור  הכללים.  במפרטים 
בצביעה בתנור יעברו בדיקת מכון התקנים ע"פ דרישת המפקח ו/או האדריכל,  

 לבדיקת עובי המיקרונים.

כו המחיר    הברזל  עיגון  לעבודות  האדריכל(,  בחירת  ע"פ  )הגוון  צביעה  גם  לל 
 ותיקונים הנדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון. 
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ס"מ עליונים  או לפני חיפוי     40יש לבצע הכנות לעיגון  לפני יציקת בטון,    –עיגון   
שורה עליונה. במקומות בהם יותר לעגן מעקים ע"ג קופינג קיים, יבוצע קידוח  

דרך החיפוי  בקוטר מינימלי התואם את העמוד. סגירת    באמצעות קידוח יהלום
בבטון מתחת לחיפוי   רווחים תהיה בגוון הקופינג או פני הקיר. . הצינור יעוגן 
אדריכלות   תכנית  עפ"י  הכל  פלדה.  "קוצי"  באמצעות  עיגון  יותר  לא  האבן, 

 וקונסטרוקציה. 

שדות    2אורך  על הקבלן ליצר דוגמה מכל סוג של מעקה ו/או גדר ב  -דוגמאות   
המכרז.   והוראות  לדרישות  להתאמתם  האדריכל  אישור  לקבלת  לפחות 
אחד   במועד  יובאו  להתקנה/עיגון  הדרושים  הרכיבים  כל  לרבות  הדוגמאות, 
ביצוע   עבור  לקבלן  ישולם  לא  ספק  כל  הסר  למען  לבדיקה.  המפקח  למשרד 

 הדוגמא. 
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 גינון והשקיה - 41  פרק

 כללי  41.01

שהוצא ע"י משרד הביטחון     לעבודות גינון והשקיהמוסיף ומשלים מפרט כללי   
 41פרק 

ו      41כל העבודות גינון והשקיה תבוצענה בהתאם למפורט במפרט הכללי פרק   
 , של משרד הביטחון . 41.5

הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות . הנחיות עיצוב   
הע עצים בתחום העבודה  עצים ושיחים קיימים , עקירת עצים ושיחים ,  תקת 

 מח' הגננות בעירייה  ומחוץ לה יינתנו בשטח ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או נציג  

מיקום מדויק של ראשי המערכת , ההתחברות למקור המים , החשמל והמחשב   
 יעשו בשטח בתאום עם המפקח ו/או המתכנן ו/או נציג מח' הגננות בעירייה . 

 סימון  

אדמת   41.01.05.01 פיזור  גמר  העצים  עם  נטיעת  לפני  הקרקע  והכנת  הגן 
לנטיעת העצים   המקום המיועד  , על הקבלן לסמן את  והשיחים 
והשיחים הבודדים בהתאם למצוין בתוכניות השתילה באמצעות  

גבולות קבוצות שיחים בהתאם לתוכניות  השתילה    .יתדות סימון
 באמצעות חול. 

 ו המתכנן  ה לפני אישור המפקח ו/א הקבלן לא יחל בעבודות הנטיע 41.01.05.02

ובמרווחים   41.01.05.03 התוכנית  לפי  במדויק  השתילים  את  לשתול  יש 
 המופיעים בתוכנית . 

הבודדים   41.01.05.04 השיחים  כך  ואחר  ראשונים  ינטעו  למיניהם  העצים 
שאר   כך  ואחר  השתילה  תוכנית  ע"ג  מופיע  שתילתם  שמיקום 

 השתילים תמיד מהגדול אל הקטן יותר .  

 כל שינוי מסיבה כלשהי מחייב אישור המתכנן .  41.01.05.05

סימון מערכת ההשקיה יבוצע רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת   41.01.05.06
 הקרקע , כולל גבהים סופיים .

 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע  בשטח .  41.01.05.07

 על כל סטיה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן .  41.01.05.08

 שתילה ונטיעה  41.02
 ניקיון  

 תקופת העבודה. הקבלן אחראי על ניקיון אתר העבודה וגבולותיו במשך כל 

כל יום בגמר העבודה בשטח, ישאיר הקבלן שטח נקי ומסודר. הפסולת תסולק  
 למקום שיורה עליו הפיקוח. 

 הכשרת קרקע  

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעות כוללות : ניקוי השטח מפסולת וחומרי בניין ,  
ודי  הדברת עשבים, יישור גס , אדמת גן ופיזורה ,יישור גנני,  זיבול ודישון, עיב 

 קרקע ויישור סופי.  

 הנחת צנרת ההשקיה תבוצע במועד שיקבע המפקח. 

 אדמת גן  
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-אדמת טרה    –אדמת הגן תהיה מסוג הקרקע הקיימת באזור   41.02.03.01
 וסה מהשכבה העליונה של הקרקע.  ר

שגודלן   41.02.03.02 ומאבנים  צמחים  נקיה משורשי  מפוררת  תהיה  האדמה 
 ס"מ קוטר. 5מעל 

 . H.P 5.5 - 7.5דרגת חומציות   41.02.03.03

בהתאם    העבודה 41.02.03.04 בעובי  אדמה  שכבת  ופיזור  אספקה  כוללת 
 להנחיית המפקח,  

 ס"מ.  40אם לא נאמר אחרת, עובי השכבה יהיה  41.02.03.05

 ניקוי השטח  

שאריות   גרוטאות,  פסולת,  מכל  השטח  ינוקה  ההכשרה  עבודות  תחילת  לפני 
 שנתיים וחד שנתיים, ענפים וכו'.  -עשבי בר רב בניין, אבנים ,

הפסולת איסוף  כוללת  ע"י    העבודה  המאושר  למקום  מהשטח,  והרחקתה 
 הפיקוח. 

 עיבוד הקרקע  

ס"מ ויכלול הפיכת קרקע    30עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק  
 ותחוחה. 

ס"מ קוטר, שיתגלו  5  -כל פסולת כאמור תפונה מהשטח כולל אבנים הגדולות  מ  
 מעל פני הקרקע במהלך העבודה . 

 יישור גנני ויישור סופי  

ניקוי השטח, יבצע הקבלן את הפעולות הבאות : הבאת הקרקע ופיזורה    לאחר
בשטח בהתאם לגבהים הנדרשים וההנחיות שינתנו ע"י הפיקוח בשטח . הכשרת  
תיחוח הקרקע    , בכתב הכמויות  קרקע , תוספת קומפוסט ודשן ע"פ המתואר 
הזיבול,   לאחר  הנטיעה,  היחידה.לקראת  במחיר  כלול  הכל   . הצורך  במידת 

זאת  ה עבודה  במגרפות.  סופי  יישור  ייעשה  וההשקיה,  הקרקע  עיבודי  דישון, 
 ימים לפניה.  5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 הדברת עשבייה  

בר, בחומר קוטל   41.02.07.01 להדברת עשבי  יבוצעו ריסוסים  לפני השתילה 
 עשבים.

שטח המשובש בעשבייה רב שנתית ירוסס בחומר מתאים על פי   41.02.07.02
 סוג העשביה . 

הריסוס יעשה תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת הצומח   41.02.07.03
אחריותו   הדברה יהיה על  ועל הוראות היצרן. השימוש בחומרי 

 הבלעדית של הקבלן. 

ואת   41.02.07.04 השימוש  אופן   , החומרים  את  היטב  להכיר  הקבלן  על 
ע"י שהוטלו  אמצעי    המגבלות  בכל  ולנקוט  הבריאות  רשויות 

הרחב   בקהל  במבצעים,  פגיעה  למניעת  הדרושים  הזהירות 
 ובצמחיה רצויה בסביבה. 

 זיבול ודישון  

וגורמי   41.02.08.01 מעשביה  נקי   , ומפורק  זבל קומפוסט בשל  יספק  הקבלן 
 מחלות ומזיקים מסוג מעולה. 

בנוסף לזבל האורגני יספק, יפזר ויצניע הקבלן דשן אשלגני ודשן   41.02.08.02
 זרחני. 

ק"ג סופרפוספט    120מ"ק קומפוסט,    20הכמויות שיפוזרו לדונם:   41.02.08.03
 ק"ג אשלגן כלורי.   60 -ו
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הזבל והדשנים יפוזרו בשכבה אחידה ובמידה שווה על פני השטח   41.02.08.04
 ס"מ .  20ויוצנעו לעומק 

 בור נטיעה  

של  41.02.09.01 השורשים  מערכת  את כל  יכיל  שנפחו  ייחפר בור  שתיל  לכל 
נטיעה עמוק מדי, לבל ישקע השתיל עם  השתיל. אין לחפור בור  

שקיעת האדמה התחוחה יותר מן הרצוי למניעת ריקבון בצוואר  
 השורש.

לבצע בדיקת   41.02.09.02 יש  גן  באדמת  הנטיעה של העצים  מילוי בור  לפני 
חילחול   זמן  ובדיקת  במים  הבור  כשליש  מילוי  ע"י  הבור  ניקוז 

ור  המים . אם נמצא כי יש בעיית ניקוז יש לבקע את תחתית הב
 באמצעות באגר עם פטיש ולבצע הבדיקה בשנית .  

יש לוודא לפני פיזור הקרקע בערוגות הצמחים כי השטח מנוקז   41.02.09.03
 ולא עומדים מים . 

נטיעה   41.02.09.04 בור  יחפר  הצמחים  ערוגות  בתחום  עצים  נטיעת  עבור 
עצים   נטיעת  והנחיות  למידות  בהתאם  גן  אדמת  ותמולא 

 בבמדרכה . 

 בדק ואישר את הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח 41.02.09.05

 מידות הבור יהיו כדלקמן:  41.02.09.06

 ס"מ. 120ס"מ בעומק  200/200   –עצים בוגרים/ חצי בוגרים  41.02.09.07

בגודל   41.02.09.08 הן    ס"מ.  50/50/50    5 –/  4צמח  הערה: מידות המכלים 
 בהתאם לתקן שתילים שהתפרסם ע"י משרד החקלאות .

 אדמת גן וזיבול לנטיעה  41.02.09.09

ה אשר תאושר מראש  בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמ 41.02.09.10
 בערמה ע"י המפקח , מעורבת היטב בקומפוסט. 

 חובה להחליף את כל חומר החפירה של נפח הבור באדמת גן.  41.02.09.11

 טיב השתילים  

חיוניות   בעלי  הנדרש,  הכלי  לגודל  ביחס  שתילים מפותחים  לספק  הקבלן  על 
גבוהה בנוף ובמערכת השורשים , שלמים, ללא מחלות, חופשיים ממזיקים וללא  

 בי בר. עש

 השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים.

 הגדרת גודל השתילים  

ובתקן   בתוכנית הנטיעות  למפורט  תואם  יהיה  והשיחים  העצים  ואיכות  גודל 
הכתוב   יקבע  השניים  בין  סתירה  יש  כאשר  החקלאות.  משרד  של  שתילים 

 והמפורט על גבי תוכנית הצמחייה. 
הגדרת  
 הצמח 
בכתב  

 הכמויות 

גודל בור   גיל גודל כלי
 )בס"מ( 

קומפוס
 ט

 )בליטר(

 אשלגן כלורי

 שנתי -חד ליטר   1   3צמח מס'  
בעל נוסף  

 מסועף 

30X30X30 3    זיבול לכל השטח   ליטר
  -כשהמרווחים קטנים מ

1.5X1.5   מ' לפני הכמות
במפרט. זיבול לכל בור  

שתילה בנפרד  
  -כשהמרווחים גדולים מ

1.5X1.5 –  4בשעור של 
גר' אשלגן לכל   2.5גר' וכן 

ליטר תערובת למילוי   10
 הבורות 

 דו שנתי  ליטר   3   4צמח מס'  
 בעל נוף מסועף 

50X50X50 2-3 
 ליטר 
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 מינים  

קוטר   
 גזע

 גובה מדוד  
מעל צוואר  

 השורש 

גובה  
 שתיל 

אשלג   קומפ'  גודל בור  גיל
 כלורי

 אורך/רוחב 
 גובה

 בוגר
 מהקרקע

(8 ) 
 8מס' 

 מעולה 

"3 – 
"2 

 תלוי  ס"מ   20
 בסוג 

 לפחות 
 מ'  2.5

3 
 שנים

2.00 
 קוטר 

2.00 
 עומק 

75-65 
 או 

 ע"פ
 מפרט 

 ליטר  3
 קומפ' 

 
 

 בוגר
 מהקרקע

(9 ) 

"3 – 
"4 

תלוי   ס"מ  50
בסוג  

 העץ

5-10 
 שנים

 

2.00 2.00 100 
85 

4 
 ליטר 

 
המינים לשתילה יבחרו מתוך תוכניות הנטיעה , הרשימה המצורפת למפרט זה  
מראש של מח' הגננות   ע"פ אישור  לגינון הכל  יהיו מהמינים המקובלים  ו/או 

 בעיריה והמתכנן .  

 פעולת הנטיעה  

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי  
ס עזות.  רוחות  של  ביום  במכלים,  או   השתילים  יפוזרו  הנטיעה  למועד  מוך 

 למקום שתילתם. לאחר הנטיעה יש להשקות מיידית את הצמחייה לרוויה. 

 תמיכת העצים  

העצים בערוגות השיחים תעשה ע"י    41.02.14.01 סמוכות עגולות,    3תמיכת 
, אחידות לכל אורכה כל  ס"מ 6מ' וקוטרן לפחות   2.5 - שאורכן כ 

האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. יש לנעוץ את  
במרחק   הנטיעה,  לפני  בשלשה   30הסמוכות  העץ,  מגזע  ס"מ 

האדמה   שקיעת  אחרי  תבוצע  לסמוכות  העץ  קשירת   . כיוונים 
של   במרווחים  יקשר לסמוכה,  העץ  גזע  לפחות,    40שבבור  ס"מ 

ע, עד למקום הגבוה ביותר מתחת  ס"מ מעל פני הקרק  50-החל מ 
לגובה הצמרת, בכבל )חוט( המתאים לקשירה ולא יגרום לעצים  

 נזק כתוצאה מחיכוך. 

תמיכת העצים בשטחי ריצוף כנ"ל , אם יותקן סורג ע"פ פרט ניתן   41.02.14.02
 סמוכות .  2 –להסתפק ב 

 נטיעת עץ מבוגר  

עץ מבוגר יסופק ע"י הקבלן ממשתלת עצים בגוש ארוז מוצק עם  41.02.15.01
ת שורשים נאותה לקליטה וצמחיה. את השורשים החורגים  מערכ

מן הגוש יש לגזום. יש לגזום את כל השורשים שנשברו או קופלו  
לבצע   יש  והנטיעה  ההובלה  העתקה,  עבודות  את  בעת העתקה. 
יינטע עץ שגזעו נקלף או מכל סיבה   ברצף ובזהירות מרבית. לא 

חותו בעתיד  אחרת העלולה לסכן את סיכויי קליטתו ו/או התפת
 ע"פ שיקול דעתו של המפקח .

בהתאם לגודל העץ ומידת הגישה לפריקה והנחתו בבור הנטיעה   41.02.15.02
בבור   להובלה ופריקת העץ  נדרש המנוף  המוביל ואם  יקבע סוג 
לו   שתהיה  כך  עבודתו  שלבי  ולחשב  לתכנן  הקבלן  על  הנטיעה. 
גישה חופשית לפריקה והנחת העץ בבור הנטיעה בהתאם למפרט  

 לגרום לכל חלקי העץ נזק כלשהו. מבלי 

השכבה    עובי  לעיריה תבחן  הגן  סופית של  מסירה  האחזקה ולפני  בתום שנת 
שתתקבל   כך  החיפוי  חומר  להשלים  הצורך  במידת  יידרש  והקבלן  הקיימת 

 מ' על פני כל השטח. 0.2שכבה של 

 אחריות לקליטה  

תקופת   41.02.17.01 כל  במשך  הצמחים  לקליטת  אחראי  יהיה  הקבלן 
 תאם למפורט במסמכי החוזה. התחזוקה, בה
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האחריות כוללת החלפת כל השתילים שלא נקלטו. שתילים אשר  41.02.17.02
לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים  
או בלתי מפותחים, יחשבו כאילו לא נקלטו. ההחלפה תעשה ע"י  
ואופן   ובמפרט  הצמחיה  בתוכנית  כנדרש  וטיב  מסוג  שתילים 

 ם הוא כנדרש במפרט.השתילה יעשה ג

שהיא   41.02.17.03 סיבה  מכל  השתילים,  החלפת  האחריות  תקופת  בתוך 
 כאמור לעיל, תעשה על חשבון הקבלן. 

אחריות על קליטת העצים תהיה לתקופה של שנה מסיור מסירת   41.02.17.04
 השטח. 

 אחזקה  41.03

פרק    הבינמשרדי  במפרט  למפורט  בהתאם  במפרט    41.5האחזקה  והמפורט 
 המיוחד. 

ם, גיזום העצים והשיחים כנדרש להתפתחותם  האחזקה כוללת: החלפת צמחי 
וצמיחתם, יישור הסמוכות וחידוש קשירת העצים לסמוכות , יישור מגן עץ כדי  
בר ידנית או כימית,   יפגע בהתפתחות התקינה של העצים. הדברת עשבי  שלא 
השקיה לפי הצורך,  יישור שקעים בקרקע ע"י מילוים באדמת גן פורייה וניקוי  

השטח   של  אשפה לפחי  כללי  שקיות  אספקת   . פסולת  מכל  והמרוצף  המגונן 
 האשפה , ריקון פחי האשפה ופינוי הפסולת למקום מאושר ע"י העיריה . 

 האחזקה של השטח בהתאם לדרישות מח' הגננות בעיריה . 

האחזקה, יחולו התשלומים    ובמשך תקופת  הקבלן  הביצוע של  תקופת  במשך 
 עבור צריכת המים על חשבון הקבלן. 

 מת האחזקה תאושר ע"י הפיקוח בכל פרק זמן כפי שיקבע המפקח. ר 

במידה ולא תאושר רמת האחזקה, ישלים הקבלן את פרק הזמן ללא כל תוספת   
 תשלום.  

האחזקה    ועוד    –תקופת  הביצוע  עבודות  במסגרת  הקבלן  ע"ח    10חודשיים 
 חודשים בתשלום ע"ח היזם.

עשר חודשי אחזקה כמפורט    העבודה תמסר לעירית ירושלים לאחר סה"כ שנים  
 מעלה. 

 אחזקת שטחי ריצוף  

במשך תקופת האחזקה, בהתאם להוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר קוטל   
 עשבים את שטחי  הכורכר , שטחי ריצוף עד להדברה מלאה.

 השקיה  41.04
 כללי  

הטכני   41.04.01.01 למפרט  לתכנית,  בצמוד  יעשה  השקיה  מערכת  ביצוע 
האחד את השני  ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשל ים 

 ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 

לתחילת עבודה   41.04.01.02 אישור  קבלת  לאחר  תהיה רק  הביצוע  התחלת 
וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר  
"לביצוע". החותמת  את   תישא 

 
על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות   41.04.01.03

AS MADE.הביצוע לאחר  בשטח  קיים  מצב  תכנית  כלומר   ,   
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי 
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אביזרי   41.04.01.04 כל  את  במחירם  כוללים  הכמויות  במפרט  הפרטים  כל 
בהתאם   הדרושות  העבודות  וכל  להתקנתם,  הדרושים  החיבור 

 ת ובכתבי הכמויות.להנחיות במפרט, בתכני
העבודה   41.04.01.05 בזמן  שינויים  ולבצע  הוראות  לקבל  ערוך  יהיה  הקבלן 

המפקח,כך ידי  על    והתקדמות  ההמשכיות  תפגע  שלא  שינתנו 
 העבודה. 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק   41.04.01.06
 לאחר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע. 

לעבודות  מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע   41.04.01.07 למפרט הכללי 
 41.03פרק   –גינון והשקיה שהוצא על ידי משרד הביטחון 

של   41.04.01.08 מושלמת  והפעלה  אספקה, התקנה  כוללים:  היחידה  מחירי 
הציוד עבודה, אביזרי חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות,  

 ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.
 ביצוע מערכת השקייה  

 מדרכות, קירות וכבישים  מעברי שבילים, 41.04.02.01

ריצוף,   41.04.02.01.01 שביל,  הצינור  חוצה  בו  מקום  בכל 
צר להנחת   לפתוח בהם, מעבר  וכו' יש  כביש 
השרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו.  
השונות   העבודות  במחירי  כלולה  זו  עבודה 
את   לתחזק  הקבלן  על  בנפרד.  תשלום  ולא 
לציבור.   נוחות  אי  תיגרם  שלא  כך  החציות, 

מדרכות, אבני  הכל על חשבו  תיקון  ן הקבלן. 
שפורקו   האלמנטים  בין  שונים  מסוגים  שפה 
במחירי   כלול  יהיה  חדשים,  אלמנטים  או 

 היחידה השונים. 
יבלטו   41.04.02.01.02 באדמה  הטמונים  ס"מ     50שרוולים 

 משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  
צבע יש לסמן במפה את המקום המדויק של   41.04.02.01.03

 עמיד למים.  בשטח ע"י  השרוולים וכן לסמן
ביצוע   41.04.02.01.04 השלמת  בעת  תבוצע  הצנרת  השחלת 

 השרוולים. 
בשטח   41.04.02.01.05 וקוטר הקיימים    –שרוולים מכל סוג 

הנחיות   ע"פ  הקצוות  את  לגלות  הקבלן   על 
בשרוול   סתימות  לפתוח  והמפקח,  המתכנן 

 ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.  
עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה   41.04.02.01.06

 אחרות.  ורואים אותה כלולה במחירי עבודות

 שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה   
או מפי.וי.סי    6מ"מ  דרג    75עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים   41.04.03.01

, בהתאם למצוין בתכנית וכתב    10מ"מ דרג    110ללחץ מים בקוטר  
 הכמויות. 

השחלת צינורות ההשקיה  ס"מ.       40ראש השרוול טמון בעומק   41.04.03.02
 תעשה לפי הנחיות המפקח. 

 יעבור משטח מגונן לשטח מגונן  שרוול   41.04.03.03

 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  

כל האביזרים,   השרוול, הנחת   המחיר כולל: אספקה, התקנה, 
משיכה    מחברים הדרושות וחוט  העבודות  כל  להנחת    ואת 

 שרוולים וכיסוי מלא. 
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 פוליתילן  נרת צ 41.05

  מחברים  

הצינורות בעת   41.05.01.01 את פתחי  העבודה, כדי למנוע חדירת  יש לאטום 
 לכלוך פנימה. 

טפטוף    כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, לקווי  41.05.01.02
כדוגמת   חיבורים  יהיו  וכו',  כבישים  לריצופים,  מתחת  או 

 "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 

מחברי " 41.05.01.03 ש"ע.     16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו  פלסאון"  
 אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן. 

אביזרים   41.05.01.04 יהיו  המערכת  לראש  המים  ממקור  בצנרת  חיבורים 
 "שחורים".

 צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.  המדידה: 41.05.01.05

כולל: 41.05.01.06 היחידה  הנדרש,   מחיר  לעומק  חפירה  החומר,  אספקת 
אביזרי חיבור     הנחת מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים    -הצינור, 

הצינורות בלחץ מים לפני    ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת
 הכיסוי. 

אחר   41.05.01.07 אביזר  כל  או  רוכבים  מצמדים,  עבור  בנפרד  ישולם  לא 
ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם    המורכב על גבי הצינור

במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות  
 הטפטוף. 

,  צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור( 41.05.01.08
 היחידה.  ירופד בחול והכל כלול במחיר

 ת הצנרת וחיבורה שפרי 
 צנרת תעבור בשטח מגונן.  צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם,  
 יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת. 

 וף קווי טפט 

ההוראות  41.05.03.01 ואביזריה, כולל ראש    כל  צנרת  להתקנת  המתייחסות 
מערכת,נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את  

 האופייני לטפטוף. 

בקוטר   41.05.03.02 מווסת  מטפטף  מצינור  יהיו  הטפטוף  מ"מ    16שלוחות 
 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2 הטפטפת  ספיקת

 ל אותו יצרן(. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )ש 41.05.03.03

בעומק   41.05.03.04 הקרקע  בתוך  לתכנון  בהתאם  יונחו  המובילים  הקווים 
 הנדרש. 

  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק   41.05.03.05
ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים  

 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית.  32מחלקים ומנקזים יהיה  

פטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים  כל קצוות שלוחות הט 41.05.03.06
להנחיות   בבריכת ניקוז או   בהתאם  פקק,   + במצמד 

צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו   בתכנית. קצוות אחרות של 
 במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור. 

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו   41.05.03.07
 ע"י סופית.  
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הקרקע טפטפת    לאורך השורות, מעל פני  יונחו הקווים  -בשיחים 41.05.03.08
צוין   אם  אלא  אחד  לשיח,  בצד  יתחילו  הטפטוף  קווי  אחרת. 

ישרים ללא חזרות. הטפטפות   יהיו  הקווים  שני,  בצד  ויסתיימו 
יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני  

 הביצוע. 

,  טרמ  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד   41.05.03.09
מטר הקו    100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  הקו המחלק והמנקז  

ע"ג התכנית. )צינור    נקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין  המחלק והמ
 מ"מ אם לא נאמר אחרת(.  32בקוטר 

המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק   41.05.03.10
 בין הטפטפות בשלוחה. 

בצ 41.05.03.11 השיחים  שתילת  לפני  תהיה  הטפטוף  רפויה.  פריסת  ורה 
  30מ"מ בצורת ח באורך    6השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון  
 מטר.  2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  

 שלוחת טפטוף במטר אורך.   המדידה: 41.05.03.12

אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות,  מחיר יחידה כולל:   41.05.03.13
  –, ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  פריסתהצנרת

 הכל בהתאם לנדרש. 

הגובה,   41.05.03.14 לקווי  במקביל  שלא  תבוצע  השלוחות  ופריסת  במידה 
יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר  

 היחידה. 

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.  -לעצים   41.05.03.15

 מצינור טפטוף כנ"ל. מסביב לכל עץ תצא טבעת  41.05.03.16

טפטפת     3.5, טפטפת    טפטפות לעץ המקיפה את הגזע  10הכוללת:   41.05.03.17
ב    30  במרחקליטר/שעה.    3.5 טבעת תיוצב  יתדות    3  -  ס"מ. כל 

 כנ"ל. 

 יחידה.    -טבעת טפטוף  המדידה: 41.05.03.18

כולל:  41.05.03.19 הרכבה    המחיר  מייצבים,  חיבור,  אבזרי  צנרת,  אספקת 
 וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 ראש מערכת )ראש בקרה(    

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים.   41.05.04.01
מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון  

 במידת הצורך. 

רגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות  מד המים יורכב מחוץ לא 41.05.04.02
 הרשות המוסמכת. 

41.05.04.03 " כדורי  ברז  יורכב  ראש  הידר3/4לכל  מגופים  יורכבו  .  אוליים 
  1מקוטר "   בתכנית.  ע"פ פרט  אנכיים או     במקביל לפני הקרקע 

, מורכב ברזון תלת דרכי     , עליהם  ברונזהומעלה  יהיו עשויים מ
 למצוין בתכנית. או בהתאם ורקורד   1/2"  שסתום אנטי ואקום 

גובה, המסנן   41.05.04.04 מפלס  באותו  יהיה  ויציאתם  המים  כניסת  במסנן 
מורה   יורכב מאוזן לקרקע   או  לחץ,  למדידת  מדכנים  ויכיל 

 סתימה בהתאם למופיע בפרט.

בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום   41.05.04.05
 עם המתכנן. 

 יחידה.  –ראש מערכת קומפלט  מדידה: 41.05.04.06
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זרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה,  אבי  המחיר כולל: 41.05.04.07
ההשקיה   ולצרכני  למחשב  המים,  למקור  המערכת  ראש  חיבור 

 בשטח, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות. 

)מגופים,   41.05.04.08 סוג  מאותו  יהיו  בפרויקט  המערכת  ראש  אבזרי  כל 
 כן צוין אחרת.ווסתים וכו'(, אלא אם 

 ארון ראש מערכת   41.06

  ון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיעהראש יותקן באר 
 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.  

ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום   
 הראש.

אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים,   
מהדופן.אביז  10לפחות   יהיו  ס"מ  לקרקע  מקבילים  יהיו  המערכת  ראש  רי 

 מפולסים ומאוזנים.

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת  

 על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון.  

 . MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  

"רב  ומפתחות  מנעולים  לספק  הקבלן  מזמין  -על  לדרישות  בהתאם  בריח", 
 העבודה. 

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.    40 -הארון יהיה מרוחק כ  

ס"מ. משני    10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי  
צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה  

 תהיה  בהתאם לתכנית האדריכל. 

ן  מגולוו    X  50  X  50  5זוית    –הארון יונח על גבי סוקל ויחובר אל מסגרת מתכת   
 שיועגן בבטון בזמן יציקת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח.

  20ס"מ בולטים מעל פני הקרקע, ברוחב   10ס"מ ,   40עובי )גובה( יציקת הבטון 
 עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח.   ס"מ

ס"מ מינימום.   20טון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך  המסגרת מיוצבת בב
 סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח. –הבטון יהיה בצורת מלבן 

בכתב    מדידה:  למופיע  בהתאם  יחידה  לפי  או  מערכת  ראש  לארון  קומפלט 
 הכמויות.  

כולל:  הארון  במחיר    מחיר  הכלול  סוקל  גבי  על  של הארון  והתקנה  אספקה 
מ האביזרים  היחידה,מנעול  לתפיסת  ותופסנת  פנימיים  מתכת  פסי  שני  סטר. 

 לארון. 

 בקר ההשקיה  41.07

והדרו  האביזרים  כל  הרכבה,  המחשב,  אספקת  כולל:  המחיר  שים  מחשב 
 תקינה, סוללות וכל הדרוש להפעלה תקינה.   להפעלה

סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים    מדידה: סולונואיד יחידה.   
על פס  סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה  ולמחשב, הרכבה  

 מותאם לסוג המחשב.  

 סיום עבודה 41.08

של    תקופה  צנר  6לאחר  תעלות  כיסוי  מיום  הקבלן  חודשים  על  ההשקיה,  ת 
את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם  לסתום  



 מפרטים טכניים  – מפרטים טכניים –מעון יום קאנטרי רמות 

 269מתוך   257עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

שקיה  עדכן את תכנית הההמפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן ל להוראות  
 שנעשו בשטח בזמן הביצוע. בהתאם לשינויים

  ובסיומו של כל קו השקיה ולהגישיש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה   
 הנתונים למתכנן או למפקח. 

  בדיסקט  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית   
על סמך   שיוגשו  ובתכנית בניר  כולל מידות,  תובתוכנת אוטוקד  מדידה,  כנית 

כלול  קטרים, דהיינו  הקבלן  ע"ח  זאת  כל  ביקורת.  ותאי  קרקעית  תת  צנרת 
 בסעיפי העבודה. 

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.   14 -התכניות תימסרנה למזמין כ  

 . הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל 
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 כבישים ורחבות סלילת  - 51  פרק

 הסדרי התנועה בזמן ביצוע וסופיים 51.01

 ביצוע תוך קיום תנועה שוטפת 

הקבלן רשאי להציע שלבים שונים בהעתקת התנועה בהתחשב בעבודותיו הוא  
ועבודות הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאישורו מראש של המפקח ואחר  

ולק ישראל  משטרת  ירושלים,  בעיריית  התנועה  מחלקת  עם  לתאם  בל  כך 
 אישורם. 

האמצעים יהיו התקני בטיחות, גדרות ומעקות בטיחות המאושרים ע"י הוועדה  
הכוונת   שילוט ותמרור, תאורה,  ביותר(,  משרדית )המהדורה המעודכנת  הבין 
מעקפים   ביצוע  בשכר,  שוטרים  הצבת  עבור  ישראל  תשלום למשטרת  תנועה, 

וכיו"ב   מהבהבים  הנוגעות בדבר  בהתאם לדרישות הרשוי  -זמניים, פנסים  ות 
בדרכים   עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  "הנחיות  בחוברת  להנחיות  וכפוף 

התחבורה   מש'  תמרורים תשע"א12/93עירוניות,  להצבת  והנחיות  -", תקנות 
להתקני  2010 התחבורה, התקנים מאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית  , מש' 

לתאם שינויים בקווי    תנועה ובטיחות )המהדורה המעודכנת ביותר(. על הקבלן
הציבורית   התחבורה  על  האוטובוסים והממונה  עם חברות  ציבורית  תחבורה 
הסדרי   לבצע  לקבלן  להורות  הזכות  את  לעצמו  שומר  היזם  התחבורה.  במש' 
מעקות   כגון  בטיחות  הסדרי  וכן  הביצוע  של  שונים  לשלבים  זמניים  תנועה 

של השונים  לחלקים  ויציאה  כניסה  תמרורים,  ההתארגנות    בטיחות,  שטחי 
 )כולם או מקצתם( ואתרי העבודה. 

כאמור, אין האמור לעיל פוטר את הקבלן מהיוזמה והטרחה בכל הכרוך בקבלת  
ורישיונות העבודה מהרשויות וזאת בכל שלב משלבי העבודה   אישורי הביצוע 
היוזמה   כי  בזה  )מודגש  דרישותיהם.  כל  וביצוע  הרשויות  עם  תיאום  כולל 

ם בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש, הם  והטרחה הכרוכי
 מחובתו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם על כך בנפרד(. 

הנחיות   על  וכן  הזמניים,  התנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הקבלן 
כל דרישותיהן   של  מדויק  ביצוע  מהרשויות המוסמכות ועל  שיקבל  הבטיחות 

העבוד  רישיון  או  ע"פ  הרשויות,  ע"י  במישרין  לקבלן  נמסרו  אם  בין  וזאת  ה 
 שנמסרו לו באמצעות המפקח ע"פ תיאום מוקדם עם הרשויות. 

העבודה   שלדעתו  מקרה  בכל  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  המפקח 
 נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל. 

לפעילויו שההפרעות  באופן  להיערך  הקבלן  תהיינה  על  לעיל  הנזכרות  ת 
מינימליות. מועדם ופרק הזמן של השטחים אשר יסגרו לתנועה לצורך ביצוע  

 עבודות נשוא מכרז זה, יתואמו מראש עם המפקח, ויקבלו את אישורו. 

 הסדרי התנועה בזמן ביצוע  

כאמור, באחריות הקבלן להכין על חשבונו תכניות הסדרי תנועה לזמן ביצוע  
מתכנן תנועה המקובל על עיריית ירושלים לתכנון הסדרי  הפרויקט באמצעות  

תנועה זמניים. ולאשרן ברשויות המוסמכות, עיריית ירושלים ומשטרת ישראל.  
הכנת התכניות אישורן וביצוען, לא יאריכו את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט  

 והשלמתו.

מ נוספות  תכניות  ידרשו  המוסמכות  הרשויות  הביצוע,  ובמהלך  הקבלן  ייתכן 
ומכל מקום התכניות אותן יכין לא יאריכו את לוח הזמנים וכן לא יגדילו את  

 התקציב. השמירה על תנאים אלו ואחרים באחריות הקבלן. 

פי   על  השונים כנדרש  בטיחות  ואביזרי  והתמרור  השילוט  כל אביזרי  אספקת 
של ביצוע    תכניות הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב 

תקופת הביצוע    - העבודות   אורך  לכל  ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם  ביום 
 ייעשו על ידי הקבלן. 

הקבלן יהיה אחראי לתיאום עבודתו וכל עבודות התיאום מול הרשויות, השגת  
מהרשויות   העבודה  רישיונות  וקבלת  מהרשויות  הדרושים  האישורים 
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קבלן על חשבונו בלבד,  ייעשו ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של ה  -המתאימות  
 ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא. 

הסדרי התנועה הזמניים וכן על כל הנחיות   קיום  הקבלן מתחייב להקפיד על 
הבטיחות אותן יקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן  
או   הרשויות,  ע"י  במישרין  לקבלן  נמסרו  אם  בין  וזאת  העבודה  רשיון  ע"פ 

 שנמסרו לו באמצעות הפיקוח והנהלת הפרויקט. 

הצנרת, בחציה לרחוב, בשלבים.  במקומות בהם יתאפ שר הדבר יעשו עבודות 
במקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, בשעות השפל  
ו/או בלילות, כאשר בסיום שעות העבודה, יש לכסות תעלות חפורות ולאפשר  
מעבר להולכי רגל ורכב. בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת התשתית, תעשה  

כזה   האחריות  באופן  מוטלת  הקבלן,  על  השוטפת.  התנועה  תופרע  שלא  כך 
 לקבלת אישור המשטרה ומחלקת התנועה של עיריית ירושלים. 

עיכובים   ו/או  הפרעות  ו/או  עבודה  הפסקות  הנ"ל,  ההוראות  אחר  מילוי  אי 
אשר   והעקיפות  הישירות  ההוצאות  כל  וכן  מאלה  כתוצאה  העבודה  בביצוע 

אלה יחולו   בגין  לו  עילה לקבלן  ייגרמו  להוות  כדי  בהם  יהיה  ולא  הקבלן  על 
לסיום   המועד  להארכת  נוספים והן  לתשלומים  בין  שהוא  סוג  מכל  לתביעות 

 העבודות. 

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא  
או כאשר הקבלן לא   לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל,  בהתאם 

 יצוע עם הרשויות המוסמכות. תיאם מראש את הב

לדרכים   מחייב הסטת התנועה  כלשהן  עבודות  ביצוע  בהם  זמן  פרקי  באותם 
עוקפות ועבודות בצמתים ייעשה הדבר בפיקוח של שוטרים ממשטרת ישראל  
הסטות   בדבר  המודיעים  שלטים  יוצבו  כן,  כמו  הקבלן.  הזמנת  לפי  שיופעלו 

מק מודעות  ויפורסמו  חלופיות  לדרכים  המקומית  תנועה  בעיתונות  דימות 
והארצית על חשבון הקבלן. בהתאם לדרישות שיועלו בפני הקבלן ע"י העירייה  

 והמשטרה. 

 מפרט להסדרי תנועה סופיים: 51.01.02.01

ושילוט   רגל  להולכי  בטיחות  מעקות  תמרור,  סימון,  עבודות 
עיריית   מפרט  עפ"י  המעודכן  ירו    יבוצעו  רחוב  לריהוט  שלים 

 ביותר. 

הקבלן להכין מ של עבודות הסדרי תנועה  על  דידה לאחר ביצוע 
הסופיים, כולל   שילוט מפורט ע"פ התכניות מאושרות , תמרור  
וקובץ   עותקים  בשלושה  ולהגישם  תנועה,  ואביזרי  צבע  סימוני 

 בדיסקט. 
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 מיגון לחללים מוגנים - 59  פרק

 תקנים ישראלים בנושאי מיגון 59.01
 ומרחבים מוגנים: עמידה בתקני רלוונטיים בקומות תת קרקע   

 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
 י )מרחבים מוגנים ומקלטים(.  של המפרט הבינמשרד 59-ו  58פרק 

 חדירות צנרת וכבלים לחללים מוגנים הדף וגזים 59.03
או ש"ע לפי דרישות מפרטי פקע"ר )ראה   MCTכל החדירות יהיו אטומות באמצעות מעברי  

מתכנון  להימנע  יש  רצ"ב(.  מעברים    מפרט  מספר  תכנון  ולהעדיף  גדול  בשטח  מעברים 
    קטנים ומופרדים האחד מהשני.

 תליית אביזרים בחללים מוגנים הדף וגזיםחיבור ו 59.04
לקירות    לחברו  או  המבנה  של  עליונה  תקרה  על  ציוד  מתליית  להימנע  יש 

לפי סוגו,   יתוכנן חיבור הציוד  אחר  פתרון  ואין  במידה  הניתן.  ככל  חיצוניים 
משקלו והתאוצות הצפויות במקום החיבור, אך לא פחות ממשקל הציוד כפול  

80  . 

לזעזוע  רגיש  מחשוב  ציוד  ציוד  מתאימים.  ריסון  אמצעי  באמצעות  ירוסן  ים 
 יותקן ע"ג רצפה צפה.

 מפרט לדלתות וחלונות מגן. 59.05
דלתות     לסוגי  ובדיקה  התקנה  ייצור  תכנון,  הדרישות  את  מגדיר  זה  מפרט 

 וחלונות: 

 . -1, -2חללים בתת קרקע במפלסים  59.05.01.01

 מרחבים מוגנים בכלל המבנה. 59.05.01.02

מוצרי מדף תקניים. המוצרים נדרשים לעמוד  הרכיבים בסעיף א' הינם ברובם   
 בתקנים הבאים: 

 דלתות הדף רסיסים תקניות חד כנפיות ודו כנפיות, דלתות הדף    59.05.02.01

במרחבים   מוסדיים  הדף  חלונות  מוגנים,  במרחבים  מוסדיות 
צינרות  ת"י    מוגנים,  לפי  צנרת  שונים ומעברי  בקטרים  אוורור 

 . 2חלק   4422

 . 1068חלונות פנימיים במרחבים מוגנים לפי ת"י  59.05.02.02

והתקנים   המפרטים  דרישות  בכל  יעמדו  התקניים  המוצרים 
הרלוונטיים לפריטים מסוג זה לגבי ייצורם, התקנתם ובדיקות  

בתקן   המוגדרים  ההתקנה  השונים    4422לאחר  חלקיו  על 
 פקוד העורף.  ובמפרטי 

שתי    קיימות בתוכניות דלתות הדף רסיסים יחודיות במידות חורגות מהתקן. 
)אחת במפלס   לאלמנטי  -2והשנייה במפלס    -1דלתות סה"כ  דרישות כלליות   )

 :ים אשר אינם מוצרי מדף הן כדלקמןמיגון מיוחד
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    -תכנון הדלתות  59.05.03.01

של התכנון  לדרישת  בהתאם  יתוכננו  במידות חורגות    הדלתות 
 לדלת הדף רסיסים של מוסדות רפואה.  4422תקן ישראלי 

יחד עם זאת יש לבצע את התאמות העובי כנף ,צירים ובריחים  
 בהתאם למתואר בהמשך.  

תוך   העדכני  הפתח  לגודל  בהתאם  הדלת  הכנף  את  לחזק  יש 
התקנית   בדלת  הקיימת  לזאת  ש"ע  הכנף  צסבולת  שמירת 

תבוצע הגדלת   זה  לצורך  מותרות.  בהתאם  במידות  הכנף  עובי 
בהתאם   והצירים  תכן הבריחים  של  יש לבצע התאמה  לנדרש. 

 להגדלת עובי הכנף.  
הנדרשות   הפונקציונליות  הדרישות  בכל  לעמוד  תתוכנן  הדלת 

 לדלתות הדף רסיסים במידות תקניות.   4422בתקן 
הדלתות   את  יתכנן  אשר  מכונות  מהנדס  להעסיק  הקבלן  על 

 יל.  לעמוד בדרישות המפפורטות לע

    -ייצור הדלתות  59.05.03.02

ייצור הדלתות מהסוגים האמורים תתבצע על ידי חברה בעלת תו  
ויתאימו   בריאות  למוסדות  רסיסים  הדף  דלתות  לייצור  תקן 

 .2חלק   4422לדרישות תפעול, בדיקות התקנה וגימור בת"י 

   –התקנת הדלתות  59.05.03.03

התקנת הדלתות תבוצע ע"י מתקין מוסמך, מי שהודרך והוסמך  
היצ הדלתות  ע"י  פתיחת  כיוון  מתוצרתו.  פריטים  להתקין  רן 

 בהתאם למפורט במפרט זה. 

   –בדיקות לאחר התקנה  59.05.03.04

 כלל הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת: 

ומידות   מרבית עפ"י    –מבנה  בסטייה  לשרטוט  מידות  התאמת 
 . 4422בת"י   1טבלה 

סגירה   חוזק  ובדיקת  אטימות  בדיקות  חירום,    –בדיקת נעילת 
 .4422רישות בת"י בהתאם לד

 אישור המזמין לפריטים מוצעים  59.06

 הפריטים על הקבלן להגיש את מסמכים הבאים: לאישורכתנאי מקדים 

סוגי    פירוט  עם  כללית(  הרכבה  )תוכנית  המוצעים  הפריטים  של  שרטוט 
 החומרים.

 יסופקו הנחיות לטיפול בפריטים. 

והתחייבות להחזקת חלקי  שנים לפחות לפריטים המוצעים    5תינתן אחריות ל   
 שנים לפחות.  10חילוף ל 

 לא יוחל בייצור פריטי מסגרות יחודיים לפני אשור המזמין.  
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 עבודות על בסיס שכר יומי )רג'י(   - 90  פרק

 כללי   90.01

אינן    מראש,  לצפותן  ניתן  לא  אשר  מיוחדות  עבודות  לאותן  מתייחס  זה  פרק 
לקבוע עבורן   שלא  החליט  ואשר המפקח  סעיפי החוזה  בתוך  ניתנות להגדרה 
מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע  

רש הקבלן  ואין  המפקח  של  בכתב  בהוראה מוקדמת  מותנה  אלה  אי  עבודות 
 לבצען על דעת עצמו.  

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה   
 ממשיכה לחול על הקבלן.  

 הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.   

אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה   
 וראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן.  בהתאם לה 

 הגדרת היקף   90.02

השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה   
 נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.   

סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב   
 הכמויות.   

הוצאות, כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מפעילים,   
ההוצאות   וכל  רווח הקבלן  וכן  וכו'  עבודה  ניהול  במחסן,  שימוש  כלי עבודה, 

בודה לפי הסוג כפי שפורט  רואים אותן כנכללות במחיר שעת הע - הסוציאליות 
בכתב הכמויות והמחירים. שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא  

 ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד.  

עבודת ציוד    דלק, שמנים,    - לגבי  כגון:  העזר,  חומרי  כל  את  גם  כולל  המחיר 
 ודה של המפעיל.   בלאי, אלקטרודות וכו', וגם את העב

בהעדר סעיף מתאים, לפי שיקולו הבלעדי של המפקח, לתשלום בגין עבודה של   
אחרים   לתנאים  וכפוף  למחירים  בהתאם  ישולם  שימושו  מסויים,  מכני  ציוד 
לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות  

 ועי החוזי.   במשרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצ

מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה    -לגבי עבודת פועלים   
הדרושים לביצועה התקין של העבודה, ואת השימוש בחומרי עזר, מים, חשמל,  

 פיגומים, אמצעי גישה וכו'.   

די    באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו 
ש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן  יעיל בהתאם לנדר

יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על  
 הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.  
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 לכתב כמויות ומחירים מוקדמות   -מסמך ד' 
 כללי   -תכולת המחירים   .1

במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה  מבלי לפגוע באמור 
 המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים, בין היתר, את ערך.

כל המפורט והאמור בתוכניות, בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה, לגבי הסעיפים   1.1
 השונים.  

מקדחות וכל  שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, כלי הרמה, רתכות,   1.2
 ציוד אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות. 

ובכלל זה העמסתם   1.3 כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו,  הובלת 
ואבטחת   הציוד  שמירת  וממנו,  העבודה  למקום  העובדים  וכןהובלת  ופריקתם,   

 האנשים בתחום האתר, בין שהינם פועלים או עוברי באתר. 

 ת בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.  הוצאות הקשורו 1.4

 הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס.   1.5

 הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות.  1.6

העבודות   1.7 שמירת  וכן  ושמירתם  והמכונות  הכלים  החומרים,  אחסנת  הוצאות 
 שבוצעו.  

הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר, שטפונות   1.8
 ונזקים מעבודות קבלנים אחרים. 

 הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל.   1.9

, העובדים וכל צד אחר, מעבר לביטוחים  הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות 1.10
 המבוצעים על ידי המזמין, כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת.  

הוצאותיו   1.11 זה  ובכלל  העקיפות(,  והן  הישירות  )הן  הקבלן  של  הכלליות  הוצאותיו 
 המוקדמות והמקריות.  

כל התנאים הנדרש  1.12 ים במסמכי  הוצאות לערבויות, ביול וכדומה, הדרושים למילוי 
 הגשת הצעות זאת.  

 רווח הקבלן.   1.13

 שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.   1.14

 מיסים, היטלים, אגרות, וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.  1.15

 טיפולים בתקופת הבדק, ו/או בתקופות האחריות.   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
טים בהצעה, על כל  רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפור 

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 תנאי  
  כל שהוא או אי התחשבות בו, והקבלן יהא מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל 

 תוספת מחיר. 

 מוצר "שווה ערך"   .3
שהמפקח   כפי  למעט מקרים חריגים,  ערך" בבניין,  "שווה  במוצר  שימוש  יורשה  לא  ככלל, 

 ימצא לנכון לעשות בהם שימוש.
אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות, כאלטרנטיבה למוצר מסויים הנקוב    -המונח שווה ערך   

פירושו שמוצר חייב להיות   בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, 
 שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. 
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שנרכש כ"שווה ערך"  עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים, כאמור לעיל, על מחירו של זה  
הזמנת הצעות זאת לגבי מחירי   להוראות הכלולות במסמכי  שכר החוזה בכפיפות  יופחת  לו, 

 יסוד. 
עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים, יסופק  

 המוצר הנקוב שבמסמכים. 
שהקבלן קיבל אישור בכתב  מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר  

 מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו.  
כאלטרנטיבה   הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט  נזכר  אם  ערך",  "שווה  המונח  כי  מובהר  כן  כמו 
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב  

יבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך"  להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. ט 
טעונים אישורו המוקדם של המפקח. במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים 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
שבו   מחיר נטו במקום בכל מקום  פירושו:  או מוצר,  חומר  לגבי  "מחיר יסוד",  נקבע בחוזה 

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, פחת,    –רכישתו של אותו חומר או מוצר  
וכיוצ"ב כפי שאותו   והוצאותיו האחרות  רווח קבלן, מימון וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה 

 ל מסמך אחר ממסמכי החוזה. מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכ
לבין מועד   במקרה שחלף  פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר 

ישולם    –רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה  
קרות  ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתיי

 המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.
היסוד המוסכם, בתוספת   בחוזה במחיר  יוחלף מחיר היסוד שנקבע  לצורך חישוב שכר חוזה 

 ההתייקרות כאמור לעיל.
נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי  

ל  היסוד. והמוצר  הקבלן חייב  לטיב החומר  האספקה,  בנוגע למקור  המפקח  אישור  קבל את 
 ולמחירם.

 מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות: 
ע"י הקבלן מהספק: או המוצר  של החומר  ישירה  של רכישה  בהתאם   במקרה  יהיה  המחיר 

 למחיר ששולם בפועל לספק בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן. 
נציג המזמין והספק:במקרה של   המחיר יהיה בהתאם    סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין 

 למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
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:
 חיתוך לגדלים הדרושים. )למעט חיתוך הנדרש בסעיף לחוד( העיבוד הנדרש. 

 הוצאות אריזה, סימון ומשלוח, עד מחסן הספק. 

 מחיר העבודה כולל: 
 את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות: 

מתן הנחיות  ,  רשימת כמויותהכנת  ,  ביצוע העבודה,  ביצוע ההזמנה,  יציקת בטון ומדה מתפלסת
 .לסדר הספקה בשלבים השונים

 . בדיקות ומיון במפעל הספק, בארץ הייצור ובישראל
 . הכנות דוגמאות

 . העמסה, שינוע, הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת
 . כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי

 . כל החומר השחור הדרוש לביצוע העבודה
 . הוצאות בגין פחת

 . הדרושות לביצוע העבודה כגון עילוי מישקים וכו' עבודות לואי
 מכמות החומרים כרזרבה למזמין.  5%אספקת 

 כל יתר הדברים הדרושים לביצוע העבודה בצורה מושלמת.
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   מדידת הכמויות  .5
הכמויות, להלן, ובהעדרם   הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב 

 .  43בהתאם לת"י 
 אם לא צויין אחרת, הכמויות הן מקורבות בלבד.  

הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף, על ידי הגדלה, הקטנה וכן על ידי ביטול  
בפועל   שנעשו  העבודות  של  הסופיות  המדידות  לפי  תשולם  העבודה  בכללם.  סעיפים  של 

 ו ויאושרו על ידי המפקח.  ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן, כפי שאלה ייבדק
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך  

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.  
 כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד.....", פירושה "עד בכלל".  

 עבודות שלא יימדדו   .7
העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה  

 י היותן מפורטות :  מבל
 תיאום עם כל הגורמים.   א.

ונקיטת כל אמצעי   ב. הבניה  שטחי  גידור  גישה, שילוט האתר,  תוכנית דרכי 
 הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר.  

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.  ג.

 מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים.  ד.

 מון, פירוק וחידוש סימון.  מדידות, סי ה.

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.   ו.

וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים   ז. חומרים  סילוק 
 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  
במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין, בתוקף זכויותיו  
על פי תנאי הזמנת הצעות זאת. האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני  

 סיומן.  

 סעיפי כתב הכמויות  תאור  .9
תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים אך ורק  
התיאורים   את  יראו  הסעיף.  את  טכנית  להגדיר  באים  ואינם  התמצאות  לשם  קצר  תאור 
חוזה,   מסמכי  וביתר  בתוכניות  במפרט,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם,  כל  על  המלאים, 

התי את  הם  כמשלימים  אין  עוד  כל  להלן,  הכמויות  בכתבי  הכלולים  התמציתיים  אורים 
עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסויים, הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו  
יתר   כל  לגבי  פרט  אותו  של  מתוקפו  במאומה  לגרוע  בכוחם  אין  הכמויות,  כתב  מסעיפי 

הודגשו כלל.נתגלתה סתירה בין  הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא  
זאת, לרבות   מסמכי הזמנה להגשת הצעות  הסעיף באחד משאר  סעיף בכתב הכמויות לבין 
ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור   המפרט ומערכת התוכניות, 

 הסעיף בכתב הכמויות.  
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