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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך
  הצעת הקבלן מסמך א'
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 למפרטים הכלליים
 תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו  1-מסמך ג'

 
 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  2-מסמך ג'
 מיוחדים

 

  כתב כמויות מסמך ד'
  מערכת התוכניות מסמך ה'
  דו"ח קרקע מסמך ז'
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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך
  לוח זמנים שלדי מסמך ח'
  נספח בניה ירוקה מסמך ט'

 
וצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד המפרטים הכלליים לעיל הינם בה

הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל לרבות 
הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל 

וא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי ה
האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם 

 בפועל לחוברת המכרז. 
 

 הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור 

 .הכניסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר
 

מסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי 
צוות המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על 

 להוסיףקרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן בא המסמך הקבלן מאשר כי 
. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה מוריה של הקבלנים בחוזה האמור על

הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, 
 חס לקבלן. תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר בי

 
 
 
 
 

        ___________________ 
 חותמת וחתימת הקבלן          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/
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 רשימת מתכננים
 

 6-6297613-02 טל': מוריה באמצותמנח"י     יזם:
 02-6297539 פקס:        

 
 6492001-03 טל':  פורט מהנדסים   ניהול פרוייקט:

  פקס:        
 

 5619791-02 טל': רכטיק אדריכליםא  אדריכלות:
  פקס:        

 
 6416992-03 טל':  גלברג מהנדסים    קונסטרוקציה:

  פקס:       
 

 2080846-050 :טל'  משה וקנין    חשמל:
 02-9921731 פקס:       

 
 4853831-054 :טל'  אחים רזניקוב אינסטלציה ומיזוג:

 02-6523558 קס:פ        
 

 9278800-08 טל':  ן מטבחיםנחשו   מטבחים:
 08-9214508 פקס:       

 
 9625552-03 טל':  נתקןוממ  בטיחות:
  פקס:        

 
 5690700-02 טל':  אבני אפרת   נגישות:
  פקס:        

 
 5503115-077 טל': יורוברידג הנדסה    תנועה:
 077-5503971 פקס:        

 
 1757565-03 טל':  זליו דיאמנדי   :ביסוס

 03-5757694 פקס:       
 

 6522294-02 טל':    מימד    מודד:
  פקס:       

 
 2588790-052 טל':  דוד יקותיאל  :מפרט וכמויות

 03-6884153 פקס:        
 
 

 פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות המפקח בלבד.
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 מוקדמות - 1-מסמך ג'
 

 (ממסמכי ההזמנה)המהווה חלק בלתי נפרד 
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 תיאור העבודה  .0100
עפ"י  תלפיות מזרח בירושליםבשכונת מעון יום  מתייחסת לבניית זו העבודה נשוא הזמנה

 ההיתר ותוכניות העבודה המצורפות. העבודה כוללת בין היתר: 
 הכשרת השטח לעבודות, פינוי פסולת לאתר מורשה. - עבודות הריסה ופינוי (1
 ניות וכ"כביסוס ושלד המבנה בהתאם לתוכ - שלד בניין (2
 -ריצוף, טיח, צבע, תקרות מונמכות, מסגרות, נגרות, מיזוג  - עבודות גמר (3

 בהתאם לתוכניות וכ"כ.
 חיפוי אבן, חלונות אלומיניום, -מעטפת הבניין, כולל חיפויים, דלתות וחלונות  (4

 בהתאם לתוכניות וכ"כ. -עבודות איטום 
  בהתאם לתוכניות וכ"כ - פיתוח (5
צמג"ים, צנרת מים, ביוב, חדרי שירותים, כלים  - מערכות מים וניקוזים (6

 בהתאם לתוכניות וכ"כ. -סניטריים 
 -לוח חשמל, תאורה, הזנות חשמל, אביזרי קצה, שרוולים  - מערכות חשמל (7

 לתוכניות וכ"כ. בהתאם
ככל שיושלבו קבלנים נוספים בפרויקט, הקבלן ישמש  - שרותי קבלן ראשי (8

 ללא תוספת תשלום  כקבלן ראשי, על כל הנובע מכך,
 

 האתר 00.02
"(, את האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "

דרכי הגישה לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר 
ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא 

 יע הצעות/חוזה זה. הזמנה להצ
 

כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה 
והיציאה, הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, 
אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם 

יות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מפורטים בכתב הכמו
לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור 

 בסעיף זה.
 
 גידור ושילוט האתר 00.03

לחוזה הקבלנים של  18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף 
הר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות מוריה(. בנוסף מוב

אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי 
 לתוספת תשלום כלשהי. 

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות 
שילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, המפקח, את השילוט במידה ומדובר ב

 מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 
 הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח. 

 
בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי 

וכן פשפשים לכניסת  מ' לכניסת רכבים, 2.50מ' כ"א ובגובה  7.0כניסה דו כנפיים ברוחב 
עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח 
כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה / היתר הבניה או הסדרי התנועה 

עבור הנ"ל לא ישולם המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 
 . יהיה כלול בהצעת הקבלן לקבלן תוספת והדבר

 
 התארגנות בשטח 00.04

על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי 
גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד 
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לדרישות וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות תואמת 
 העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.

 
במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של 
הקבלן ו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא 

רש כי הכניסה לאתר מובהר בזאת במפומגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. 
 . תותר אך ורק מהדרך הציבורית

 
יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 

בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך 
התנועה תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי 

המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל העבודות 
שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, 

 גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 
 

 בלן בשטח המזמיןשטח העבודה ומעמד הק 00.05
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים 

 מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.
 

 סידורי ניקוז 00.06
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו 

כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו  לניקוז מידי של
 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26לעניין זה סעיף 

 
הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. 
 לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז
 זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן 

 לוודא כי הניקוז אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 
 

 לוח זמנים ודיווח 00.07
 לוח הזמנים המפורטבהתאם להוראות החוזה והמכרז.  בסיסייצרף לו"ז  הקבלן .א

ייעשה על ידי הקבלן עד לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים 
לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, 

 הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'.
 ל:לוח הזמנים יכלו .ב

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. (1
 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2
רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו  (3

 האמצעים והציוד באתר העבודה.
 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4
או חשבון  1א יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס' ל (5

 מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור  .ג

 לדיווחים לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.
 ת אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.לוח זמנים זה מחייב, לרבו .ד
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת  .ה

החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן 
 לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.

לות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקוב .ו
 הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 
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 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, 
ול הנדרש בחוזה לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניה

 ובמסמכי המכרז. 
 

  דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.09
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות 

 החוזה והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 
 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א
יום ממסירת צ.ה.ע  14ה קבלני משנה לאישור תוך יש להעביר רשימת קבלני משנ .ב

 לקבלן. 
הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ,  .ג

 יום על חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. 14תוך 
לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות  .ד

ימים מיום קבלת  30תוך  -ם, בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין וזמני
צו התחלת העבודה. התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב 

 וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.
והה ביותר, כולל כוח להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגב .ה

 אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.
 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  00.10
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה 

יאום ולפי מגרשים אחרים, מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בת
הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, 

 מכונות וכד'(.
 

 ימים מתחילת העבודה. 7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 
 

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו 
המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר  הבלעדית של

 של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.
 

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור 
יות בתוך האתר כלול במחיר לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמנ

 הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות 

 זמניים בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
 

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור 
עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית ההתארגנות, 

כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על 
 כל מסמך שיידרש בענין זה. 

  
 חשבונות ממוחשבים  00.11

יה הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מור
רשאית ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו 
לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים 

 על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.
  
 נים מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שו 00.12
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ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל 
הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל 

 בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 

 יומן עבודה 00.13
 2פן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באו

לחוזה הקבלנים של מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן 
 עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

 
 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.14

ם הסמוכים למקום עבודתו הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימי
ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש 
הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן 
להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת 

ביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב במפורש כי בכ
 וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

 
 מים וחשמל 00.15

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה 
רשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור ל

בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את 
שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או 

ישא בו בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, י
 הקבלן בלבד.

 
 שמירה על ניקיון אתר העבודה  00.16

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו 
כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה 

ובהר כי בכל מקרה בו ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מ
עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף 
מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד 
כאמור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק 

תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו ורעש. בכל מקרה בו 
תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה 
רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, 

 מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 
 

, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות מבלי לפגוע מכלליות
רצונו של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את 
ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את 

כלפי הקבלן בגין  ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי
נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט 
בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה 
ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים 

העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל יחזיר הקבלן את שטח 
עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת 

 תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.
 

 AS MADEתכניות עדות  00.17
רט ( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפוAS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

בחוזה מוריה. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות 
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 -של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 
 הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

 
העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות 
 ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

 
לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם 
התכנון המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את 
( 5התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )

העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע 
דבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב ה

העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן 
וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו 
מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי 

 יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.
 

  משרד למפקח 00.18
עם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנים שישמשו משרד למפקח  .א

 ולחדר ישיבות. המבנים יעמדו לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 
עם מ',  6/3במידות  -יהיה מבנה יביל כדלקמן: מבנה לישיבות  המבנה לחדר ישיבות .ב

שני חלונות ודלת חיצונית אחת. המבנה יהיה עשוי כחלל אחד מופרד ויכלול מטבחון 
 ושירותים.

חלונות עם  2מטר, במבנה יהיו  6/3במידות -יביל המבנה משרד המפקח יהיה מבנה .ג
מ' עם מנעול  1.0/2.0מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0סורגים, במידות 

 צילינדר. 
ס"מ, כיור מטבח  200/60משטח שיש במידות מינימום -במבנים יהיו מטבחון .ד

ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90ס"מ, ארון מתחת לשיש במידות  60/40/20
 ס"מ. 200/30/60

במבנים תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה.  .ה
 יבנה לוח חשמל ייעודי.

כסאות  10ס"מ,  100/300קמן: שולחן ישיבות המשרד יכלול ריהוט וציוד כדל .ו
ס"מ כל אחד וארון מגירות  80/200/40דלתות במידות  2לאורחים, ארון ברזל 

מגירות(. שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כיסא מנהל.  8לתכניות ) 
קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש 

 וכו'. OFFICE ,PROJECTעם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור", 
 מזגן לכל חלל. -קירור וחימום  -המבנים יהיה ממוזגים  .ז
 הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת. .ח
למפקח. התשלומים עבור  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  .ט

 אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע.  התקנת הטלפונים והוצאות
. ההתקנות A-4הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן: מכשיר פקס ומכונת צילום  .י

 הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.
הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש  .יא

נים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת מבחינת תקינות פעולת כל המערכות, המתק
 הניקיון )כל יום( במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

 המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.  .יב
המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו  .יג

 מהאתר, לאחר אישור המפקח. 
המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות  מודגש שעבור .יד

לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי  -המפורטות לעיל 
 הצעתו.
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מודגש בזאת, כי המבנים למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד,  .טו
 הינם רכושו של הקבלן.

, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר .טז
 לכלים. לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

 
 ישיבות תיאום 00.19

על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום 
 במועד ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 
 תעודת אחריות 00.20

לן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, על הקב
עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות 
לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו 

 על פי דין.
ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת  תוקף תעודות האחריות יהיה

 החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.
 

 תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל 00.21
על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור  .א

אישיים מבעוד מועד. באחריות  הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים -בטחוני 
הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין 

 הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות  .ב

קיפה ומלאה יחד מאושרת באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מ
עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על 

 קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.
 עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת. .ג
הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות  .ד

ת המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב וההגבלו
 האמור לעיל.

המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את  .ה
 הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה  .ו
 ה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.לטענ

 
 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.22
אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו  .א

של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני 
 , את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.מילוי המכרז

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג,  .ב
הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים 

ו/או המפקח. האדריכל ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי 
ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר, המוצר או 

 הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,  .ג
מדרישות המפרט. התכניות ו/או  במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן

כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת החומר הספציפי 
 וכד', לא תתקבל לאחר מכן.
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במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים  .ד
או המחיר, ע"פ אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/

 קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום  .ה
דרישות המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל 

 הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

יכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר באם האדר .ו
אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין 

 מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות.

מעבדה מוסמכת תגרום  /כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  .ז
להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה 

 תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 תיאומי פתחים ומעברים .2300
תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות 

 שו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יע
 
 עבודות באזורים שונים .2400

לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, 
המקום בו תבוצע העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר 

ה( והדבר לא ישמש )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זה
עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד 

 הקבלן.
 

 הכנת פתחים ו/או מעברים .2500
כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם 

מערכות השונות, יהיו כלולים המזמין הורה לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות ה
במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט 
לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה 

 ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 
 

 בדיקות מעבדה .2600
ת בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או ככלל, הקבלן ישא בעלו

למסירת העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע 
לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות  70לקבלן, לפי סעיף 

 מטעם מוריה. 
 

 כותרות 00.28
לל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין הכותרות שבמסמך זה ובכ

 להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.
  

 יחיד ורבים 00.29
 כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

 
 

_________________    _______________________ 
 חתימת הקבלן      תאריך

 
  



  12 

 מפרט טכני מיוחד - 2-מסמך ג'
 

 (ממסמכי ההזמנה)המהווה חלק בלתי נפרד 



  13 

 עבודות עפר - 01פרק 
 

 כללי 01.01
 

 עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע. 01.01.1
 

 חפירה בשטח 01.02
 

כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. יתרת  עבודות החפירה 01.02.1
תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח החומר החפור )עודפים( 

 למרחק כלשהו, ללא תשלום נוסף.
המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה  

 בסלע, אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.
 

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה,  01.02.2
כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי  הריסה וסילוק של

מבנים, יסודות וכדו'. כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך 
 המאושר ע"י הרשויות. 

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי  
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות 

 הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 
 

לפני ביצוע החפירה, יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי  01.02.3
כבלים או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל 

מן נזק שיגרם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. הצורך בחפירות, מיקו
 והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

 
במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף  01.02.4

 במפרט הכללי. 01.022
 

 עודפי חפירה 01.03
 כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף. 
כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן מודגש שחול החפירה,  

למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או 
 לערימות באתר, במקומות שיורה במפקח.

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

  אופני מדידה ומחירים 01.04
 

 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1
הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות הפירוקים  א.

ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח, שיוגשו לאישור המפקח ואשר 
 ישמשו בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות. 

וזר, מהודק בשכבות, פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות מילוי ח ב.
במקומות שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או 
שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק 
כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם 

 פי העפר אל מחוץ לשטח האתר.בנפרד עבור סילוק הפסולת ועוד
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל  

 מרחק שהוא, ללא כל תוספת מחיר.
 חפירות גישוש ככל שיידרש. ג.
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 כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע. ד.
 
 
 
 
 
מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים. לא  01.04.2

ולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, יש
קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי -בקרבת מתקני חשמל, תברואה, מתקנים תת

 20-30 -מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב
 הס"מ האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. 

הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה  סוג 
 הנקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 
  המדידה 01.04.3
במפרט  0100.23, 0100.22, 0100.21עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  

 הכללי, דהיינו שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה.
א תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות, הרחבות לתעלה, דפנות ל 

 אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיו"ב.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 כללי 02.01
 

 סוגי הבטון 02.01.1
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון  

 . 30-מסוג ב
 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150תהיה הכמות המזערית של צמנט עבור בטון רזה  

 
 תנאי בקרה 02.01.2
 תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה. 

 
 הכנות ליציקה 02.01.3
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט  

ם, מיד לאחר יציקתו, באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המי
 כדי למנוע סדיקה פלסטית.

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

 שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון. 
קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך  

 היציקה. זמן
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים  

 במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
 

 בדיקת חוזק הבטונים 02.01.4
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת  

א תעודות יום, עליו להמצי 28התקרה. באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור 
 70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7על חוזק הבטון בעמודים אחרי 

יום. רק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת  28מהחוזק הדרוש אחרי 
 התקרה מעל הקורות והעמודים.

 
 על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע. 02.01.5

 
 טפסות 02.02

 
 שינה מלבידים ו/או מפלדה, חדשים, בתאום עם המפקח.התבניות לבטונים תע 02.02.1

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע  

 במפרט הכללי. 02064על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 
 

טפסים הדרושים לשם קבלת הבטון הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת ה 02.02.2
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של 

המהנדס והאדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו 
הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט 

 ובפני מאמצים כלשהם.
 

באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי אישור הפסקות יציקה,  02.02.3
 המהנדס. 

כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל  
הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה 

 וכתב הכמויות. 
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עם תכנון מפורט לגבי שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה  6הקבלן יגיש  
 הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס. 

 
אין לפרק תמיכות של תקרה  02068-ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02.02.4

עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס. 
קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך 

 השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.  -את התקרות חלקית 
 

הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי  02.02.5
 שהבטון לא יאבד מחוזקו. 

 
 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 02.05

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

ילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המוחלט, פ
המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה 

 מדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד מוסמך.
 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה  02.05.2
 .1, טבלה מס' 789טבלת הדרגות בת"י  לפי 6לא תעלה על דרגה 

 
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר  02.05.3

בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת 
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על 

 ל הקבלן.חשבונו ש
 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.06
 

במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא  02066בנוסף לאמור בסעיף  02.06.1
 את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים. 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור  
 תב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם. בכ
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות  

הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות 
 ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.

הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר  לפני כל יציקה יכין 
עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 

 הנדרש. 
 

מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום  02.06.2
ין תוכנית מפורטת המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכנות הנדרשות. המהנדס יכ

של החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת 
 הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. 

 מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.  
ע"י הקבלן, כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע  

מכל סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור 
הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך 

 תהיינה על חשבון הקבלן.
 

 אשפרה 02.07
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על הקבלן לבצע את האשפרה  0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  02.07.1
 לתנאי האקלים. המתאימה 

 
יותז חומר שחוסם  ,ימים 7טרם חלפו  על כל השטחים,מיום היציקה ועד 02.07.2

 " צבעוני. CURING-COMPOUNDהתאדות המים מתוך הבטון "
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  

משטח הבטון  יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את
 ימים.  7רטוב למשך 

 . CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  
 

ימים נוספים  18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת 02.07.3
 לפחות.

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני, חומר  
 GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 

 גר' למ"ר. 500-בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
 

 הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.  02.07.4
  

 ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה 02.08
 

ין בקורות או עמודים, הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים וב 02.08.1
 חייבות באישורו של המפקח.

במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה  02045בנוסף לאמור בסעיף  
 חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.

 
בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה  02.08.2

ון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבט
 לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.

הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב  02.08.3
 הראשון:

 הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון. -
ן מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגו -

טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, 
כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים 

 רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם  -

 קה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.לפני היצי
 
 דלעיל. 02045ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02.08.4

 
 ביטון משקופים 02.09

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסומנים בתכניות אדריכלות, בעת יציקת  
קירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון, כך שמידות 

 לוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.המשקוף, ג
 

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.10
למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש  

במקומות  6, "5להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: בטון מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "
מניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד ל

נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן 
 ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
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 פלדת הזיון 02.11

 
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת   02.11.1

רתיכה/רשתות פלדה מרותכות, כמצוין בתכניות. הפלדה תתאים לדרישות 
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו 

 מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
 

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים   02.11.2
 מעל מפלס התקרות.

 
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור   02.11.3

ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא 
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל 

 חשבונו.
 

וטות פלדה לזיון במקומות שונים במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מ  02.11.4
מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן 

חל איסור  -ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
לא יבוצעו ריתוכים  -מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 

 באתר.
-ת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מעל הקבלן לקח 

מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי  25מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  12
 לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.

 על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.  
 

" של מוטות הזיון השייכים ליציקה לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים  02.11.5
 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

 
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם   02.11.6

 בעבורן, כמפורט במפרט הכללי.
 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   02.11.7
 ה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.תהי

 
 -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה   02.11.8

יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה 
 צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים תחול על הקבלן.

 
 אופני מדידה מיוחדים 02.13

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 02.12.1

הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים  א.
 מיוחדים.

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

 כמפורט לעיל.
 בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.שימוש  ד.
עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת  ה.

 בכתב הכמויות.
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הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע'  ו.
אינסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי 

 ח.הוראות המפק
 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צנרת  ח.

וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים 
לביצוע עבודות הגמר והמערכות. לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים 

ועסקים ע"י המזמין וכן סידור והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מ
וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות 

 ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון. 
 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.
 הכנת רשימות ברזל. י.
 טייה המותרת.סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהס יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. יג.

 .לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן יד.  
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  טו.

 נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
 

 
  

 עבודות בניה - 04פרק 
   

 סוגי הבלוקים 04.01
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה, בלוקי בטון חלולים  

 סוג א'. 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 
 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח. 

 
 ולקבל את אישור המפקח.לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת  04.02

 
תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל,  04.03

צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות 
 השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.

עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות,  במקרה והצינורות יבוצעו לפני 
 תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  
 ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.

 
ובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל ג 04.04

 יורה אחרת המפקח.
 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05
. חגורות מתחת למחיצות בחדרים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
קרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לת 

שיקדחו  466קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
 לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.

 
 אופני מדידה מיוחדים 04.06
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בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט  
 להלן:

ת למיניהם )אופקיות, אנכיות, שטרבות וכו'( לרבות זיון כנדרש, כל החגורו א.
 קוצים עם דבק אפוקסי וכו'. הכל יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים.

 ביטון משקופים. ב.
 בניה במעוגל. ג.
 בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון. ד.
נה נמדדת בנפרד כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואינ ה.

 בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות איטום - 05פרק 
 

 כללי -יריעות האיטום  05.02
 

יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומניות משוכללות, תוצרת גרמניה או צרפת או  05.02.1
, משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקר" U.E.A.T.Cישראל בעלות תו תקן ארופאי 

והה. יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות ובעלות הסמכה לאיכות גב
עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  S.B.Sפולימר  15%משוכללות המכילות לפחות 

 גר'.  250
 לשני הכיוונים. 80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות  

 
בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק  05.02.2

מפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות ל
 כולל פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

 
היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים,  05.02.3

ים פגומים, סיבי זיון חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שולי
 בולטים לעין וכד'.

 
גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע  05.02.4

 פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה. 
 גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש. 

 
 אופני מדידה מיוחדים 05.03

 
מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא  05.03.1

 ימדדו שטחים אנכיים.
 מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו. 
 חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו. 

 
דה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל לאמור במפרט הכללי מחירי היחי בניגוד 05.03.2

 המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.
 

בנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים אביזר מיוחד לאיטום מעברי צנרת  05.03.3
 דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק. 

 
רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום איטום קירות חדרים  05.03.4

 עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד. 
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי 10.06
 

על  .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  06.01.1
במפרט הכללי  06.02בהתאם לסעיף הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים 

 .ולקבל את אישור המפקח
 

לאחר אישור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל  06.01.2
קבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח, בהתאם 

ית לפני הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכלל .במפרט הכללי 06.01.06לסעיף 
 .קבלת אישור הדוגמאות

 
 .מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם 06.01.3

 .אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת
 .מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו

 
 .מ"מ 2בעובי מזערי של  FE 37וצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה מ 06.01.4

 .ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים
 .הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק 

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.01.5

 .חת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלןא
 

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.01.6
 .הכללי

 
  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7

 
 רב מפתח 20.06

, דלתות אש, דלתות נגרות, מסגרות, דלתות -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )

 .כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח .במבנה
 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 

 
 דלתות אש 30.06

 .לאחר שהדלת הורכבה ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 

 .בנפרד
 
 אטימות 40.06

יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות  
החללים  .ן חשפי הפתחיםוהדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבי

 .מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות  .במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
 .לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם
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 אופני מדידה ומחירים 50.06

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.05.1

 המפורטות להלן:
ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה  .א

 .)משקופים( בבטון ועיגונם
החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים  כל .ב

 .ולרשימות
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  .ג

 .אחרות
בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד

 .אש כולל התיקונים הדרושים
 .ל דלתות וארונות הידרנטיםכל הכתובות הנדרשות ע .ה
 .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים .ו
 .הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  .ח

בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 
 .ם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבהג

 .גילוון וצביעה .ט
 .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 מגיני אצבעות יא.
 .מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי ב.י
כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש  .גי

 .בכתב הכמויות
 
)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2

 .במחירים
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 מערכות תברואה - 07פרק 
 

 כל העבודות יעשו בהתאם למסמכים הבאים
 משרדית מיוחדת-המפרט הכללי בהוצאהת ועדה בין .1

 פרקים:

 עבודות עפר -01 -
 מתקני תברואה -07 -
 מתקני כיבוי אש -34 -
 וי מים וביובקו -57 -

 בהוצאת משרד הפנים -הוראות למתקני תברואה  -הל"ת  .2
 של מכון התקנים על כל פרטיו ונספחיו. 1205תקן  .3
 תקנים ישראלים אחרים הקשורים לביצוע העבודה, בהעדרם תקנים בינלאומיים. .4
 המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות. .5

 
 מפרט זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות:

 ם קרים וחמים.אספקת מי •

 הנחת צנרת דלוחים ושופכים. •

 ביוב בשטח המגרש. •

 התקנת כלים סניטריים. •

 ניקוז מי גשמים מבניין והמגרש. •

 דרישות מיוחדות. •

 

 :כללי •
 

 בטיחות 
כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות 

ת עקב השימוש בהם, וכן העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצו
 1001הנחיות משרד הבריאות או כל גוף מוסמך אחר לעניין זה, וכן בהתאם לדרישות ת"י 

 וכל תקן אחר הקיים לגביהם.  755על כל חלקיו 
הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות, וכל החוקים והתקנות 

נוהלים אחרים אשר יש למזמין, לעבודות  החלים על נושא הבטיחות בעבודה, וכן על פי
 מסוג זה.

על מנת ,כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימה על גבי כל החלקים הנעים
להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות 

 ית.הבטיחות העדכניות של כל רשות שעניינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמ
 

 חומרים וביצוע
הצנרת למיניה האביזרים וכו' אשר  ,כל החומרים, המוצרים המוכנים, הכלים הסניטריים

יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות 
העדכניים. כמו כן, הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי  התקנים הישראליים
 ידו כשרים ליעודם.המפקח ונמצאו על 

יסולקו ממקום העבודה על ידיד  -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל
 המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקום. -הקבלן ועל חשבונו, ואחרים 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות 
ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על לדרישות התקנים הנ"

הוא במסגרת סמכותה הרשמית. המפקח  ,העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה
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ראשי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העובדות לדרישות, הוראות, 
 אם יידרש.תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה ב

 
 דוגמאות

הקבלן יספק לפי דרישות המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, כלים 
סניטריים, אביזרי ניקוז, צנרת למיניה וכו', בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל 

בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים מתאים 
 יום לפני התחלת הביצוע.  30-א פחות מלהתקדמות העבודה אך ל

הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו 
להשוואה לחומרים ומוצרים שיופקו ולמלאכה המבוצעת.כל הדוגמאות יהיו רכוש 

לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של .המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת
לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות, לחוקים ולתקנים, הבדיקות דוגמאות, על מנת 

מערך  %0.3יבוצעו במעבדה מוסמכים וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 
 חשבונו הסופי.בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות.

 
 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע 

 הנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בכל ניסיוןלשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מ
וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו 
הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב 

 כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

 

יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי ומנהל  14דיע למפקח, תוף הקבלן יו
 העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה.

 

החלפת מהנדס האחראי ו/ או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור. המזמין ו/או המפקח 
ברר כי אין רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם ית

הא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו 
לשביעות רצונו של המזמין ו/ או המפקח. על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים 

 מתאימים אחרים.

 

 עובדים וקבלני משנה
ידע מקצועי ונסיון לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ועובדים ו/או קבלני משנה בעל 

מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים לשמירה 
 על קצב עבודות ונאות בהתאם ללוח זמנים.

 

המלאכה ובין באתר, לפחות  -הקבלן יודיע למקפח את שמו של כל קבלן משנה, בין בבית
 יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו. 30

 

קח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד,פועל או קבלן משנה משטח העבודה המפ
 והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו.

 

 הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול להגיש.
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 פיקוח וביקורת העבודה 
עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל

 בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.

 

הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב 
 העבודה והחומרים.

 :אספקת מים קרים וחמים •
שחור, במילוי או מונח בקרקע בעומק  UVמוגן  קווי מים במגרש יהיו מצינורות פולירול

 מ' עם עטיפת וריפוד חול, בקוטר מתאים בהתאם לתוכניות ומפרט היצרן. 0.6עד 
 הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי מפרט הוראות היצרן.

הנחת קווים תבוצע אחר יישור שטח ופיתוח כולל עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי, 
ין קווי מ' ממפלס סופי של הקרקע, במקום הצטלבות ב 0.5-עומק צנרת יהיה לא פחות מ

המים וקווי הביוב יונח צינור מים מעל צינור הביוב כך שמרחק נטו בין הקווים יהיה לא 
 ס"מ. 30-פחות מ

חיבור הצנרת יתבצע  חיבור הצינורות מתבצע באמצעות אביזרים שאושרו ע"י היצרן.
כיסוי ראשוני של הצינור ע"י חול אדמה ללא אבנים חדות. מבחן לחץ ייעשה  מחוץ תעלה.

 פי הנחיות היצרן. על
חיבור אספקת המים למתקני כיבוי האש יהיה עשויים מצינורות פלדה עם עטיפה 

עם עטיפת חוץ  40חיצונית של פוליאתילן שחול, צנרת הפלדה מגולבנת סקדיול 
 ובהתאם לתוכניות ומפרט היצרן.-ASTM 53חרושתית, לפי תקן 

ן מנופח בהתאם להוראות היצרן הצביעה תעשה ע"י שלושה שכבות צבע על בסיס ביטומי
הליפוף יעשה ע"י סרט  לאחר ניקוי הצינור מכל פסולת ולכלוך כולל שאריות סיד.

 פלסטיק לאחר ניקוי הצינור.
 ביצוע הצינור יהיה לפי מפרט הוראות היצרן והתוכניות.

צינורות יחוברו בריתוך או בהברגה ע"י מופות מגולוונות מיציקת חשילה בהתאם לת"י 
 . הברגת הצינורות בתוך הספחים תהיה לכל אורך הברגת הספח.255

האיטום יעשה בפישטן ומריחת צבע מיניאום, תוך הקפדה שלא יבלוט פישטן לתוך 
 הצינור או מחוצה לו.

מ"מ, כל  19צנרת מים חמים בתוך רצפות, קירות וחריצים תהיה עטופה בבידוד "ענביד" 
מצנרת פולירול ובתוואים המפורטים בתוכנית.  קווי המים בתוך הבניין יהיו מורכבים

חיבור  חיבור הצנרת לכלים הסניטריים )קבועות( יעשו באמצעות אביזרי פליז מתאימים.
צנרת למיניהם כגון: פלדה לפקסגול, פקסגול לפקסגול, פולירול לפקסגול יעשו באמצעות 

 נים לגישה.אביזרים מתאימים ומאושרים ע"י המהנדס ומקומות החיבור יהיו נית
 שסתומי הסגירה יהיו דגם "כדורי" תוצרת "חוליות" )פולירול(, או שווה ערך.

חדירת הצנרת האנכית דרך הגגות תעשה באמצעות שרוולים מצינור פלסטי בקוטר גדול 
במידה אחת מקוטר הצינור המתעל. צינור השרוול יסתיים בזויות לכיוון המשך תוואי 

 ינור השרוול לצינור המתעל יסתיים במסטיק.צנרת הפקסגול, המרווח בין צ
קווי המים המונחים חופשי על הגג יהיו עשויים מצנרת פולירול העומדת בתנאי הקירנה 

 מ"מ. 19ועטופים בידוד ענביד עובי  UVכדרוש ע"י התקן עם הגנת 
 

 מערכת למדידת מים:
 המערכת למדידת מים תותקן בהתאם לתכנית המפורטת.

  :כללי מערכות מים •
הקבלן יספק,ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של רשת למים קרים וחמים  .1

 לשימוש, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט וע"פ התכנון.
מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות ותספקנה את המים בכמויות, בלחצים  .2

 ובטמפרטורות הנדרשות.
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הנדרשים לשם אבטחת איכות  מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים .3
המים, מניעת זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה 

 טמפרטורות האספקה וכל מאפיים אחר הנדרש ע"פ התכנון.
מערכות המים למיניהם תכלולנה את כל הצינורות לאביזרי הצנרת, מהחומרים  .4

 ים והחיזוקים.התרמי הנדרש, המתל הסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד
במסגרת עבודה זאת חלה על הקבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום חיבור  .5

אספקת המים לאתר הבניה עם מחלקת המים של העירייה, ועם כל רשות אחרת 
כנדרש לביצוע החיבורים. הקבלן יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הנדרשים 

 התכנון וכנדרש.מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של החיבור ע"פ 
 07כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ ההנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  .6

, הל"ת ויתר התקנים שבעניין זה 1205"מתקני תברואה", ת.י. מס'  -1990מהדורה 
 וכל ההנחיות ודרישות מפרט זה, התוכניות וכמויות.

 :כללי בבניין ושופכין דולחין קווי מערכת •
( למערכת HDPEירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן )הקבלן יספק  .1

 השפכים החמים והקרים.
 הצנרת ואביזריה תהיה בעלת ת"י ותבוצע בהתאם לתקן ומפרט היצרן. .2
כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים למיניהם וכו' יהיו  .3

 , ואין לבצע אביזרים באתר.מיוצר מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי
לצנרת הביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפויות או  .4

 מעלות עם קטע ישר ביניהן ע"פ התקן. 45קשתות בזוית של 
 חיבור הצנרת יהיו בהתאם להוראות היצרן, בריתוך או באמצעות מצמד חשמלי. .5

 ון וסמוך לחיבור הכלים.בצנרת יותקנו פתחי ביקורת ליד כל שינוי כיו

אטמס. למשך שעה וחצי ואחר שכל הפתחים  1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של 
 יאטמו.

מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן חייב להיות בעל ניסיון וידע מוכחים בשימוש  .6
והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור נציג היצרן כי הינו קבלן מורשה 

 .ים וההשתלמויות הנדרשיםועבר את הקורס
 

בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסרו נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודות אחריות 
 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה. 10לתקופה של 

 

הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות 
 היצרן לעניין זה במלואו.

 

( מולחמים גברית HDPEצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה )קולטנים יותקנו מ
. צינורות העוברים דרך כיתות יהיו עטופים בבידוד אקוסטי או גברית 500לפי ת"י 

SILENT  

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.

 

 מעלות. 45-כמו כן, יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול מ

 ניקוי והביקורת תהיה גישה נוחה.לכל פתח 

 

 כל קולטן ביוב יוארך בצינור אוורור שקוטרו בקוטר הקולטן.

 קווי אוורור יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה. 

 ס"מ מעל לגג. 30 -קווי אוורור יבלטו כ
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 על צינור אוורור יותקן ברדס מתאים.

מפוליאתילן עם  יה מצינורותחיבורי קולטנים לקו ביוב בחצר מתחת לבטון יה
, שיפוע קווי דלוחים 30-( מולחמים עם עטיפת בטון מזוין בHDPEצפיפות גבוהה )

 .%2-ושופכים יהיו לא פחות מ

 

צינורות שופכין אופקים יונחו מעל הרצפה ויותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות 
 .500( מולחמים גברית לפי ת"י HDPEגבוהה )

 

( למערכת השפכים HDPEיותקנו מצינורות מפוליאתילן ) 2וטר "קווי דולחין בק
 החמים והקרים.

 חיבור לקולטנים יהיה בהתאם להוראות היצרן.

 צינורות דלוחין יונחו במילוי הרצפה בעטיפת בטון.

 

יותקנו לפי  HDPE-קופסאות ביקורת, מחסומי ריצפה ומחסומי תופי יהיו מ
קופסאות ביקורת עגולים מסגרת ריבועית  התוכנית ובהתאם לדרישות הל"ת. מכסי

להתאמה לריצוף עשויים ברונזה או כרום )ע"פ הנחיות אדריכל/יזם( תוצרת "מפה" 
 או ש"ע.

 

חיבור מערכת הביוב לקווים, או קולטנים קיימים בהתאם להוראות היצרן ותקן 
 .1205.4ישראלי 

 

ן מתחת לצינור עם צנרת אופקית גלויה יש לתלות באמצעות פרופיל תמיכה מגולב
 קטרים בהתאם להוראות היצרן. 15ס"מ ותליות לתקרה כל  50סרטי חביקה כל 

 לכל צינור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות בהתאם להוראות היצרן.

צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכול ע"פ 
 הנחיות היצרן.

 

טות תרמית של הצנרת הגלויה ע"פ הנחיות היצרן בכל צורת תליה יש לאפשר התפש
 ובתיאום עם המתכנן.

 

חיבורי צנרת למינהם כגון פלדה )יציקת ברזל( לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה 
 1205באמצעות אביזרים המתאימים בהתאם להוראות היצרן התקן הישראלי ת"י 

 והתכניות.

 

המומלצים ע"י היצרן,  צנרת תת קרקעית תותקן בחפירות ע"פ הרוחב והעומק .1
ס"מ, מלוי מסביב בחול וכיסוי עם  20עם מצע חול ים בעובי  -להתנהגות גמישה

ס"מ  10X10ס"מ, או להתנהגות קשיחה עם עטיפת בטון מזוין  30חול ים בעובי 
 מסביב.

( ע"פ הנחיות יצרן AZחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ) .2
 הצנרת.

 ש, יותקן הצינור עם מכסה ביקורת מאורך )סגלגל(.בתאי ביקורת יב

 לצנרת אחרת יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים. HDPEבחיבורי צנרת  .3
 ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.
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מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע"פ הנחיות היצרן, יותקנו עם הארכה  .4
 כנדרש, וע"פ הפרטים והנחיות היצרן.

 

ונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק הרשתות העלי
 לגובה הרצפות ושיפועיהן.

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקנת 
 המערכות השונות.

 כמו כן כולל על העבודות הדרושות כגון: קידוח בקירות בטון מזוין, חציבה, סיתותים,
בודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים, תוכניות יציקות וכל הע

 הכמויות. -וכתבי

 ביוב בשטח המגרש •
 .884קווי ביוב בחצרות יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י 

 .4%לבין  1.5%מ"מ ושיפעו בין  160קוטר הצינורות יהיה 

 מתאימים.חפירה ו/ או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכנים 

 ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30הצינורות יונחו על מצע חול בעובי של 

שוחות ביוב מתועשות מבטון, חוליה תחתונה והרצפה ביחידה אחת, עם מחברי איטוביב 
 .658מתועשים וטיח "גנלצ". איטום חוליות באמצעות "איטופלקס" לפי ת"י 

 מכסי התאים יתאימו לפני הקרקע הסופיים.

 טון. 8ללחץ  103.1.2דגם  489המכסים יהיו לפי ת"י 

 

 קבועות תברואיות  •
קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם כולל 
חיבורי מים וביוב, אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים להתקנה )חומר שחור(, 

, קידוחים, מעבר קירות/תקרות מסוגים עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות חציבות
שונים כולל קירות/תקרות בטון, חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות. עבודת הקבלן 
כוללת לפיכך, ביצוע עבודות הצנרת והחיבורים הדרושים להתקנת הכלים, אספקת 
האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי צינורות, ספחים וכו' ע"י הקבלן, אספקת 

ובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, התקנה וה
במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן 

יהיה אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא והוא לבדו 
 ישא בעלויות נוספות שידרשו להשלמתם.

 

 ם הסניטרים יהיה לפי דרישות המופיעות בתכב הכמויות/דרישות היזם:אפיון הכלי

 

 .1205להתקנת מתקני תברואה מס'  כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי
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 מערכת ניקוז מי גשם במגרש •
 .884קווי ניקוז בחצרות יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י 

 .4%לבין  1.5%יפעו בין מ"מ וש 200160/קוטר הצינורות יהיה 

 חפירה ו/ או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכנים מתאימים.

 ס"מ. 30ס"מ וייעטפו בחול בעובי  30הצינורות יונחו על מצע חול בעובי של 

 

מ"מ  110בקוטר  קווי ניקוז יסודות במגרש יהיו מצינור שרשורי עטוף בד גאוטכני
ות הינם באמצעות אביזרים מברזל יציקה עם בהתאם לתוכניות. החיבורים בין הצינור

 חיבור בנד נירוסטה, ביצוע הקו לפי הוראות היצרן ובהתאם לתוכניות.

 

מונוליטים, הפתחים יוכנו לפי הזמנה בהתאם  -תאי הניקוז יצוקים מבטון מזוין
 לתוכניות ולדרישות היצרן.

 יש לבצע איטום סביב חיבור הצינור על ידי בטון צמנטי.

 בלתי מתקוץ + אטם עוצר מים מגומי()בטון 

 הביצוע בהתאם לתוכניות הוראות הרשות המקומית והמתכנן(

 

העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקנת 
 המערכות השונות.

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות 
 הכמויות. -ות להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים, תוכניות וכתביהדרוש

 

 (:כלליות)דרישות מיוחדות  •
 

 תליות ותמיכות צנרת: 
את מרחקי וצורת תמיכת הצנרת יש לבצע כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות 

בלבד. סוג התליה יהיה בהתאם לסוג  HYDRAאו יוניסטרט או  MVPROתוצרת 
כת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה תמיכה )כגון המער

 לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה.

נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכד' יותקנו לפי סוג המערכת והצנרת 
  הנדונה.

 

 תמיכת צנרת:

 צנרת תיתמך באופן הבא:

ים בטבלה בתמך חופשי לתנועה הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המרחק .א
 סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו לייסדו בטון.

 

 צנרת פלדה

 6" -4" 3.5" -3" "2.5 -" 1.25 "1.25 -"3/4 קוטר אינטש:

 4.2  3.6 3 2.4 מרחק מ':

 

 .P.V.Cצנרת 

 D25   D32  D40  D63 קוטר:

 1.3  1.00  0.90  0.75  מרחק מ':
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 צנרת גברית:

 מך לפי הוראות ההרכבה של היצרן.תית

בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים יתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר 
 ביותר הנדרש.

 

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע  .ב
לחלוטין מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש 

חים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר להשתמש בספ
 תורשה רק במקרים חריגים, באישור מראש של נציג המזמין.

 

 חדירת דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. .ג
ס"מ מכל צד של אלמנט הבניה במצבו  2 -. השרוולים יבלטו כHDPEהשרוולים יהיו 

לל צפוי האלמנט כגון טיח(. פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה הסופי )כו
ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל  2בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרת עץ בעובי 

 ס"מ(. 2ההבלטה של 

חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה 
התקנת  .LINK- SEALאוטמים דוגמת  משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, ע"י

איטום למידת הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר 
ביציקה יבוצע קידוח מוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא 

 תוספת מחיר.

 

ת עטיפת במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת ו/או סימון בתכונית תבוצע סביב הצינורו .ד
ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל  15תבניות. בעובי מינמלי של 30-בטון מזוין ב

 זיון.
 

רשתות הצנרת תכלולנה צפוייה וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון  .ה
התואם לזה הנהוג בביה"ח כיום ללא תוספת מחיר, כולל ציפויים חרשתיים או 

 פויים במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. מבוצעים באתר וכולל תיקון צ
 

צנרת תחת לרצפות תעשה לאחר הנחת הבטקל. על הקבלן לסמן ע"י קרש או אמצעי  .ו
זהה דומה את תוואי הצינור ואת העומק שהוא תופס לפני הבטקל וכל זאת על מנת 

 למנוע סיטוטים ולאפשר החלקה נאותה על הרצפה.
 

צב מותקן. צנרת אספקות תעמוד כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במ .ז
שעות. צנרת שפכים וניקוזים  48מלחץ העבודה למשך  1.5בבדיקה בלחץ של פי 

 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3תעמוד בבדיקה בלחץ של 
 

מהלחץ הנדרש  10%במידה ובדיקות הלחץ של הצנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  .ח
 חיבור וחיבור.תעשה בדיקת ריתוכים ע"ח צילום רנטגן של כל 

 
 בדיקת לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לסילוק שפכים 
ויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק 

 מעבודתו וללא תוספת תשלום.
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 בדיקת לחץ הצנרת  .1
 מום לשימוש, וכל צנרת אחרת צנרת המים הקרים, החי

 פעמים לחץ 2במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי מזערי של 

 אטמוספרות. 10העבודה המרבי של המערכת אך לא פחות מאשר 

 

דודים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש 
 ההתפשטות.לתת תשומת לב לתקינותם של התליות, הנקודות הקבועות ואביזרי 

הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה מהפעלת 
 המשאבה.

 שעות לפחות. 24המערכת תושאר תחת לחץ למשך 

 

עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי לכלוך. השטיפה כדוגמת הלחץ, 
תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים ייעקפו, והשטיפה 

 כל עוד ימצא לכלוך במים.תימשך על 

 

 כל יתר הדרישות יהיו ע"פ המפרט הכללי.

 

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין
(, תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף בלחץ 63) 2כל צנרת הדלוחין בקטרים עד "

 מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר )מוצאי כיורים(. 1מים של 

 שעה. 1הם יאטמו וגובה המים ישמר למשך קופסאות ביקורת ומחסומים למיני

 

 בזמן הבדיקה יש לבדוק את אזורי המחברים למיניהם, ואביזרי התפשטות.

 

 נזילות יותקנו ותיערך בדיקה חוזרת.

 

מטר  2וכו' תבדק כמתואר לעיל, אך בעומד של  HOPEכל צנרת הביוב העשויה 
 מעל

 מטר. 10לה על לנקודה הגבוהה ביותר של הקו, כאשר גובה הקו לא יע

 

 הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטרים.

יש לוודא שהזרימה חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות 
 למינהם מכל פסולת בנייה.

 
 

 בדיקת כלים סניטרים ואביזרי מים
כל הכלים הסניטרים יפעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באזורי החיבור בין האסלות לצנרת 

 הביוב, ומחסומי כיורים.
יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירה/ פתיחה ברזי הניתוק למינהם עד לקבלת 

 זרם מים סביב ללא התזה
 

 שטיפת קווי ביוב וניקוז חיצוניים.
יש לשטוף בזרמי מים חזקים וע"י מוטות עם מברשות ניקוי לאסוף ולנקות את כל פסולת 

 וב והניקוז החיצוניים.הבניה של כל מערכת צנרת הבי
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יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית, ולוודא שהזרימה חופשית ואחידה לאורך כל 
 התעלות ובתאים.

יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים )בתאים טרומיים(, בין החוליות לתקרה 
 וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט ובאופן חלק ואחיד.

ש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים, ולגרז בשכבה בגמר העבודה ולפני המסירה י
 נדיבה את מסגרת המכסה.

 
 שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים ראויה לשתיה.

הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר ישמשו לשתיה או לשימוש 
 אדם מכל סוג.

מית והתקן על עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות הרשות המקו
 הישראלי. 

 
 אחריות ושירות למתקני תברואה

חודש מיום הקבלה  24תקופת האחריות והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של 
 הסופית של המתקן ע"י המזמין )גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(.

כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין תכניות עדות מדויקות ומפורטות 
 (.AS MADE)תוכניות 

בגמר תקופת העבודה )ע"פ ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין( ולקראת 
איכלוס המקום ע"י המזמין, קבלן יפעיל את מערכת התברואה וכיבוי האש על כל 

 חלקיהן ע"מ לאפשר תנאי עבודה ומחייה נאותים ובטוחים.
ים במחירי המערכות, תקופת האחריות, תוכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלול

 ולא תשלום כל תוספת עבור ביצועם. 
 

 :אופני מדידת הצנרת ואביזריה יהיו כדלקמן •

הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך האביזרים עצמם.  -
 את החומר ההלחמות, התליות המיוחדות וכל יתר הנדרש. מחיר הצנרת כולל

הסתעפויות, מעברים רוכבים, אוגנים וכו' ימדדו בנפרד רק אביזרי הצנרת כגון קשתות,  -
 ( כולל ומעלה.2.5מ"מ )" 75בקטרים של 

מחיר אביזר כולל את החומר והריתוך שלו לצנרת משניים או שלושה צדדים כנדרש.  -
 אוגנים כוללים במחירים ריתוך לצד אחד בלבד.

ת לחיתוך, עיבוד הקצה, על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כל ההוצאו -
 ריתוך וכל יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא תשולמנה כל התוספת.

מ"מ כוללת במחיריה גם את האביזרים כגון קשתות הסתעפויות  63צנרת בקטרים עד  -
 וכו'

אביזרים כגון מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מסעפים )לכל מספר יציאות (,  -
גישות, אביזרי בקרה וכו'. ישולמו בנפרד.עם זאת כלולים מונע  אביזרי התפשטות, מסעף

נקודות הקבע, פקקים למיניהם מצמדים למיניהם, אביזרים  -במחיר הצנרת וללא תוספת
מונעי שליפה, אטמים, שבכות, מכלולי חיבור ומתאימים, כיסויים סביב מחסומים, 

 ה.תמיכות ותליות, תעלות פח לתמיכה וכל יתר הנדרש להשלמת העבוד

( ומעלה תשלום תוספת לפי האורך, 2.5מ"מ )" 75רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר  -
 כדלקמן:

 

 מטר 1 -מעלות  90קשת  -

 מטר 2 -או "צלב" מכל סוג וזוויות  Yהסתעפות  -

 מטר 2 -ניפל עם ביקורת -

 מטר 1-מעבר -

 מטר 0.5 -מכלות  45קשתות  2 -
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 מטר 0.5 -מעלות  45קשת  1 -

 מטר 1.5-אביזרי התפשטות  -

 מטר 1 -פקק ביקורת בקצה קו -
 

 רשימת תוכניות התברואה •
 

מערכת התוכניות והמפרטים המצורפים למפרט זה הינם למרכז בלב ומהווים  .1
 ותיאור כללי של המערכת במבנה. אינדיקציה

כיבוי אש  ,התוואי הסופי של מהלכי הצנרת לאספקת מים, לסילוק שפכים, ניקוז
תאי בקרה וכו' יקבעו ע"פ אפשרויות  ,והמשנימיקום כלים סניטרים, הציוד הראשי 

 .ההתקנה ומגבלות המבנה או הפיתוח בעת הביצוע

לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינוי תוואי, עקיפת מכשולים, תוספת  .2
 אביזרים וכו'

 אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכת.

יוד ראשי או משני, אביזרי שינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים צ
 .צנרת או אביזרים אחרים לא יהיו עילה לדרישה כספית כלשהי

המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מהתכוניות באחרות, להוסיף תוכניות,  .3
 סקיצות ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר.

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תוכנית אשר אושרה במפורש לביצוע. .4
בודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד, החומרים והכלים הדרושים להתקנת הע .5

 המערכות השונות.
 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה, חציבה, סיתותים, יציקות וכל העבודות 
הכמויות,  -הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים, תוכניות, כתבי

משרדית המשותפת למשרד  -ין שבהוצאת הועדה הבין המפרט הכללי לעבודות בנ
  הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון.
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 עבודות חשמל - 08פרק 
 

  כללי: .1
מעונות יום בתלפיות מזרח  -המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במבנה חדש .א

 ירושלים.  -
 היזם: עיריית ירושלים באמצעות חברת מוריה.  

קבלני חשמל בעלי רישיון מתאים ובעלי ניסיון מוכח  את העבודותלבצע רשאים  .ב
 בביצוע עבודות בסדר גודל דומה

העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל  .ג
 מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק לפי הנוהל המחמיר(.

 חוק החשמל  (1)
  ה עדכנית לתקופת הביצוע:מהדור -קובצי התקנות (2)

 רישוי מתקנים חשמליים.  771 ק"ת
 .1000Vמעגלים סופים הניזונים במתח נמוך עד  4731 ק"ת

 הארקת יסוד.   4271 ק"ת 
 . 1000Vהארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד   5375 ק"ת 
 התקנת מובילים.   1809ק"ת  
 התקנת מוליכים.   2569 ק"ת 
 . 1000Vמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד הע  5482 ק"ת 
 התקנת כבלים.   1949 ק"ת 
 רישיונות.   4778 ק"ת 
 .1000Vהתקנת לוחות חשמל במתח עד   5375ק"ת  
 עבודה במתקני חשמל חיים.  2034ק"ת  

 תקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות(.  4909ק"ת 
 .מערכות גלוי אש 1220 ת"י (3)
 .ג"א למקלטיםתקנות ה (4)
 והוראות חברת החשמל.  תקנות (5)
 .תקנות והוראות המשדר לאיכות הסביבה (6)
 ( YES/HOTוחברות הכבלים והלווין ) תקנות והוראות בזק לקוי טלפון (7)
 התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.  (8)
 המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות  (9)
 המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה.  (10)

 
  הקף העבודה: .2

 העבודות הכלולות במכרז זה: .א
  (230V\400)במתח נמוך לוחות (1)
 כבלי הזנה ומובילים )תעלות, סולמות, צנרת וכו'(.  (2)
 מערכת הארקת יסודות  (3)
 שקעים.  ,אינסטלציה חשמלית לתאורה, כח (4)
 גופי תאורה  (5)
 מערכות גילוי אש (6)
 מערכת אינטרקום (7)
 תשתיות למערכות ביטחון, תקשורת וטלפוניה (8)

  מין שומר לעצמו את הזכות:המז .ב
 לקבלן רק חלק מהעבודות.  למסור (1)
 לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.  (2)
 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.  (3)
 להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג. (4)
 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. (5)
 ה בשלבים. לבצע את העבוד (6)
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 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.  (7)
שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים 

 בהצעת הקבלן.
העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. ייתכן והעבודה 

דות תבוצע בשעות לילה או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות. עבור עבו
בשלבים, בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא תשולם תוספת למחירי היחידה או כל 

 פיצוי אחר.
 הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד .ג

 הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות. 
 (:AS MADE) תכניות עדות .ד

הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו במהלך  (1)
 לעומת התכנון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את מתקן כפי  (2)
 שבוצע )תכניות עדות(.

 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  (3)
 כניות העדות שהכין.סטים ודיסקט מת 3הקבלן ימסור למזמין 

 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י (4)
 ......".בתאריך ).............(

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. (5)
הכנת תכניות עדות ומסירתן כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה  (6)

 בנפרד.
  ת כלליות:הוראות טכניו .3

מובילים מתכתיים: כל המובילים המתכתים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין )תעלות,  .א
הגלוון יעשה ע"י טבילה  .סולמות, צינורות, תעלות רשת( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים

באמבטית אבץ חם. כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון. אין 
מגשי הרשת יהיו מגולוונים  עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי. לבצע אחרי הגלוון כל

לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש  ,מ"מ לפחות. התמיכות, לסולמות 5 מחוטים בעובי
מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס המרבי של 

בודות הריתוך והקידוחים. הסולם/תעלה עם הכבלים. גלוון התמיכות יעשה לאחר כל ע
התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת )וצבועה במידת הצורך(. גם תמיכת 

שיחוזקו לתקרה L תעלות הרשת לתקרה תבוצע באמצעות תמיכות כנ"ל בצורת
באמצעות ברגי "פיליפס", ויאפשרו הנחת הכבלים על התעלה ללא צורך בהשחלה )לא 

ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם קשיחים(. מרחק ההתקנה  יתקבלו חיזוקים לתעלות
מטר לכל היותר. באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי התמיכות על  1.5בין התמיכות 

בסיס נתוני היצרן לציוד שיבחר לספק. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו 
עובי הנקוב/נדרש לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. סטייה כל שהיא מ

 במפרט/כמויות מחייב אישור מוקדם של המתכנן. 

צינורות פלסטיים ביציקות: כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה. אין  .ב
להשתמש בצינורות שרשורים ביציקות. כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן 

 מ"מ. 20 -מ
 ד עם הנחתה.צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מי 

 תשתיות גלויות באזורים טכנים : .ג
במקומות בהן תידרש התקנת תשתית לנקודות קצה גלויה על הקיר ייעשה שימוש 

יציאה מהתעלות וחיבור אל הציוד תבוצע  ,בתעלות פח עם מכסה מחוזק בברגים
אפור או לבן מסוג  ,בצנרת פלסטית גמישה מטיפוס כבה מאליו בגוון שחור

POLYAMID AGT- 17N/23N -  השימוש בצנרת הנ"ל כלול במחיר הנקודה ולא
 ישולם בנפרד.

חוטי משיכה: כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות  .ד
מ"מ חוטים  36 בעבודתו יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור. לצינורות עד קוטר

מ"מ.  4 ר שחור בקוטרחבלי ניילון שזו מ"מ 63מ"מ עד  42 מ"מ לצינורות 2 בקוטר
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מ"מ.סיום החוט בקצה הצינור  8ומעלה חבלי ניילון שזור שחור בקוטר  3לצינורות "
 עם טבעת )קטע צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

צביעה: חלק מהמובילים )תעלות כבלים, סולמות( יצבעו בגוונים שיקבעו ע"י  .ה
 (WASH PRIME)סוד מתאים לגוון האדריכלים. הצביעה תעשה על הגילוון, בצבע י

שתי שכבות צבע סופי  ,וצבע סופי סופרלק של טמבור, לפי הוראות יצרן הצבעים
 לפחות. 

  כבלים ומוליכים: .ו

בתוך מגשי רשת וצינורות N2XY יבוצעו ע"י כבלים קוים לנקודות חשמל (1)
 פלסטים כפיפים חלקים. 

מיניום קווי הזנה בתעלות יבוצעו על ידי כבלי נחושת או אלו (2)
  (XLPE)מטיפוס

תשתיות לנקודות חשמל ותשתיות חשמל בדרכים המוגדרים כ"דרך מוצא  (3)
 בטוח" מבחינה בטיחותית יבוצעו בשלבי היציקה. 

קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול  (4)
שמירת בדוד  מעלות צלזיוס 800 הלוגנים עמיד בפני שרפה בטמפרטורה

( עפ"י Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים ) 180( במשך FE) מעטה חיצוני
 90E 180 FEדקות מטיפוס  90במשך  VDE 4102-12תקן גרמני 

NHXHX. 

 חיבורים: .ז
חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלוונטיים  ( 1)

 או מחיצות או תקרות. שיותקנו בחלל תקרה
בוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה חיבורים בקופסאות עומק י  (2)

 ולא יאושרו קופסאות עם מכסים גלויים.
לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק  ( 3)

 למניעת נפילתו.
  שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה.  (4)

  שילוט אביזרים: .ח

ים ויתר הציוד החשמלי כבל,תעלות וסולמות,פסי הארקה,כל האביזרים (1)
 שיבוצע ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל. 

כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים  (2)
שילוט  .מטר 2הארקה במרחקים קבועים של עד \אפס \סימון פאזה  עם 

חוזק יציאה מלוחות ( ייעשה באמצעות שלט חרוט מ\הכבלים בקצוות )כניסה
 .לכבל עם אזיקון, כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה

 והפנימיים המחוברים אל הלוח ופיקוד הארקה ,אפס ,מופע(המוליכים  כל (3)
 פלסטיים שרוולים באמצעות ,המוליך של קצה בכל ישולטו ,בתוך הלוח(
 וסימול המעגלים מספרי את יישאו מעגלים למוליכי סימונים.מסומנים
 .המופע

שכבות  3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו ,אחרת נדרש לא אם ,הסימון שלטי (4)
מעגל  כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות נוסח חרוט )סנדוויץ( ועליהם

 המפקח. ידי-על שתסופק ברשימה יפורט אשר הנוסח או ומכשיר

בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת  (5)
 ".פסק אל 

 מנורות חרום דו תכליות ישולטו במדבקה מתאימה. (6)

 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים. (7)

סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא ,תשתיות (8)
 מטר. 3יעלו על 

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  (9)
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 מערכת הארקת יסוד  .4
תקנות החשמל  4271 פוף לקובץ התקנות הממשלתיביצוע הארקת יסוד בכ .א

 )הארקת יסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפקוחו.  
פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל  פס השואת פוטנציאלים: .ב

מ"מ באורך  80x8שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס 
 ל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים. המאפשר לחבר א

פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י רתוך לטבעת הגישור והקצה  יציאות חוץ: .ג
 השני יוצא אל מחוץ לבניין ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.

המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים,  הארקת יסודות:  .ד
 הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם. אלקטרודות 

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו'( יש  .ה
מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך  4x30 להתקין פס מגולוון

 ולוון של טבעת הגישור. תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מג
המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע ע"י חברת החשמל סמוך  איפוס: .ו

 לפילרים הראשיים בחדר מונים. 
כללי: בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי, מובילי כבלים,   .ז

קונסטרוקציות מתכת, לוחות חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, 
ת וכו' הכל בהתאם לדרישות התקנות ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות. צנר

הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא 
 פורטו במסמכי המכרז. 

 חמרים וציוד:  .5
יהיו בצבע  כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו מטפוס כבה מאליו. הצינורות לחשמל (1)

לכריזה צהוב, הצינורות לטלפונים ,אש יהיו בצבע אדוםירוק. הצינורות לגילוי 
ולמחשבים יהיו בצבע כחול. הצינורות למערכות בטחון יהיו בצבע חום. צינורות 

 .לבקרה בצבע לבן
או ניסקו GEWISS תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת .ב

אין להשתמש  או קופסה "שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים. LEGRAND  או 
 "מרירון".  בקופסאות 

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו קוניות )בקירות בנויים(   .ג
וקופסאות "תגיב" המתהדקות ע"י ברגים במחיצות גבס או דומות. הקופסאות 
לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" 

 השקע מהקיר. 
ים יידרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם במקומות מסוימ .ד

 בהסתעפות. לא תשולם תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק".
 יהיו מתוצרת מפסקי מאור,לחצני פיקוד וכד'(,תקשורת,האביזרים )שקעים לחשמל  .ה

LEGRAND MOSAIC  אוGEWISS SYSTEM  .או ש"ע מאושר 
סגרות "בהרכבים" או קופסאות השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומ .ו

כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס  ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.
 .פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית

 LEGRANDאו  PALAZZOLIשל  CEEהאביזרים להתקנה גלויה יהיו מטיפוס  .ז
 .IP67÷IP55עמידות ברטיבות  IK-07עמידות בהלם מכאני  GEWISSאו 

)קונזולות( לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי התמיכות  .ח
או ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המרבי של הסולם + הכבלים  MFKכדוגמת 

 )לא יתקבלו קונזולות עם ניטים(.
כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  .ט

מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראלי. אביזרים  התקנים הישראלי. חמרים ואביזרים
 .EC,NEC,UL,VDE,BSמתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם  .י
לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו 

לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או  מהוה אישור
פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. המפקח רשאי לדרוש 
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החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן 
 יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו.

 
  עת תאונות:תנאים מקומים ומני .6

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה  .א
ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את 
כל התנאים בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל 

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 
קבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה על ה  .ב

ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש 
כתוצאה מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה 

יבוצע על ידו על ידי לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו וציודו בין אם 
פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל 

 שהוא מהעבודה. 
  תאומים אישורים ובדיקות: .7

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  .א
וף, תקשורת, ביטחון מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצ,יציקות,העבודות כגון הרכבות

וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד 
 ביצוע של קבלן אחר, במסגרת זו הקבלן ישתתף בישיבות תאום לפי הצורך. 

החשמל,  הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי .ב
 מ"נ, תקשורת וכד'.

 עם חברת החשמל את כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבור החשמל.  הקבלן יתאם .ג
( את כל  YES\HOTהקבלן אחראי לתאם עם חברות הטלפונים )בזק( והטלוויזיה ) .ד

 .טלוויזיה\הדרוש לביצוע תשתיות החיבור לרשת טלפון
עם השלמת העבודה בכל שלב ושלב או לפני חשמול מתקנים חלקיים יזמין הקבלן  .ה

למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו  ודקבדיקת מהנדס ב
הסופית של המתקן ע"י הבודק. הבדיקות יעשו בשלבים לכל חלק שיושלם ויהיה 

 .וע"פ דרישת המזמין או המפקח מטעמו,מוכן לאכלוס
קבלן החשמל יהיה אחראי  .הבדיקות יעשו בשלבים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע

כל חיבור חשמל לחלק מהמתקן יחויב  ,הלך ההרצה של המתקןלמתקני החשמל במ
  .בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן

 בדיקת הבודק תכלול: 

 בדיקת בידוד המוליכים. (1)

 בדיקת התנגדות לולאת התקלה. (2)

 של האדמה. בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין המסה הכללית   (3)

 אזה, אפס והארקה(.בדיקת חיבור המוליכים )פ (4)

 אופן התקנה ובצוע והתאמתם לתקנים (5)
 עבודות חשמל בשלבים: .ו

לקראת שלבי חשמל והרצה הקבלן יבודד כל שאר חלקי המערכת כבלים,  (1)
לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל כל השילוט 

 הנדרש. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

ם אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהדקים או מחוץ כללית, בכל השלבי (2)
 לתיבות חיבור ולוחות.

באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש  (3)
 באמצעי נעילה, שילוט אזהרה מתאים.

חשמול בשלבים ייעשה בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי  (4)
מל שיפורק לאחר חשמול קבוע. הנ"ל בנייה כולל פחת ראשי לכל אזור מחוש
 כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
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על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח   (5)
 טלפון(. )כולל

 לפני כל בדיקה חלקית יבודד הקבלן את יתר חלקי המתקן.  (6)
הדרוש להשלמת  ויספק את כל הסיוע הקבלן יהיה אחראי לליווי הבודק של חח"י .ז

 ויתקן כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י חח"י.  .הבדיקה
חח"י אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או \בדיקת בודק מוסמך .ח

נציג המזמין ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם. העבודה 
 ה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין. תחשב כגמורה רק לאחר שאושר

כל הבדיקות והתאומים המוזכרים לעיל )כולל בדיקות של בודק מוסמך אבל לא כולל  .ט
תשלום לחח"י( כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד. כולל כל הבדיקות 
בשלבים כפי שיידרשו במהלך הביצוע, ע"פ הזמנת המפקח או כל נציג אחר מטעם 

 זמין.המ
עם השלמת מערכת גילוי וכיבוי אש ידאג הקבלן לקבל אישור מכון התקנים למערכת  .י

 שהכין.
באחריות הקבלן להשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש במהלך הרצת מערכות  .יא

/SYSTEM INTEGRATION  .כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי הפרויקט
 הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 
 חות חשמללו .8

 כל הלוחות במתקן יבנו במפעל בעל אישור לייצור לוחות בהתאם לתקן (1)
 .(1419) 61439ישראלי ת"י   
 מהסדרות הבאות: ציוד שיאושר לשימוש יהיה (2)

   ABB -Emax,Tmax,S200  
   MOELLER - IZM,NZM,FAZ  
   MG - Masterpact, Compact NS,C60  

של  LVPT2000או  Artu-ABB תהלוחות יבנו מתאים מודולאריים כדוגמ (3)
 אפקון תעשיות.   
 נעילת חזית ודיאגראמת מימיק )תרשים זרימה(,הלוחות יכללו דלתות (4)
 בחזית.  
  הלוחות יבנו להעמדה על הרצפה. כניסת כבלי הזנה  (5)

היציאות בכבלים שיכנסו ללוחות גם הם מ .למפסקים הראשים מלמטה 
 למטה דרך הרצפה. 

 ויצוידו בהגנות אלקטרוניות MCBו מטיפוס המפסקים האוטומטים יהי (6)
 מילישניות ומגעים כדלקמן: 800השהיית זמן לקצר עד 

 מגע תקלת עומס יתר - 
 מגע תקלת זרם קצר - 
 מגעים מפסק פתוח 2 - 
 מגעים מפסק סגור. 2 - 

 פסי הצבירה יהיו בחלק העליון של הלוחות עם כיסוי פרספקס שקוף.  (7)
הצבירה ובמקביל אליהם במבנה המצמצם את פסי האפס יותקנו בתא פסי  (8)

הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל  .השטף המגנטי הנפלט מהלוחות
 מהלוחות שייצר. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. אחד

מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים בחלק התחתון של הלוח  (9)
ל התאים יאפשר מרחב נח מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גוד

 לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה. כל המעגלים כולל קו ההזנה
וכולל כבלים ללוחות משנה יותקנו על סולם/תעלה בצידי הלוח ויכנסו 

 .IK-10אל הלוח מלמטה. חוזק מכאני של המבנים יהיה ברמת 
 ס"מ 30 -אי לכך כל לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ (10)

בכדי לאפשר מעבר נוח לכל הקווים. הפרופיל מתכת כלול במחיר מבנה 
  הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.

 הקבלן ישמור על אחידות הציוד בלוחות החשמל.  (11)
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בקצר עפ"י תקן ישראלי  10KAהמאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של  (12)
. כל המאמתי"ם יצוידו בדגלון בחזית IEC - 898ותקן בינלאומי   745
 מאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת.ה

המפסקים בלוחות יעמדו בזרם הקצר המתוכנן של פס הצבירה הראשי  (13)
 . 25KAיהיה  זרם קצר מינימאלי למפסקים בלוח הראשי .בלוח

  .LIMITORחלק ממפסקי החלוקה ישמשו כמגבילי זרם קצר  (14)
 סלקטיביות והגנה עורפית: .א

 תקוים סלקטיביות בזרם קצר. בין ההגנות בלוחות החשמל השונים (1)
 כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר. (2)
אי לכך, לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך חישוב )בעזרת   (3)

תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון 
אופיינים המבטיחים סלקטיביות מלאה היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי 

 והגנה עורפית.
איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה על הקבלן למדוד  .ב

במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ  .את הזרם בשלושת הפאזות
 על הקבלן לבצע איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם 5%

 עבורו בנפרד. 
 הוראות כלליות לבנית לוחות:  .ג

לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרונים ותרשימי החבורים  (1)
מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים  .שבתכניות

 .30%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 
, תכנית התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד (2)

מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות 
הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור היועץ לפני תחילת העבודה. רק 
לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם גמר הביצוע 

 עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.  3 ימסרו יחד עם כל לוח
וחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות פליז הל (3)

בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי 
ממ"ר ומעלה עם 35 ממ"ר מהדקי מסילה, 25 הפקוד יצוידו במהדקים. עד

 בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 
ו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ממ"ר ומעלה יחובר 10 מוליכים שחתכם (4)

אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה  250ודיסקיות פליז, מפסקים של 
באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום 
יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי 

ממ"ר ומעלה  50בחתך גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. כניסות כבלים 
 .MOLLERשל  KA3יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת 

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים  (5)
ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל 

ם יהיו: צבעי השלטי האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית.
 .UPS -עתודה, כחול  -רגיל, אדום  -שחור 

כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר  (6)
השילוט יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי  .מעגל
 .וכד',מהדקים,אמצעי פיקוד,מפסקים,פסי אפס והארקה,צבירה

לתאור תרשים הזרימה של  דיאגראמת מימיק השילוט בחזית הלוחות יכלול (7)
 הלוח. 

 סגור"\ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח (8)
שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל  (9)

 "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח. השילוט יהיה בשיטת ,פנימי של הלוח
לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף  הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל (10)

משולט בסמן החץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים 
 לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 
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היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים  (11)
החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים 

  לדרישה זו.
הפנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם  (12)

 אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.
לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי, העומד  (13)

 ובתקן ייצור לוחות חשמל ת"י ISO 9002בתקנים הישראלי והבין לאומי ת"י 
61439  

 גופי תאורה: .9
 נות אספקות והתק .א

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט ישאו 
 .על כל חלקיו 20של מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י  אישור 

באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו 
 .ויותקנו בפרויקט

לפת גוף תאורה לצרכי אחזקה גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהח
 תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים. 

 כלליות:  טכניות הוראות .ב
  אספקת גופי תאורה: (1)

שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה, התקנה  מחיר גופי התאורה -
וחיבור כולל ציוד ונורות. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של 

וקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, גופי התאורה לרבות כל החיז
 כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. 

המזמין רשאי לרכוש את גופי התאורה אצל הספקים ולשלם לקבלן   -
 ההתקנה בלבד. עבור

רשאי המזמין לקבוע את דגם  מחירי יסודבכל אותם סעיפים בהם מצוינים  (2)
התחשבנות במקרה זה תהיה לפי פרורטה הגוף, לאחר המכרז, לפי החלטתו. ה

היחס בין מחיר יסוד שבהצעת הקבלן לבין מחיר יסוד שמוגדר בכתב  -
הכמויות כפול מחיר הקניה )"נטו" כולל ציוד ונורות( של גוף התאורה ע"י 
הקבלן מספק הגוף.הצעת המחיר של הקבלן צריכה לכלול את התוספת 

  חיבור וכו'.  הנדרשת עבור התקנה 
כל גופי התאורה השקועים בתקרה מונמכת יחוזקו ע"י פס מתכת וברגים אל  (3)

תקרת הבטון ללא תוספת תשלום. בכל מקרה אין להתקין גוף שקוע מבלי 
לחזקו אל תקרת הבטון. ציוד הדלקה לנורות פריקה יקבל אף הוא תמיכה 

 קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה שאינה מסיבית ללא תמיכה.
תלויים מתקרות גבוהות יכללו מנגנון אבטחה למניעת  \ופי תאורה כבדים ג (4)

 נפילה שיכלול שני כבלי תלייה בלתי תלויים האחד בשני.
קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או  (5)

בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם 
 ם.תתבצע הזמנת הגופי

הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיקר בעת ניסוי  (6)
 תאורה.

הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה. הסיוע  (7)
יכלול התקנת גופים לפני או בעת ביצוע הניסוי עפ"י הנחיות המתכננים, 

לביצוע שינויים חשמלאים שימצאו בשטח בזמן הניסוי, כלי עבודה נדרשים 
תוך כדי הניסוי )סולמות, מתקני הרמה, כפפות, כבלים חשמליים, מברגים 
וכו'( מכשירי קשר או פלאפונים. כמו כן תאום עם קבלנים אחרים שעבודתם 

הדבר אמור הן לגבי תאורת  .)כגון קבלני תקרות( תידרש לצורך הניסויים
 פנים והן לגבי תאורת חוץ.

תאורה, עפ"י הנחיות המתכנן, במשך או עם תום  הקבלן יבצע כוון גופי (8)
 העבודות.
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ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה ולא  (9)
 .ישולם עבורם בנפרד

 אספקת ציוד תאורה: .ג
יביא הקבלן ללא כל התחייבות מצד המזמין דוגמא תקינה  ,(באם יתבקש1)

)מקורי מתוך כתב הכמויות או עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה ופועלת 
שווה ערך( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע 
המפקח. רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן 
יהיה לבצע הזמנת הציוד. ציוד שיבחן ויאושר יישאר בידי המזמין כדוגמא 

 ן ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג.להשוואה עד שיותקנו, יופעלו בבני
יום מצו  30הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור יועץ החשמל תוך     

 התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.
המתוכננים  לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים    

למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה למוצר  במבנה ויופעלו   
 שבכוונת הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה    
 עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/או    
המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות    
 עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.   

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי     
לקיום החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משהה באספקת דוגמאות או    
 אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את    
 רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר  ,הדוגמאות   
 חליפי ע"י ספק.   

 בסעיפים בהם מוגדרים מס' חלופות לגופי תאורה לא תתאפשר הצגת ציוד  (2)
 ש"ע והקבלן יבחר מתוך החלופות המופיעות בחוזה.     

לאחר שלמד והבין את ,ביתר הסעיפים הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך
למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול  החלופית תוגש ונותיו ומטרותיו. ההצעהתכ

חומרים וכו',  נתונים טכניים לגבי גודל פיזי, סוגי  ,שם יצרן, מס' קטלוגי וצילום
המאפשר בדיקת סוג הנורות, סוג הציוד, נתונים פוטומטריים. ללא חומר זה 
שיהיה רשום בה מחיר  ההצעה, לא תלקח ההצעה בחשבון. יתר על כן: הצעה

בלבד ללא פרוט תחשב כאילו ניתנה בעבור הציוד המקורי על כל מרכיביו 
והמזמין יהיה רשאי לדרוש לממשה. המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם 
על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק או מכל סיבה אחרת, הכל לפי שיקול 

 דעתו.
דגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים הצעות ש"ע יכללו גם השוואה ל    

 ופוטומטרים ע"י הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.    
 .הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה    

הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים )או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את  (3)
ך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של המקוריים( לציוד התאורה תו    
 שנים אחרי תחילת התפעול המלא. 6שנים אחרי ההזמנה או  8לפחות     

 :ציוד תאורה מייצור מיוחד .ד
ציוד שאינו מייצור קיים, אם ישנו בפרויקט, יתואר ע"י המתכנן בסקיצות ו/או  (1)

בלן למתכנן תוכניות בצורה מילולית בכתב הכמויות. עפ"י נתונים אלה יגיש הק   
 ייצור. עם אישור תוכניות הייצור יכין הקבלן דוגמאות בהתאם לדרישות    
והנחיות המתכנן. רק לאחר אישורם את הדוגמא ואישורו של המפקח לתחילת    
 ביצוע, יוכל הקבלן להתחיל בייצור.   

נות ויצבע הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני פגעי מזג האוויר והתחמצ (2)
 באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או אמאיל. ציוד    
הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגולוונים או    
 מניקל או מצופים. לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן    
 ות.התאורה והאדריכל לפני יצור כל הכמ   

  הרכבת גופי/ ציוד התאורה .ה
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 גופי תאורה שקועים בבטון יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם,  (1)
 והקבלן ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.    

 שימוש בקופסאות שיקוע לא מקוריות, מחייב אישור מראש של המתכננים     
 והמפקח.   

י הנחיות היצרנים. ברם על הקבלן להיות ער למתרחש הרכבת הציוד תהיה עפ" (2)
אויר ומערכות אחרות, אלמנטים  בשטח מבחינת סוגי תקרות, מערכות מיזוג    
קונסטרוקטיביים, עמקי שיקוע וכל גורם אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה.     
במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית, יציע הקבלן פתרונות     
מתאימים ויביאם לאישור המתכננים. בכל מקרה הקבלן אחראי להתקנה יציבה     
 ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.    

ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים, נורות,  (3)
 .מפזרים, אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור    

 ף תאורה דורשת פרט מעוצב )כגון זרוע( הוא יתואר ע"י אם הרכבה של גו (4)
המתכננים בסקיצה ובמלל ותהליך ייצורו יהיה כתהליך המפורט לגופי תאורה     
 מייצור מיוחד.    

 גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם  (5)
 אחרת.    

ו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו כל המנורות מאותו סוג הנמצאות באות (6)
 כיוון. אם לא ניתן לבצע זאת, יש לקבל הנחיות אחרות מהמתכנן.    

הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור  (7)
המפקח. ההרכבה אך ורק עם כפפות. אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים,     
 הוראות היצרן לפני קבלה סופית.הם ינוקו עפ"י     

 אין לגעת בנורות בידיים חשופות. (8)
חיבור מערכת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח  (9)

 .הקבועה, זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות    
שאינה מיועדת (הקבלן יקפיד לבל תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות 10)

הגוף לתקרה, מתוך חורים בתקרה האקוסטית, מעל  להיות. למשל, בין טבעת    
קרניזים. בכל מקרה בו תהיה דליפה כזו יש למצוא פתרון ולבצע את התיקון     
 הנדרש.     

ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל  (11)
 האביזרים.     

 

 :LEDות וציוד הדלקה לנורות נור-רכיבים .ח
בתפוקת אור מינימלית של  Philips, osram, cree, soraיהיו מסוג  LED-נורות ה
80lm/w  ומקדם מסירת צבעCRI>85.  

 . LM80LM/79הלדים יעמדו בתקן 
 ספקי הכוח/דרייברים יהיו מתוצרת ארופאית כנ"ל. 

 

 :הכוונה מוארים  שלטי .ט
 . LEDלתאורת חרום עם נורות  2.22מנורות חלק  20תקן ת"י  שלטי יציאת החרום יהיו בעלי  
 .( 2.7) 61347ת"י  כל הגופים יהיו בעלי תקן לממירים  
 .ציוד החרום יותקן בגופי התאורה ע"י ספק הציוד כולל חיווט ושילוט  

דקות  360 שלטי החרום יהיו דו תכליתיים עם מצברי ניקל קדמיום ומטען לפעולה של
 ל. בהפסקת חשמ

המנורות יתאימו לשלטי חרום תקניים בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה  
ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה(. השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי בהתאם למיקום 

 ההתקנה. 
 שלטי יציאת החרום יכללו את הכיתוב לפי הוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמין.   
 

 וכיבוי אש: ילוימערכת ג  .10
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: המערכת שתסופק לבניין תהיה מערכת "פתוחה" לשרות ותחזוקה ע"י כללי א.
 לא תאושר מערכת שאינה עונה לדרישה זו.מס' נותני שרות. 

 מערכת גלוי אש ועשן תבוצע באמצעות גלאי עשן בתקרה. 
ולדרישות מכון  1220 ,מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י

 התקנים. 
  טכני של הרכזת פרוט .ב

כתובות )גלוי  256הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם כרטיסים לחבור  .1
כרטיסי כיבוי  .כתובות 512וכיבוי( ועוד מקום שמור להרחבה עד 

ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור מפסקי זרימה ו/או ברזי 
פתיחה לספרינקלרים, יחידות כתובת לחיבור הפעלה/הפסקה של 

אויר, חלונות עשן, מדפי אש, מעליות, מנעולים מגנטיים בדלתות מיזוג 
וכד'. המערכת תגיב לכל אירוע באמצעות היכולת לאתר ולשבץ את 

 הגלאים )ו/או אמצעי ההתראה האחרים( ע"פ מקומם הגיאוגרפי. 
 -הרכזת תכלול כרטיס ממסרים לפיקודים. ותצויד בחייגן אוטומטי ל . 2

 מנויים.  4
תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי הרכזת   .3

 יהיה לקבוע את הגורמים לניתוק ע"י תכנות(.  )ניתן
הרכזת תכלול תכנת אינטגרלי )המאפשר שנוי התכנית ללא צורך   .4

אלפא נומרי. מלוח הבקרה ניתן יהיה לכוון  LCDבשנוי חיווט( וצג 
ן. כ"כ ניתן יהיה את הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותק

לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות )אבק, שבר( 
ונתונים על סוג הגלאי, מספר סידורי ותאריך היצור. המערכת תהיה 
בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם למצב הרגישות כפי שיוגדר, ע"פ 

 חלוקה גאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין.
ע"י מכון  המאושר לשימושו ש"ע א ADR3000הרכזת תהיה מתוצרת  .5

 התקנים.
הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות  .6

 שעות. 72ומטען ומצברים לגבוי 
 הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. .7
הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקנה על הקיר או  .8

 בה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.שקועה בתוכו. התי
המפקחת על כל כרטיסי  U.P.Cהרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  .9

 העניבה, הצד הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב. נתונים המאוכסנים
יאפשר  U.P.C -לא ימחקו גם אם נפל מתח ההספקה. ה U.P.C -ב

יצויד  U.P.C -הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדקציות למחשב. ה
 בשעון זמן.

 גלאים  ג.
הגלאים יהיו מטיפוס כתובתי להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים  .1

משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן 
 להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס. 

 גלאי עשן יהיו אופטי. הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל .2
 העשן, מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר. סוגי

גלאים בתעלות מזוג אוויר יהיו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור  .3
אפור ויותקנו בתוך התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה  והן לעשן

על תעלת המזוג מבחוץ )בתחום חלל התקרה(. תפקיד ההתקן לדגום 
 מטר בשניה. 20אוויר הזורם במהירות של עד 

גלאים מסוג עליית טמפרטורה )גלאי חום( יותקנו במקומות בהם  . 4
קיימת סבירות גבוהה להפעלות שווא ע"י גלאי העשן ומאידך במקרה 

לפחות  8.3Cשל שריפה צפויה עליית טמפרטורה מהירה )עליה של 
 בתוך דקה(.
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בור נורית לכל גלאי תהיה נורית סימון אנטגרלית ובנוסף אפשרות לחי . 5
 מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים.

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת. .6
  כל תקלה בגלאי עקב קצר, נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד  .7

 ברכזת.  אינדיקציה
 בהם תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות  .8

 י פעם.תיתכן כמות עשן קטנה מד
 

  לחצני חרום ד.
 בנוסף לגלאים, יותקנו בכניסות לבנין לחצני אזעקת אש, לחצנים אלו יחוברו 
לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי 
הגלאים. הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה 

ושילוט "לחצן אזעקת אש"  ,אפלסטי חיצוני )"כלפה"( למניעת לחיצות שוו
 בהתאם לדרישות התקן. 

 יחידת הפעלה כתובתית ה.
יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו 
הגלאים. יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו 

 דלתות אש, מאווררים, פתחי עשן, מסכי עשן, וכו'. מגעי מגנטים לסגירת
היחידה  .VAC\4A 220היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח מקסימום: 

תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל 
 כתובת היחידה ללוח הבקרה. את הרכיב הבוחן והשלוח את

 אזעקה קולית וויזואלית ו.
צנצים מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה אלקטרוניים משולבים עם נ

 להתקנה שקועה בקיר.
במרחק של  90DBAצופר פנימי )בתוך הבניין(: צופר בעל עוצמה של  (1)

 הבזקים בדקה. 90,24Vהרץ משולב עם נצנץ  3000מטר בתדר של  1
צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין(: צופר מוגן מים המיועד  (2)

מטר,  1במרחק של  100DBAלהרכבה חיצונית בעל עוצמה של 
 הרץ משולב עם נצנץ כנ"ל. 500-1000ם תדרים בתחו

  אופן פעולת המערכת ז.
 אזעקה:  .1

 נורית סימון בגלאי תהבהב.  -   
 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.  -   
 יופעלו הצופרים.  -   
 הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית  -   

 בעברית )כתובת הגלאי המזעיק(. 
 לתות אש, חלונות עשן וכו'שחרור ד -

 הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה. -   
 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתיים. -   

 תקלה:  .2
 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  -   

 יופעל צופר פנימי בלבד.  -  
הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה  -

 ולמקומה. 
 טי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות. החיגן האוטומ -   
 הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה. -   
 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.  -   

  מערכת כבוי אש ללוחות חשמל ח.
 FM - 200מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל תבוצע ע"י גז  .1

חרור, מד במיכלים תקניים ובמשקל המצוין בתכנית ועם ברז ש
 לחץ, צנרת פיזור, נחירים וציוד פיקוח.
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 מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים: .2
 אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש. (1)    
 ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן בלוח  (2)    

 הפיקוד(.
 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. (3)    

 ין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:מתק .3
כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על  (1)

 .70%ריכוז נפחי של 
 תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי  (2)

 לבין פתיחת המגוף.
 מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל  (3)

 גם צופר האזעקה.
 השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך ציוד  .4

 שניות.  10שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על 
)הקוטר יקבע  40הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול  .5

עפ"י משקל הגז( צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות 
 זור.את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפ

 ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית  5עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  .6
 מיקום נחירי פיזור לאשור המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.

 מטר חייב הקבלן לבצע מערכת  3עבור חדר שגובה תקרתו מעל  .7
 נחירי פזור כפולה.

 הספק יספק תעודה על אכות הגז. .8
 KBARחץ קבוע נדרש ל -בכל מיכל יותקן שעון לחץ אנטגרלי  .9

. השעון יכלול יחידת מדידה עם התראה ע"י סגירת מגע יבש 25
 במצב של ירידת לחץ במיכל. 

בכל מיכל תותקן נצרה למניעת שחרור הגז בעת בדיקה  .10
 תקופתית.

 בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית. .11
 מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת, נחירי  .12

ברזים וציוד המדידה והפקוח, התקנה וחיבור מכני  הפזור,
וחשמלי, כבלי חיבור, החזוקים, המתלים וכל העבודות וחמרי 

 העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה. 
 : בדיקה ואישור ט.

באחריות הקבלן לודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי 
 ומכון התקנים. 

הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת עם השלמת העבודה יזמין 
מערכת גלוי אש ויתקן כל ליקוי שידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון 

 התקנים. 
 :מדידה, מחירים, אחריות ושרותי אחזקה י.

 כללי: .1
מחיר המערכת המסופקת כולל גם הובלה,  .1

התקנה, חיבור, הפעלה ניסיונית, הרצה 
ה והדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכ

הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה 
ופרטי חברת השרות של המערכת, שרטוטי 

 המערכת וקטלוגים מלאים.
עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב  .2

התחיבות על נכונותו ואפשרותו לתת 
שרותי אחזקה למערכת שהתקין. העבודה 
ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים 
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אחזקה של מאומן ובקי בעבודות הרכבה ו
 המערכת המפורטת במכרז זה.

עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן  .3
"מערכות גילוי  - 11חלק  1220ישראלי 

 אש: תחזוקה".
 עבודות האחזקה כוללות: .2

בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה  )א(
 של היצרן.

 תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח. )ב(   
 ת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.אחזק )ג(   

ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות  )ד(
 במערכת. 

תיקון תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מידית עם קבלת 
 שעות. 24ההודעה ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 בדיקות ניסיון והפעלה: .3
 ין בדיקת המערכת בהשתתפות עם השלמת התקנת המערכת יבצע המתק

 המהנדס המתכנן, המפקח ונציגי היזם, הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא 
 לאנשי האחזקה.

 אחריות הקבלן: .4
המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של 

חודש מתאריך קבלתה  24המערכת לשביעות רצון המזמין למשך 
היה אחראי לציוד, הובלתו הסופית של המערכת באתר. המתקין י

 ואחסונו.
 :מחירי תקופת האחריות יכללו .5

 כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה  (1)   
 בהתאם למפרט הטכני.

 דמי השימוש בכלי עבודה והציוד מדידה לרבות ציוד המתקין. (2)   
 הוצאות הסיעה לאתר וממנו. (3)   
 ישירות והן עקיפות של המתקין. הוצאות כלליות הן (4)   
 הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה. (5)   
 רווח המתקין. (6)   

 הצעת הקבלן למערכת תכלול: .ט

מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת ואביזרי  •
 הקצה.

 קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. •

 ה מערכת מהסוג המוצע.רשימת מקומות בהם הותקנ •
 
 אחריות . 11

 נציגי המזמין\תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות (1)
בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות  והן ע"י המתכנן והמפקח.

נקים , נורות, משUPSשהקים כולל ציוד "מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום, מצברים של 
 וכד'.

  .חודש מתאריך המסירה האחרונה 24 תקופת האחריות היא (2)
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים  (3)

 שסיפק. 
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.  (4)

 חודשים מיום ההחלפה.  24 מחדש ותארךתקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל 
 הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  (5)
 האחריות למתקן כוללת גם החלפת נורות שרופות במידת הצורך. (6)
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 : אופני מדידה .12
 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  א.

המוצגים בכל התנאים המפורטים  רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים 
במפרט ובתכניות. למען הסר ספק מחירי הכבלים או כל ציוד אחר יהיו מחירי יחידה 
קבועים ולא תתקבל כל דרישה לתוספת מחיר בגין שינוי כל שהוא בכמות או עלויות 

 נחושת או עלות חומר או מחיר ספקים או כל סיבה אחרת.
כוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי המחירים המוצגים להלן ייחשבו כ 

התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי 
התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות 

נאי כמו כן קושי בלתי צפוי או אי הכרת ת ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 השטח לא תוכר כסיבה לתוספת מחיר.

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה  
הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים להשלים 
האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, 

 ני המדידה והמחירים. המתיחסים לאופ
בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הנלוות והחומרים הדרושים  ב.

לביצוע העבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת 
 המזמין.

העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם  מחירי ג. 
בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים  ,ת ההוצאות לצביעהא

כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן 
 תכניות עדות. 

רשאי המזמין לקבוע את דגם  מחירי יסודבכל אותם סעיפים בהם מצוינים  
היחס בין  -התחשבנות במקרה זה תהיה לפי פרורטה הגוף,לאחרהמכרז, לפי החלטתו. ה

מחיר יסוד שבהצעת הקבלן לבין מחיר יסוד שמוגדר בכתב הכמויות כפול מחיר הקניה 
)"נטו" כולל ציוד ונורות( של גוף התאורה ע"י הקבלן מספק הגוף.הצעת המחיר של 

 הקבלן צריכה לכלול את התוספת הנדרשת עבור התקנה חיבור וכו'.
היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל מחירי  .ד

המקרים ובכל התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים 
 ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

קות או הפרעות לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפס .ה
 לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  .ו
כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים,  (1)

 בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.  כולל גם
 ר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. התקנות עז (2)
תיבות המעבר והסתעפות, סימון  ,סימון זהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות (3)

 לכבלים.  
 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  (4)
 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.  (5)
 החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן. כל  (6)
 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  (7)
כל החומרים והעבודות לחיבור כבלים ומוליכי הארקה כלולים במחירי הכבלים  (8)

 נעלי כבל וכד'. כולל
הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות  .ז

רים שידרשו לבצוע העבודה, בהתאם לתכניות והוראות ביצוע של ציוד, אביזרים וחמ
 שיימסרו.

העבודה תמדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבור פחת,שאריות או חמרים שנפסלו.  .ח
מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, 

 בנפרד.  שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם
  בהתאם להוראות החוזה.מחירי עבודות חריגות יחושבו  .ט
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 העבודה בעיקרה תמדד לפי נקודות:  .י
מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה )ללא תלות במרחק(  :כללי

לא  .וכן את קופסאות ההסתעפות, קופסאות התקנה לאביזר, מתאמים, מסגרות והאביזר הסופי
קשיח/מרירון. במרחבים  כל תוספת בגין שימוש בצינור כבה מאליו או צינור פלסטיתשולם 

גם חציבות  מוגנים כולל מחיר הנקודה גם ביצוע איטום לכל כניסות הצנרת לפי דרישות הג"א.
וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. תעלות 

פרד. בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים, )במסגרות משולבות או כבלים ישולמו בנ
  ס"מ( יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת. 30בסמיכות של עד 

השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות 
 ."משולבות"

 
 תאור הנקודות: .יא

מ"מ כבה מאליו מלוח  20בצינור  N2XY 3x1.5 ע"י כבל :10Aנקודת מאור  
 החשמל ועד לנקודה, כולל מפסק תאורה.

   
 מהלוח ועד ללחצן בצינור XY24x1.5 Nע"י כבל : נקודת לחצן/מפסק פיקוד 

או  V230מ"מ. סיום בלחצן תאורה עם נורית סימון/תפקוד במתח  20 מריכף
V24  אוV12 .לפי סוג המערכת אליה יחובר הלחצן 
 

מ"מ כבה מאליו מלוח  20בצינור  3x2.5 N2XY ע"י כבל : A16ר קיר נקודת חבו   
עם תריס מגן  תחה"ט או עה"ט A16החשמל ועד לנקודת סיום בשקע חד פאזי 

 .פנימי
ממ"ר בצינור  N2XY 3x2.5 : ע"י כבללמיזוג אויר 16Aנקודת חיבור חד פאזית 

 וך לצרכן., סמ2x16A ,IP65 ,IK-09או מפסק פקט 16A מ"מ. סיום בשקע 20
 

מ"מ. סיום  20ממ"ר בצינור  3x2.5 : ע"י כבל16Aנקודת חיבור ישיר חד פאזית 
 , סמוך לצרכן2x16A ,IP65 ,IK-09במפסק 

 
 : חיבור הארקהמפס הארקות ראשי/אזורי/קומתי CU10נקודת חיבור הארקה 

מתכתיים כגון  ממ"ר מפס ארקות קומתי ועד לאלמנטים 10ע"י מוליך נחושת 
ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, פסי הארקה בארונות  ,ובצנרת בי

תקשורת, טלפון ציבורי, גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד. כולל חיבור 
לאלמנט המתכתי עם ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים. 

 כולל שילוט סמוך לנקודת החיבור ומתחת לתקרה.
 

: חיבור הארקה מפס הארקות ראשי/אזורי/קומתי CU25 נקודת חיבור הארקה
מתכתיים כגון  ממ"ר מפס הארקות קומתי ועד לאלמנטים 25ע"י מוליך נחושת 

ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, פסי הארקה בארונות  ,צנרת ביוב
תקשורת, טלפון ציבורי, גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד. כולל חיבור 

תכתי עם ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים. לאלמנט המ
 כולל שילוט סמוך לנקודת החיבור ומתחת לתקרה.

 
ממ"ר  10: ע"י מוליך נחושת מבודד CU10נקודת חיבור הארקה מקומית 

מחובר/מסתעף ממוליך הארקה היקפי בתעלות רשת עד לאלמנטים מתכתיים 
וב ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, מים חמים, מ' כגון צנרת בי10במרחק של עד 

פסי הארקה בארונות תקשורת, טלפון ציבורי, גריד מתכת של תקרה אקוסטית 
ועוד. כולל חיבור לאלמנט המתכתי עם ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים 

 קנדיים ואומים. כולל שילוט סמוך לנקודת החיבור ומתחת לתקרה.
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מ"מ כבה מאילו עם חוט  16 : ע"י צינורט מזוג אוירנקודת הכנה לטרמוסט
מודול תחה"ט. מיקום  3מ.א. ועד לנקודה. סיום בקופסה  משיכה מיחידת

 הנקודה והיחידה בתאום בין קבלן חשמל לקבלן מ"א.
 

מ"מ מלוח  16בצינור  4x1.5 N2XY ע"י כבל :מגעים 4נקודת לחצן חרום 
 מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת החשמל ועד לנקודה. סיום בלחצן חרום עם

RV GEWISS מגעים פתוחים/ סגורים לפי דרישה. 4 עם 
למעבדות לחצן חרום פטרייה עם טבעת הגנה, התקנה שקועה בקיר, רק הפטרייה 

 כולל את האביזרים  MOELLERשל  M22בולטת. דוגמת סדרת 
 

תקשורת ועד  מ"מ עם חוט משיכה מארון 25: ע"י צינור נקודת הכנה לתקשורת
לנקודה, סיום בקופסא שקועה להתקנה תחה"ט עם שקע מסוג חצי פנל מסוג 

45RJ- 6A-CAT  מתוצרתRIT  אוPANDUIT  
 

מ"מ כבה  20 : ע"י צינורמ"מ 20נקודת הכנה למערכת ביטחון או מ.נ. כללי 
מאליו עם חוט משיכה מריכוז קומתי/אזורי של מערכת ביטחון ועד לנקודה סיום 

 שקועה או ללא קופסא עפ"י הנחיות קבלן ביטחון. בקופסא
 

 6עם כבל דרופ  V.Tמ"מ כבה מאליו מתיבת ריכוז  16 ע"י צינור: נקודת טלוויזיה
- RJ 3  סיכוכיםTFC  סיום בשקעTV/ FM  יציאות קואקסליות נפרדות  2עם

 .1149כנדרש בת"י 
 

הטלפונים הקומתית מ"מ מתיבת  16זוג בצינור  3(0.6X2: ע"י כבל )נקודת טלפון
 או האזורית עד לנקודת הקצה סיום באביזר תקני )בזק( בקופסא תחה"ט.

  
זוג מסוכך בצבע אדום למערכת  2 ע"י כבל גילוי אש תקני :נקודת גלוי אש
או בתעלת כבלים מהרכזת גילוי אש ועד ליחידת הקצה  מ"מ 20 כתובתית בצינור

חצן, צופר, ברז זרימה של מערכת ל,)גלאי, נורת סימון אש, לוח התראות משני
הספרינקלרים, הפעלת מערכת מ.א. / מפוחי עשן, מדפי אש, פתחי עשן, מעליות, 

 מנעולים מגנטים לדלתות, כיבוי גז וכו'(. 
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 עבודות טיח - 09 פרק

 
 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 10.09

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

 .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף .תערובת באתר
 

כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2
" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 .ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה
 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.01.3
ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

יש לדאוג  .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .לאורך תפר החיבור
 .לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 
קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל  09.01.4

 .מכל צד של הפניה
 

 X.P.M "מ או יותר ייעשה בעזרת רשתמ 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף  09.01.6

 .שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
כלול  -ים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרים רטוב 09.01.8

 .במחיר החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  

 הסעיפים הבאים:
 .טיח בחשפים וגליפים .א
 .יישום במעוגל ובשיפוע .ב
ך וגובה חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אור ג.

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

 .מגולוונת כמפורט לעיל X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  .ה

 וכיו"ב(
 .רשת מתוחה כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת .ו
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ז

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 
 כללי 10.10

 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  אריחים/חיפויים/סוג המרצפות 10.01.1

 .המפקח
למניעת החלקה ובכל  (2005החדש )אפריל  2279 כל הריצופים יעמדו בת"י 

התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 
 .מסומנים בתו התקן והאריחים יהי .למישוריות וכו'

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  
בטכניון המוכיח עמידותו של סוג  מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה

 .הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים
  
 של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה אריחים/מידת כל המרצפות 10.01.2

)תאריך ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות 
יש למיין  .אריחים/לכל המרצפות גוון אחיד על יש להקפיד .שונות לאותו אריח

את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, 
  .גוון או פגם

 
  .לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
  .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 10.01.4

 
שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, במעבר בין סוגי ריצוף  10.01.5

 .מ"מ מעוגן היטב 40/4בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח 
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6
מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א

  .שטח חלק מוכן להדבקהמתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת מ
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב .ב

  .ק"ג למ"ק 200 -תכולת הצמנט בתערובת  .להגדלת העבידות
 30-בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב .ג

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

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי  
 .היחידה

 
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  10.01.7

  .וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר
 

  .לפני הנחיות המפקח על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים 10.01.8
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9
  .ושיפולים מכל סוג שהוא

 האישור יכלול את:  
  .סוג האריחים .א
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה  .ב

  .וכל הדרוש לביצוע העבודה
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12יהיה בשטח המשטח לדוגמא  

  .מהעבודה המיועדת לביצוע
 



  54 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת  .גמר העבודה

תכלול את כל מרכיבי הביצוע האחריות  .הפרויקט, לאחריותו על עבודות הריצוף
 .והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה

הקבלן יתקן, על  .האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה
 .חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין

  .זור מסוים או בשטח כולוהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף בא
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 
  .המפקח

 
 הגנה על שטחים מרוצפים11.01.10

עות לוחות גבס ו/או על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצ 
שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או 
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 .מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות
 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
( בגוון לפי 2) 314בת"י  4אה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה בהיעדר הור 10.02.1

 .בחירת המפקח
 

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות 10.02.2
 .דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות

 
" 770ו/או "פלסטומר " של "כרמית" 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3

מכמות הצמנט(  15%) 460( +לטקס 1:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
  ."נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח של
" של "כרמית" ו/או 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  

 15%) 460( +לטקס 1:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
  .מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח

 
 הכנת האריחים להדבקה 4.20.10

יש לשטוף  .לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה 
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 

 .ייתיים עשויים בכבישה בתבניתהסבר: אריחים תעש .ה"חילוץ" מגב האריח
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 

אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  ."מחליקה" )כגון טלק למשל(
האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 

  .לפני ההדבקה
  .ת בקלות שכן ניתן לנגבה בידהמצאות האבקה, ניכר 
רת זעל מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בע 

בזמן ההדבקה צריכים הלוחות  .מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות  .נקיים מאבק ויבשיםלהיות 

 .ם )רובה או כוחלה(המיועדות לקלוט את מילוי המישקי
 
 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 5.20.10

יש לרצף בשיפוע  .לעיל 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  
לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 

 בכדי לבצע את השיפועים לפי .המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות
 .תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה
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 מילוי מישקים 6.20.10

 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  
ממולאים בחומר כיחול רובה המישקים יהיו  .לפחות או בהתאם תוכניות מ"מ

עד שתיפגש עם  -דרת ה"רובה" עומק הח ." או ש"עMAPEIאפוקסי תוצרת "
  .מ"מ 6הדבק שחדר למישק ולפחות 

אין  .בגוון המוזמןמוכן מראש ע"י היצרן,  ,נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים 
 .לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח

 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 .מ"מ

 ."י שואב תעשייתיהפסולת תסולק ע 
, יש לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
התכנון  .בגוון שיקבע ע"י המפקחכגון סיקהפלקס חומר גמיש על בסיס סיליקון 

 .ריכל והמפקחשל מיקום המישקים יובא לאישור האד
 
 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 .בגוון לפי בחירת המפקח

הדבקת האריחים  .במפרט הכללי 10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2
בדבק מסוג  במפרט הכללי100651בהתאם לסעיף  צמנטי תבוצע ע"ג טיח

מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או  472שחלקריט 
 .יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן ." מתוצרת "כרמית" או ש"עC-7דבק "

 .הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה 
 

 .לעיל 10.2ראה סעיף  -יפוי ומילוי המישקים הכנת האריחים לח 10.03.3
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  10.03.4
כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 

ובין  בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה
 רים אנכיים.מישו

 
" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECיבוצע פרופיל גמר דגם "חיצוניות בפינות  10.03.5

 .בתוכניות
 
 אופני מדידה ומחירים 40.10

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  .א

 .י לחלוטיןבמצב נק
ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  .ב

 .הריצוף על בסיס מלט לבן
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  .ג

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  .ההתאמות למיניהן וכו'
 .ים וכו'קטנים, מעוגל

הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים  .ד
  .כמפורט לעיל

 .הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  .ו

במיוחד  מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 .אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב
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 .הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( משטחי טרצו-ליטוש .ז
באמצעות לוחות קרטון או לוחות  ,מכל סוגהריצוף כל משטחי הגנה על  .ח

 .כלולה במחיר הריצוף ,גנה לפני המסירהלרבות סילוק הה,מצופים נילון,גבס
 .ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם .ט
 .מ"מ וסתימתם ברובה 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י
איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  .יא

 .התברואה ברצפה ובקירות
 יפים השונים בפרק זה כוללים גם את כל החומרים, הספים, מחירי היחידה בסע  .בי 
 פרופילי ההפרדה מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר בין ריצופים/חיפויים   
 ובקצה ריצופים/חיפויים, פרופילי הגמר למיניהם, אופקיים ואנכיים המשווקים   
 האדריכל ע"י "אייל ציפויים" או ש"ע,או כמפורט בתוכניות, הכל לפי דרישת   
.בתוכניות ובפרטים וכמתואר בתוכניות  
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 

 כללי 11.01
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1
 המקורית.

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 
 

ישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דר 11.01.2
פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר 

 לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 שלוש שכבות(.

 
 ת:בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאו 11.01.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  ב.

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -עמים פ
הגיוון יעשה מראש אצל הספק ועל פי מס' קטלוגי בלבד.לא יתקבל גיוון ידני  ד.

 באתר.
 
חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4

 סיום הצביעה.המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם 
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.01.5
וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע 

 שכבות הגמר.
 

מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6
ור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך מכל סוג צבע, לאיש

 בעבודה.
לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  -כל הגוונים  

 עד לקבלן הגוון המבוקש.
 

בטרם תחילת עבודות הצביעה על הקבלן לבצע הגנות על האלמנטים שאינם  11.01.7
ות כתמי צבע מרצפות, חלונות, עבודות הצבע יש לנק לצביעה ובגמר מיועדים

וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון  ארונות, קבועות סניטאריות
 המפקח.

 
 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס. 11.01.8

 
 טיפול בצבעים 11.02

 
 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1

 
את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.02.2

 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.02.3
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 מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים-במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4
 בשעת ערבובם.

 
 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5
  

 
 
 

 בטיחות 11.03
 

כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את  11.03.1
 העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 
ו מאחסנים צבעים אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים א 11.03.2

 או מדללים.
 

 תיקוני צבע 11.04
 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  11.04.1
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2

 אחיד.ובעלי גוון 
 

 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.  10באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  11.05
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  

במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 
 חשבון הקבלן.

 
 אופני מדידה מיוחדים 1.061

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.
 חלקים ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  ב.
וליאתילן והורדת כל כתמי רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפ
 הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  ד.

 וניקיון סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 אישור המפקח. הכנת דוגמאות עד לקבלת ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  ז.

 ע"י המפקח.
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 בנפרד.
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 עבודות אלומיניום - 12פרק 
 

 כללי 12.01
תקן -ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק 

 ומחלקת תכנון בסגל החברה.
 ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות. 
 

 תוכניות ביצוע 12.02
 

לאישור המפקח. התכניות יבוצעו  SHOP DRAWINGS על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
 .ע"י מומחה בתחום, הטעון אישור המפקח

 
בנוסף יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכניות  12.02.2

העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו 
 תקן.

 
לאחר אישור התוכניות ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה  1.02.3

 צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור.
 

  שור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכללאחר אי 1.02.4
קבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח. הקבלן 

 לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 

 
 חומרים וציפויים 12.03

 
, המתייחסים 2 -ו 1חלקים  1068 כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י 12.03.1

 לחלונות אלומיניום. 
 

מ"מ  2פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים, בעובי  12.03.2
לפחות. דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף 

 המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.
 

 ררמת גימו 12.03.3
 
 פרופילים א.

פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר צבוע בתנור בהתאם  
 לרשימות. 

 
 אמצעי חיבור ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים  
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים 

הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת 
 תא חשמלי. כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

 
 אמצעי עיגון ג.

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

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

 
 סרגלי זיגוג ה.

הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות  
 וינים בתוכניות. המצ

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,  
 חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.

 
 
 הזכוכית ו.

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

 
 אופני מדידה ותכולת מחירים 12.04

 
 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1

 תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים. א.
 דוגמאות לכל האלמנטים. ב.
 הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב. ג.
 כל הבדיקות כנדרש. ד.
 כנדרש. כל הפרזול ה.
 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה. ו.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן  ז.

 עד לקבלת מוצר מושלם.
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיוצ"ב, הקשורות  ח.

בהרכבת חלקי האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל 
 יקונים שלכל חלקי הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.הת

 מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי. ט.
 

 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה. 10%±שינוי מידות בגבולות  12.04.2
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 עבודות אבן - 14פרק  
 

 חיפוי חזיתות האבן בשיטה הרטובה  14.01
 

 תאור העבודה 14.1.01
קירות הבטון בבנין, ע"פ החזיתות, יחופו מבחוץ באבן בשיטה  .א

ה"רטובה", כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון 
 ויציקת בטון בתווך.

 העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים. 
לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע  ב.

 .05בפרק  כתב הכמויותכמפורט ב
במפרט הכללי, ובהתאם  14כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  ג.

 .2378לת"י 
 כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ. 

בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה  ד.
 .14ק העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפר

 העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי. ה.
 

 הנחיות כלליות 14.1.02
 
הקבלן ימנה מהנדס רשוי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע  א.

 בהתאם לתכנון ולמפרט המיוחד.
 
 אחריות כוללת של הקבלן ב.

המפרט  האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. 
איטום  - 05המיוחד להלן, לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 

צמנטי, הינם דרישת מינימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו 
מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, עליו להודיע על כך למפקח 

 בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.
 
 מפרטים באתר ג.

 עותק של המסמכים הבאים: הקבלן יחזיק באתר
  2378ת"י  .1
 .14מפרט כללי פרק  .3
 המפרט המיוחד. .4

 
 קיר אבן טיפוס -דוגמא  ד.

לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו  .1
תוצאות בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב 

. הדוגמא 2חלק  2378בת"י  5.1.1.1טיפוס כמפורט בסעיף 
כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל 
עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה על קיר 
שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. 
הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 

 .EPDMהתקנת סינור 
 לחיפוי פנים.הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם  

עוגנים לפני תחילת  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2
העבודה. העוגנים יעמדו בכוח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי 

 .4הקבלן עם מקדם בטחון 
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רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים  .3
ואישור החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל 

 ן להזמין את האבן.הקבל
 
 
 
 מדידת הרקע, סימון ה.

האבן מעוצת בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי 
הפרוט בתכניות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה 

 אבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.
ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים 

ת ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב עוברים מתח
פסי האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבנים 

 שלימות מעל הדלתות.
לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את 
הצירים הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב 

 הסטיות בכל הכוונים. הקיים עם כל
. הסטיה המותרת 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 

מ"מ, הסטיה באנכיות  10±ממישוריות הקירות לכל גובהם לא תעלה על 
מ"מ לכל גובה הבנין.  10±הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על 

במידה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע 
 ו תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.בסיתות א

המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי 
 ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד 
קה בין קוי ולא לצבור את השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחל

 המישקים.
אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת 

 עלות, תחול כל העלות הנוספת על הקבלן.
 
 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:
תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל  .1

י פני האבן בהתאם לסטיות בפועל ולאחר קביעת מיקום מישור
 של הבניה.

קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן  .2
לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות 

 חיתוך ועיבוד סופיות.
פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור  .3

 סופי במפעל.
 
 יוןאחידות האבן, מ ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חית וחזית תסופק האבן חתוכה 
 עבור כל חזית מאותם גושי אבן.

בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין 
 בתכניות הקבלן וברשימות האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני 
במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור המפקח למראה שיבטיח אחידות 

 החיצוני של האבנים. אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.
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הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב 
הקבלן לפרוש את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת 

 החיפוי.
 
 בדיקות האבן ח.

 1חלק  2378ל תכונות אבני החיפוי יבוצעו ע"פ ת"י בדיקות במעבדה ש
 כמפורט שם בפרק ו'.

הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא 
 יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו 
האבן לאתר במועד מוקדם כך שיהיה זמן  מחייבת את הקבלן להביא את

מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות 
 מוקדמות בלבד.

 סימון צנרת בקירות ט.
לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט 

)ספריי( בקוים מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו 
 באבן.

מטרת הסימון למנוע קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, 
 יקר ולפעמים בלתי אפשרי.

 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.
 
 עיגון פיגומים י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות 
ושארו פתחים להשלמת חיפוי האבן כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא י

 (.2חלק  2378בת"י  2.2מאוחרת. )ראה דרישות סעיף 
אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי 

מתכת בין לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו 
 .316מפלב"מ 

 
 בדיקת אטימות יא.

תבוצע בדיקת אטימות  לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים,
, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו 1476בהמטרה, ע"פ ת"י 

ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן 
 התיקון,החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח.

 
 לוחות האבן  יב.

 בהתאם לכתב הכמויות. סוג האבן:
 התאם לכתב הכמויות ולתוכניות.בעיבוד ב גמר:

 1±בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:
 מ"מ.

מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני  סטיה במישוריות:
 מ"מ. 1לוח האבן לא יעלה על 

 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:
קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור  קידוחים:

מסודר וע"פ שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 
מ"מ במיקום  1±מ"מ בקוטר הקדח,  0.5±

 מ"מ בעומק הקדח. 2±-מרכז הקדח ו
 
 חישוב הנדסי יג.

חישוב הנדסי מפורט יעשה ע"י המהנדס שמינה הקבלן בהתאם  .1
 .2חלק  2378לדרישות ת"י 
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כולל התחשבות מפורטת בתחומי  414ומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י ע 1.1
 .יניקה מוגברת באזורי שפה

 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2
הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן  .2

יכלול פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק 
וכו'. אישור החישובים  בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים

והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו 
ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של 

 הפרויקט.
החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח  .3

האמיתי שבין האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני 
גדל יותאמו אביזרים המסוגלים תחילת החיפוי. למרווח מו

לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו תנאי 
 להתחלת בצוע החיפוי.

החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו  .4
 בבדיקות האבן שסופקה לאתר.
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 דיוק יד.
 מ"מ. 0.5±הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 מ"מ. 1.0±קים לא תעלה על הסטיה ברוחב המיש
 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני 
 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של  2.0±המשטח( לא תעלה על 

 
 הכנת שטחי החיפוי, איטום טו.

 לעיל. 05ראה פרק  .1
 ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. לאחר סיום האשפרה, .2

ימים לפחות, תוך מעקב  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 
 צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

 הכנת האבן יז.
לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי  

חלקים שומשומית נקיה, חלק  2גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב 
מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של  3-בעובי של כ -נט חול וחלק צמ
 סיקה לטקס.

 , תתואם עם הספק.1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  
 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 
 קידוחים בתוך האבן יח.

קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד  
ם, אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל לקידוחי

 המתוכנן, ללא שבר מיותר.
מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה  

 קידוח חורים על הפיגום, ללא בקורת.
 

 בדיקות העוגנים יט.
כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ  .1

 .4מקדם בטחון חישובי הקבלן עם 
עוגנים לפני תחילת  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 העבודה )ראה לעיל קיר נסיון(.
מהעוגנים בפיזור  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3

 2חלק  2378ת"י  2אקראי. )דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 
 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים 

 
 ניה הרטובההרכבה בשיטת הב 14.1.03

 
הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני  א.

מהווה  2378הכנת דוגמא מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 
 תנאי מוקדם להתחלת הביצוע.

 
הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית  ב.

ים לרשת, ימולא בגב האבן החלל כל שורה, כולל ביצוע קשירות העוגנ
ס"מ, והיא  4-שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. עובי שכבת הבטון כ

 תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים.
 
בתוספת ערב פולימרי, יוכן  1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.

בלת בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לק
 התערובת בסמיכות הרצויה.
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 כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. ד.
לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך  

 שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.
 
רה, תוך הבטחת מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שו ה.

 חדירת הבטון ומלוי כל החלל.
 
בטון של הפאה האנכית -בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט ו.

 והפאה התחתונה.
 
עוגנים  2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  ז.

מ"מ בפאה הצדדית.  5עוגנים מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר  -תומכים 
 מ"מ בולטת הצידה. 40-מ"מ ויתרת ה 30ך האבן רק הפין נכנס לתו

מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים אותו  
 לרשת.

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין  
הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגנים יהיה כזה 

ס"מ  7ומך וששניים כעגון נושא. כל עוגן ימצא ששניים ישמשו כעיגון ת
 עוגנים(. 4מפינת יחידה )סה"כ 

 
 מישקים )פוגות( וכחולם 14.1.04

 
מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה  א.

 מ"מ. 8מ"מ ועומקם  15-6המאושרת רוחב המישקים יהיה במידות 
מ"מ,  10/10/35בשומרי מרחק בחתך  מ"מ יתבצע על ידי שימוש 10עובי  

שניים לכל אבן, הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י 
 המהנדס.

 
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי  ב.

ולאחר שטיפה כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות 
 הכיחול.

 
י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק המישקים יוכנו לעבודה ע" ג.

 כנדרש.
 אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק. 
ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה  

 והפינים הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.
 מא המאושרת:הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוג ד.

 חלקים )בתוספת למלט האפור(. 1.5   מלט לבן 
 חלקים. 2  עדין -אבקת קוורץ  
 חלק. 1  בינוני -אבקת קוורץ  
 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.   פיגמנט צבע 
כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור  

 מראש של המהנדס, לפי הוראות היצרן.
יבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מרכ 

מים. כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר 
 מכן אין להשתמש בחומר, אלא להכין תערובת חדשה.

 
 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.

 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. -
 דר ותלחץ ע"י מוט עגול.שכבה ראשונה של מלט תוח -
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 יתאפשר ייבוש חלקי. -
שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול  -

יהיה חלק ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט 
 לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -
זיקם בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהח 

 במצב לח כשבוע ימים.
 
 יבוצעו לפי הנחיות התקן. -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים. 
מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי  10עובי המישק  

 בחתך מתאים, הכל על פי הנחיות המפרטים והמפמ"כ.
 

 שטחי אבן גמוריםשמירה וניקיון  14.1.05
להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים  

 בדוקים.
נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות  

החומרים( כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות 
 מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.

 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 
במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן  

 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
 

 אופני מדידה 14.1.06
הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר  

שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים, 
 קורות וכד'.

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים )מעל הפתחים(, הספים  
 אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד. -והקופינג על המעקות 

 
 תכולת המחירים כדלהלן: 
 ור במפרט הכללי, המחיר כולל בין היתר גם:בנוסף לאמ 

לרבות טיט, שכבת  2378את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  א.
, עוגנים, מיתדים, 15/15מ"מ כל  6חספוס, רשת זיון מגולוונת בקוטר 

ברגים, חוטי נירוסטה, עוגנים מגולוונים, זוויתנים מגולוונים, ניקוי 
מישקים גמישים, מישקים יבשים וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, 

 וכד', וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגון וקיבועם.
אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה,  ב.

סיתות האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, 
מה וחומרי עיגון כל פרופילי הפלדה למיניהם, אספקת חומרי אטי

הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות, עמודים, 
 חשפים וכד'(.

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר  ג.
באמצעות אבן קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי 

 סופי.
 או הדבקת סרגל קצה. חיתוך "פלץ" -עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.
 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.
עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים  ו.

 בבנין.
 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.
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מ"ר. העבודה תאושר לביצוע  12ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  ח.
 רק לאחר אישור הדוגמאות.

באזור  2378דרשות לאבן לפי ת"י הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנ ט.
 הפרויקט הנדון.

 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.
 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.
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 מיזוג אוויר ואוורור - 15פרק 

  תיאור העבודה  15.1
 

 מערכות מיזוג אוויר המבוססות על יחידות מולטי אינוורטר בקומת קרקע. 15.1
 מערכות יניקת אוויר מחדרי שירותים. 15.2

 

 הנחיות והבהרות כלליות  15.2
 .העבודה תעשה ע"י קבלן מיזוג אוויר מאושר ע"י מהנדס )אישור בכתב( 15.2.1
על הקבלן לספק את כל העבודה, החומרים, הציוד והשירותים הדרושים לשם  15.2.2

התקנת מערכת מיזוג האויר והאוורור בשלמותה, או חלקים ממנה בהתאם למה 
חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת  שיוזמן האויר והאוורור או

בכל המובנים לשם הפעלה וכל תוספת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו ע"י 
 הקבלן ללא תשלום. 

לא תעשה כל סטייה מעצם עבודת הביצוע כפי שמתואר בתכניות ללא אישור  15.2.3
מסיבה כלשהיא המתכנן. שינוי ביצוע המערכת בשל תנאים קיימים של הבניין או 

 מחויב בהודעה מוקדמת למתכנן ובאישורו. 

 

לחישוב הגדלים והתפוקות ולבחירת הציוד של מערכות מיזוג האוויר יובאו  15.2.4
 בחשבון תנאי החוץ כדלהלן:

  

 :תנאי תכנון בקיץ

 c027טמפרטורת תרמומטר לח   c035טמפרטורת תרמומטר יבש  
  

 :תנאי תכנון בחורף 

  c03טמפרטורת תרמומטר לח   c04ומטר יבש טמפרטורת תרמ 

 

 המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון. 

 

הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים  -בימים בהם שוררים "תנאי קיצון" 
 הממוזגים לא בהכרח ישמרו, אולם ציוד מיזוג האוויר ימשיך לפעול ללא תקלה.

 

 תנאי תכנון פנים 15.2.5 
 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±22  1  קיץ:ב  
 מעלות צלזיוס, לחות יחסית לא מבוקרת ±21  1  בחורף:  
 Aדציבל בסקלה  35עד  רמת רעש באולמות וחדרי ישיבות:  
 Aדציבל בסקלה  40עד     במשרדים:  
 Aדציבל בסקלה  45עד     שטחי ציבור:  

 
  מערכת מיזוג אויר 15.3

  כללי 13.3.1
תוצרת "תדיראן" או  INVERTERותקנו יחידות מיזוג אוויר מולטי מסוג י .א

 ש"ע מאושר פירוט היחידות מופיע בטבלאות ציוד ותוכניות.
 .HEAT PUMPמערכת תהיה מיועדת לקירור או וחימום  .ב
 כל המדחסים במערכת יהיו מסוג לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה.  .ג
 .A410 -Rהמערכת תעבוד עם גז קירור מסוג  .ד
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המערכת תהיה מושלמת ותכלול יחידות מעבה, יחידות מאייד עפ"י הנדרש,  .ה
מערכת צנרת ואביזרי צנרת, גז קירור, פיקוד, חיווט, ויסות וכל הנדרש 

 לפעולה נכונה ותקינה של המערכת גם אם לא צוין במפורש. 
כל ביצוע העבודה יהיה עפ"י הנחיות יצרן הציוד וכן החברה המשווקת את  .ו

 ארץ. הציוד ב
כל המתואר במפרט יהיה כלול במחיר הסעיפים של הציוד המתואר בכתב  .ז

הכמויות גם אם לא צוין אחרת במפורש, אלא אם נכתב עבור תוספת 
 מיוחדת שתשולם בנפרד. 

 

 יחידות מעבה  15.3.2
 

 יחידת העיבוי תהיה מיועדת להתקנה חיצונית. .1
ח חשמל היחידה תהיה מושלמת ותכלול מדחסים, מחליף חום, מפוח, לו .2

ופיקוד וכל הנדרש והמומלץ מהיצרן למערכת הנדרשת עפ"י התוצרת 
 והדגם המתואר בכתב הכמויות ובתוכניות. 

היחידה תהיה חרושתית ומושלמת במפעל המייצר אותה, כאשר לא יתבצעו  .3
ע"י הקבלן עבודות פנימיות ביחידה מכל סןג שהוא, אלא באישור המתכנן 

 בלבד.
 /SCROLLהמדחסים יהיו מסוג  .4
( ו/או INVERTERהמדחסים יהיו לפעולה בתפוקה משתנה ורציפה ) .5

המשלבים פיקוד  PIמערכת פיקוד למדחסים מסוג פרופורציונלי 
INVERTER. 

לפעולה רצופה רצופה  PIDהיחידה תכלול ברז התפשטות אלקטרוני מסוג  .6
על מנת לשלוט בספיקת הקרר הנדרשת עפ"י דרישת הספקי הקירור/ 

 ים הממוזגים השונים. חימום באזור
 היחידה תכלול מערכת פיקוד למצב "פעולת לילה". .7

משך זמן "פעולת הלילה" יתוכנן ע"י קביעת שעת התחלה וסיום עפ"י 
 החלטת המשתמש. 

מרמת הרעש  I (A )db 8מצב "פעולת לילה" יקטין את רמת הרעש ב
 המכסימלית של היחידה. 

 על מפוח הפליטה.  היחידה תכלול גרילי הגנה על הסוללה וכן .8
היחידה תותקן על פסי בטון או הגבהה מפרופילים מגולבנים )עפ"י החלטת  .9

-SUPER-Wהמתכנן( וכן ע"ג גומיות מחורצות מתוצרת "מייסון" מסוג "
PADS.)בכמות שתוחלט ע"י המתכנן בזמן הביצוע( " 

מחיר היחידה כולל אספקה והתקנה לרבות העמדה והתקנה במקום  .10
 תושבת, בולמי רעידות, מפסק פקט ליד יחידה. ,לצנרת, הנדרש, חיבור

 

 יחידות מאייד פנימיות)יחידות לטיפול באוויר( 15.3.3
 

היחידות בעקרון יכללו מפוח, סוללת קירור/חימום בהתפשטות ישירה,  .1
מגש ניקוז, מסנן אויר, פנל חשמל ופיקוד, בידוד אקוסטי ופנלים 

 לפירוק.
קירור והחימום עפ"י הנדרש יותקנו מאיידים מהסוגים ובתפוקות ה .2

 והמתואר בכתב הכמויות ובתוכניות. 
 להלן סוגי המאיידים:  .3

 יחידה אופקית להתקנה סמויה עם זריקת אויר דרך מפזר.  .א
 יחידה דקורטיבית להתקנה גבוהה גלויה )קירי עילי(.  .ב

 התקנת המאיידים  .4
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יחידות המאיידים יותקנו בצורה אנכית, אופקית, סמויה או גלויה  .א
 ל עפ"י הנדרש והמתואר בתוכניות וכתב הכמויות. הכ

יחידה אשר תותקן בתחום תקרה מונמכת תחת הבטון תתלה  .ב
מהתקרה עם בולמי רעידות גמישים תוצרת "מייסון" בעלי שקיעה 

 .1/2סטטית של "
ההתחברות לתעלת פיזור האוויר או למפזר תהיה רק בעזרת  .ג

בלבד כלול במחיר  חיבורים גמישים עשויים נאופרן מייצור מוכן
  .היחידה

ניקוז היחידה הפנימית יבוצע ע"י צינור שרשורי )באחריות קבלן  .ד
מיזוג האויר ואשר כלול במחיר היחידה כולל סיפון מסוג נשם 

במוצא מגש בניקוז עד לצינור הניקוז הקשיח שיותקן )באחריות 
 אחרים( בקרבת היחידה. 

 

  צנרת גז 15.4

  כללי 15.4.1
 .ASTM B - 280" לפי תקן Lחושת דרג "צנרת הגז תהיה מנ .א
 להלן עובי דופן מינימלי של צנרת הנחושת:  .ב

קוטר צנרת נומינלי 
 )אינטש(

קוטר חיצוני של הצנרת 
 )מ"מ(

עובי דופן מינימלי 
 )מ"מ(

"1/4 6.8 0.8 
"3/8 9.52 0.8 
"1/2 12.7 0.8 
"5/8 15.9 1.0 
"3/4 19.1 1.0 
"1 25.4 1.3 
"11/8 28.6 1.5 
"11/4 31.8 1.6 
"13/8 35.0 1.75 
"11/2 38.1 1.9 
"15/8 41.3 2.1 

 
קטרי הצנרת ותוואי הצנרת יבוצעו רק עפ"י תכנית אשר תהיה מיועדת  .ג

 לביצוע ותאושר אצל יבואן או יצרן הציוד. 
 longזוויות וקשתות יבוצעו ע"י קשתות מוכנות מטיפוס רדיוס ארוך ) .ד

radiusבלבד חיבורים בהלחמה ) . 
עפ"י הנחיות המתכנן יאושרו חיבורי צנרת מסוג "פלייר" עפ"י תאום  .ה

 "פיילר". -במקרה זה יש למרוח שמן מדחסים על שפתי ה בזמן הביצוע.
 

  הלחמות של צנרת ואביזרים 15.4.2
 

כל חיבורי הצנרת והאביזרים עפ"י הנדרש יבוצעו בהלחמה ע"י  .א
 ים. כסף ללא משחת, הלחמה או חומרים אחר 5"סליפוס" עם% 

( בלחץ נמוך  %99.95( נקי )2Nבמהלך כל ההלחמה יוזרם חנקן יבש ) .ב
PSI 3  דרך הצנתר באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה תוך בקרה

שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מייד מהקצה ממנו הוא 
 מוזרק.

 הזרמת החנקן נועדה למנוע התפתחות שכבת פיח בצנרת. .ג
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תחייב פירוק הצנרת והתקנה חדשה עפ"י  פיח בצנרת או צנרת מזוהמת .ד
 הנחיות המתכנן. 

 

  התקנת הצנרת 15.4.3
 

במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים מלבד נקודות  .א
 בהן מתבצעת עבודות הלחמה ו/או חיבור. 

לפני התקנת הצנרת יש לוודא ניקיון פנימי של הצנרת וזאת בעזרת פיסת  .ב
 בתוך הצנרת)חוטר(. בד כותנה יבשה ונקיה אשר תועבר

 תליית צנרת:  .ג
הצנתר תתלה באמצעות פס תליה מגולוון מסוג "יוניסטרט" עם  .1

 חבקי צנרת ומוטות הברגה אל התקרה. 
 ניתן להשתמש בחבקי תליה.  7/8בצנרת מתחת לקוטר " .2
בגל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף כדי לשמור מפני לחיצת  .3

 הבידוד. 
 כך שלא תהיה שקיעה של הצנרת. יש להקפיד על מרחקי תליה  .4

צנרת אשר תותקן במילוי הריצוף או חיצונית למבנה תכוסה עם הבידוד  .ד
מ"מ לצורך הגנה  60X120מ"מ במידות  1.2בתעלת פח מגולבן בעובי 

מפני דריכה ומפגעים חיצוניים. במקרה של צנרת חיצונית תעלות הפח 
 יצבעו בצורה מושלמת בגוון הנדרש. 

ה על הגג תיתמך התעלה בה מונחת הצנרת אל הגג כל במקרה של הנח .ה
 מטר אורך כמו כן תעלת הפח לכיסוי הצנרת תהיה צבועה בלבן. 

כל אביזרי התליה כגון פרופילים, מוטות הברגה, חבקי תליה, ברגים וכו'  .ו
 יהיו מגולבנים. 

 בכל חדירת קיר של הצנרת יותקן שרוול בקוטר הנדרש.  .ז
זק במרחקים ובמקומות אשר יבטיחו את הצנרת תתלה, תיתמך, ותחו .ח

  יציבות הצנרת.
במידה ותידרש התקנת הצנרת בקירות, העבודה תכלול סיתות וללא  .ט

 תוסת מחיר. 
  .אין לכסות צנרת להתקנה סמויה ללא אישור המתכנן/ מפקח .י

 

  בידוד לצנרת 15.4.4
 בידוד הצנרת יהיה מסוג ארמופלקס או ווידופלקס.  .1 
וד לצנרת פנימית במבנה וכן לצנרת חיצונית יהיו עפ"י עובי הביד  .2 

 המתואר להלן: 
קוטר חיצוני של הצנרת 

 )אינטש( 
עובי בידוד צנרת בתוך 

 המבנה )מ"מ(
עובי בידוד צנרת 
מחוץ למבנה 

 )מ"מ(
"1/2" ,5/8" ,1/4" ,3/8 12.7 12.7 
"3/4" ,7/8 12.7 19 
"1/2 1" ,15/8" ,1/4 1, 
"3/8 1, "1/8 1  

19 25 

  
. צנרת להתקנה פנימית יש לעטוף ע"י ליפוף סרטי פוליאתילן עם חפיפה של 3 

 %50. 
. צנרת להתקנה במילוי הרצפה וכן חיצונית למבנה תכלול סליפס וכן בד 4 

 גאזה. 
 . תפרי הבידוד יחוברו ע"י פס הדבקה או דבק מתאים. 5 
וד כל אביזרי הצנרת . דרישות הבידוד כוללות את בידוד הצנרת וגם את ביד6 

 דוגמת הסתעפויות, זויות וכו'. 
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. כל אביזרי הצנרת דוגמת הסתעפויות )מסעפים( וכו' יבודדו עם עטיפת 7 
 בידוד מקורי של האביזר. 

 
  (TESTבדיקת לחץ לצנרת ) 15.4.5

בסיום התקנת כל הצנרת וכן במהלך שלבי התקנתה עפ"י הנדרש במקומות  .א
בועה, כדוגמת צנרת בתוך הקירות או מתחת בהן הצנרת מכוסה בצורה ק
 לריצוף תבוצע בדיקת הלחץ. 

אין לבודד את איזורי ההלחמה כל עוד לא בוצעה ועברה בהצלחה בדיקת  .ב
 הלחץ. 

ביצוע בדיקת הלחץ ניתן לבצע עם יחידות מורכבות או לחלופין עם קצוות  .ג
 סגורים ע"י מחברי "פליר" ו/או מולחמים. 

ץ לכל המערכת יש לחבר את הצנרת אל היחידות עבור ביצוע בדיקת לח .ד
 הפנימיות והחיצוניות. 

 יש לבדוק ובידה וקיים אטם עיוור להחליפו לאטם מעבר.  -חיבור קו היניקה  .ה
יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על שפתי הפלייר  -חיבור קו דחיסה  .ו

 )במקרה שהחיבור הוא חיבור פלייר(.
 30ללחץ של  99.95חנקן נקי % ביצוע בדיקת הלחץ יעשה ע"י מילוי  .ז

 שעות. 48( למשך psi 430אטמוספרות )
 יש להצמיד שעון לחץ מתאים על הקווים למשך כל זמן הבדיקה.  .ח
בדיקה תקינה היא, כאשר לא הייתה ירידה כלשהי בלחץ החנקן בצנרת  .ט

 מתחילת הבדיקה. 
ע במידה ויש ירידת לחץ אזי יש לבדוק את המערכת, לתקן את הנדרש ולבצ .י

 בדיקה חוזרת. 
 

 ביצוע ואקום ומילוי גז קרר. 15.4.6
 יש לבצע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה.  .א
 (CFM 3ביצוע הוואקום יהיה באמצעות משאבת ואקום בעלת ספיקה של  .ב

תכלול אל חוזר למניעת חזרת שמן משאב  ליטר דקה( כאשר המשאבה 90
 לצנרת. 

 .TORRעון בדיקת לחץ הוואקום יימדד באמצעות ש .ג
 .TORR 1יש להגיע לוואקום של לפחות  .ד
במידה והוואקום תקין יש להוסיף לפי הנדרש גז קרר עפ"י הנחיות יצרן  .ה

 הציוד. 

 
 תשתית תקשורת, פיקוד וחשמל 15.4.7

גידי בין המאיידים לבין -במקביל לתוואי הצנרת הקבלן יתקין כבל דו .א
 המעבים של המערכת. 

 טרו ובהתאמה לאורך הנדרש יהיה עפ"י המלצות היצרן. סוג הכבל וכן קו .ב
ועמידים  PVCמצופים NYY כבלי חשמל בין יחידות תהיה מסוג .ג

 בטמפרטורות מגע גבוהות, מותקנים בתוך מתעלים מתאימים.
 

  לוחות /שלטי הפעלה 15.4.8
ההפעלה תתבצע ע"י לוח הפעלה מרחוק עם אפשרות לתכנון פעולה חוזרת 

כולל שעון שבת, כולל פונקציות לילה)טמפ' משתנה בשעות  באמצעות טיימר
 לילה (. 
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 תעלות אויר ובידוד  15.5
 

  כללי 15.5.1

תעלות האויר והבידוד וכן אבזרי תעלות ושכבות אויר יהיו בנויות ומותקנות  .א
ו  SMACNAשל המפרט הכללי, וכן לפי מדריכי  1506, 1505בהתאם לסעיף 

ASHRAE .בהוצאתם העדכנית 
ת יהיו בנויות מפח מגולוון מעולה, בעל גלוון אחיד ללא כתמים, ובלתי התעלו .ב

 מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח.
המידות של התעלות, המסומנות בתכנית, הן מידות נטו של החתך החופשי  .ג

לזרימת אוויר. אי לכך, בתעלות המבודדות בבידוד אקוסטי פנימי, יש להגדיל 
 בהתאם לעובי הבידוד. את מידות הפח החיצוני

חיבורים גמישים בין תעלות אויר לבין ציוד מיזוג אוויר יהיו עשויים מרצועות  .ד
 -משני הקצוות 2עם ב רגלי פח מגולוון ברוחב " 4של "אקסלון" ברוחב של "

 דין" או שווה ערך מאושר. -מוצר מוגמר של מפעל מוכר כדוגמת "דורו
פי אש גופי חימום או כל מנגנון אחר פתחי שירות בתעלות לגישה למדפים, מד .ה

הדורש טיפול, ייבנו מפנל פח מבודד מצויד בידיות וסגרים כדוגמת "מטלפרס" 
 או שווה ערך מאושר.  Hדגם 

רוחב התעלה שבמישור  ,פעם 1.25הקשתות בתעלות יהיו בעלי רדיוס מרכזי של  .ו
ד בתעלה הרדיוס, בקשתות בעלי רדיוס קטן יותר יש להכניס מכוון זרימה אח

 ס"מ ומעלה.  90ס"מ ושני מכווני זרימה בתעלה שרוחבה  85עד  50שרוחבה בין 

 -ניתן גם להשתמש בכנפי כיוון בעלי דופן כפולה ואווירודינמית בהתאם ל
SMACNA" דין".-כדוגמת תוצרת "דורו 8, ברוחב 

 כל התפצלות בתעלה תצויד במדף מפלג הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה.  .ז
 תעלות האוויר יהיו בנויות לקבלת אטימות מרבית לאוויר.  .ח
, על הקבלן לבצע את כל תריס אויר חוזר עם מסנןבכל מקום בו נדרשת התקנת  .ט

מכלול תעלת האוויר החוזר מהתריס ועד ליחידה, בצורה אטומה לחלוטין עם 
הדבקה ואטימת כל התפרים, הדבקת סרט אטימה דביק בחיבור בין התעלה לבין 

יחידה ובין תריס האוויר החוזר לבין צוארון התעלה, לשם קבלת מכלול אוויר ה
 חוזר מושלם באטימות מלאה. 

 

  עובי פח של התעלות 15.5.2

 : עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ נמוך, יהיו כדלהלן .א

 הערות   עובי פח  רוחב הצלע הגדולה )מ"מ(  
 מ"מ  0.8י סרגלים עוב מ"מ  0.7   ס"מ  45עד  

 מ"מ  0.9סרגלים עובי   מ"מ 0.8  ס"מ  75עד  46-מ 

  מ"מ, עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי  מ"מ  0.9  ס"מ  130עד  76-מ 

 מ"מ, עם תפר עומד 1.0סרגלים עובי  מ"מ  1.0  ס"מ  200עם  131-מ 

 
 עובי דפנות הפח עבור תעלות מרובעות ללחץ גבוה, יהיו כדלהלן:  .ב
 הערות   עובי פח גדולה )מ"מ(רוחב הצלע ה 

 מ"מ  0.8סרגלים עובי  מ"מ  0.8   ס"מ  30עד  

 מ"מ  0.9סרגלים עובי  מ"מ  0.9  ס"מ  75עד  31 -מ 

 מ"מ עם תפר עומד  1.0סרגלים עובי   מ"מ 1.0  ס"מ  120עד  76 -מ 

 מ"מ עם תפר עומד 1.2סרגלים עובי  מ"מ  1.2  ס"מ  200עד  121 -מ 

 י פנימי בידוד אקוסט 15.5.3
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 1בידוד אקוסטי פנימי לתעלות אוויר יהיה מצמר זכוכית חצי מוקשה עובי " .א
 -. עם ציפוי ניאופרן כדוגמת דקטק"ג למ.ק 34בעל צפיפות מזערית של 

קורונינג. הבידוד יהיה מודבק לדפנות בדבק מגע  -תוצרת "אובנס  ,ליינר
התעלה בכל בלתי מתלקח, מאושר ע"י המפקח. את הבידוד יש לחזק אל 

הקצוות, ע"י פרופילים וזוויתנים של פח מגולוון ובאמצע ע"י דסקיות פח 
  .ס"מ X30 30מגולוון, במרחקים שאינם עולים עם 

תעלות חיצוניות המותקנות גלויות מתחת כיפת השמיים, יבודדו בבידוד  .ב
לרבות  ,והרוחביים כל התפרים האורכיים .2בעובי "אקוסטי פנימי 
 .UVיאטמו ע"י מרק העמיד בתנאי חוץ ובקרינת "שיבלייסטים" 

 

 בידוד תרמי חיצוני 15.5.4
בעל  1בידוד תרמי חיצוני לתעלות יהיה משמיכות צמר זכוכית בעובי "

 K = 0.28ק"ג למ"ק ומקדם מעבר חום מירבי של  16צפיפות מזערית של 
,עם עטיפה מקורית של מחסם אדים עשוי מנייר אלומיניום בעובי F75בטמפ' 
מיקרון מחוזק בסיבי זכוכית. הבידוד יודבק לדפנות התעלה  50של  מזערי

בדבק מגע בלתי דליק. כל התפרים יודבקו ברצועות נייר אלומיניום לקבלת 
עטיפה אטומה. התפרים האורכיים יהיו בדופן התחתון של התעלה. בנוסף 

סרט פלסטי  ,מ' 1.5לנ"ל יש להדביק סביב התעלה, במרחקים שלא יעלו על 
ס"מ בחלק העליון של התעלה,  15ס"מ לפחות, עם חפיפה של  5יק ברוחב דב

 למניעת פתיחה והתרופפות של התפרים האורכיים של הבידוד.

 

 חיזוקים ותליות  15.5.5
התעלות ייתלו מהתקרה באמצעות פרופיל ברזל זווית מקצועי מגולוון או  .א

ומשקל  " מפח מגולוון מתחת לתעלה, בגודל ובעובי מתאים לגודלUפרופיל "
 התעלה, ושימנע דפורמציה של הפרופיל. 

 

" לפחות עם ברגי "פיליפס" 516התלייה תבוצע ע"י מוטות הברגה בקוטר "
 או "אופט". 

 המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות הבאות:  .ב

 מ"ר  0.35בתעלות בחתך זרימה עד  -מ'  2.4    
 מ"ר 0.90עד  0.40 -בתעלות בחתך זרימה מ -מ'  1.8    
 מ"ר ומעלה 0.95-בתעלות בחתך זרימה מ -מ'  1.2    
 

 בנוסף לנ"ל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות, הסתעפויות קצות תעלה ובכל שאר
 המקומות הנחוצים. 

 

 מפזרי אויר וגרילים  15.6
 

מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך, בעלי  .א
 ים שתי וערב הניתנים לכיוון. שתי שורות להב

כל מפזר קירי יצויד גם בווסת כמות אויר העשוי מלהבים "בפעולה 
 נגדית". וויסות כמות האוויר תתאפשר ע"י גישה מבחוץ בחזית המפזר. 

ס"מ  5X2התקנת מפזר קירי תבוצע בתוך מסגרת עץ לבן מהוקצע 
וארון תעלת שתהיה מבוטנת בתוך הקיר )ביטון ע"י קבלן הבניין.( צו

 האוויר יחדור לתוך מסגרת העץ, והדפנות שלה יחוזקו אל מסגרת העץ.
תריסי אוויר חוזר יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך בעלי  .ב

 שורה אחת של להבים קבועים. 
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כל תריס אוויר חוזר יצויד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור 
סות בתוך התעלה המאפשר וויסות מפזר קירי, אלא אם כן קיים מדף וי

 כמות האוויר דרך התריס. 

 

 התקנת תריס אוויר חוזר תהיה כמתואר לעיל עבור מפזר קירי. 

 

דגם  ,מפזרי אוויר תקרתיים יהיו עשויים מפרופילים מאלומיניום משוך .ג
LP  אוHB  אם לא צויין אחרת, עם חלק מרכזי ניתן לפירוק. מפזרים

 . המותקנים בתקרה אקוסטית

כל מפזר תקרתי יצויד גם בווסת כמות אוויר, כמתואר לעיל עבור מפזר 
 קירי. 

התקנת המפזר התקרתי תהיה ישירות לתוך צווארון התעלה, המפתח 
 בתקרה יהיה מותאם לשוליים של המפזר. 

את החלל שבין צווארון התעלה עד לשוליים של התקרה, יש לאטום 
ת למנוע בריחת אוויר ממוזג אל באמצעות סרט אלומיניום דביק, על מנ

 תוך חלל התקרה. 
 

 ׂ ( יהיו מהדגם כמצוין בתוכניות. STRIPLINEמפזרי אוויר אורכיים ) .ד

המפזר יותקן בתוך תעלת פח המשמש כ"פלנום" אוויר. ויסות כמות 
האוויר יבוצע באמצעות מדפי אוויר שיותקנו בתוך התעלות המספקות 

 את האוויר אל הפלנום של המפזר. 
התקנת המפזר תבוצע באמצעות קפיצים או מנגנון נסתר אחר, ישירות 

 אל פלנום האוויר. 
על מנת להבטיח התקנת המפזר בקו ישר, יש לוודא שהפתח בקיר או 

בתקרה במיועד למפזר יצויד בפרופיל קשיח, שישמש כמסגרת להתקין 
  .בה את המפזר )ע"י קבלן הבניין(

 
 מפוחי אוורור חדרי שירותים 15.7

פוחי הפליטה מהשירותים יהיו מדגם שקט על הקו המיועד להתקנה נסתרת, דוגמת מ
 . המפוח יכלול מדף אלחוזר וטיימר להשהיית ההפסקה.S&Pתוצרת 

 PVCהמפוחים יתחברו אל תריס יניקה בשירותים ואל תריס פליטה חיצוני באמצעות צינור 
 עלה גמיש מאלומיניום.מ"מ. החיבור אל הצינור יתבצע באמצעות קטע ת 100בקוטר 

 100במקומות בהם הפליטה היא אל פיר בנוי, תותקן תעלת פליטה מפח מגולוון בקוטר 
 . 1001ס"מ לפחות, כנדרש בתקן ת"י  60מ"מ, שתעלה בתוך הפיר לגובה 
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 
 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.02
 

 דרישות כלליות  22.02.1
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103קרות יעמדו בת"י כל הת א.

 , ומסומנות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 
 
הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות  ב.

 אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת  ג.

בור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר התליה, העיגון והחי
ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה 

בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי 
 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-המערכות האלקטרו

 
בל את אישור על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולק ד.

המפקח. הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו 
 גם במכון התקנים.

 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור  ה.

 של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  ו.

 תקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.ה
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  ז.

 אדמה.
 
 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ח.

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

בלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, על הק א.
תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים, מחוררים 

מ"מ  40)אקוסטיים( ו/או אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 
 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10לפחות, עם כיפוף פנימי של 

 
. החירור יהיה 26%יהיה אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים  ב.

 מ"מ. 2מיקרו פלוס בקוטר 
 
( משני הצדדים. הצביעה של PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) ג.

הפח תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר 
לפי בחירת המפקח. הצד הפנימי של  RALמיקרון, בגוון  80בעובי 

 היה עמיד לכיפופים ללא סדקים.הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע י
 
המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה  ד.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
 
 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.
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הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי  
 עצמו או לסמוכים אליו. שייגרם נזק לאלמנט

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי  
 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  
 או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 
-האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים לבתוך התקרות  ו.

0.75 NRC. 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר  ז.

 לאורך קירות, מחיצות, סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 
התואם את התקרה  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  

ע שחור. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים עצמה ו/או בצב
 )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט. 

 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.  ח.
 
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה  ט.

וקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה נוחה לחלל שמעל לתקרה. חל
 יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

 
ובמשקל  2מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר זכוכית בעובי " י.

 30ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי  24מרחבי 
 מיקרון.

 
חב כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במר יא.

  5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 
תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים 

 מוגנים. 
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה  

בין האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר 
 היחידה.

 
 תקרות מינרליות 22.02.3

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

 בתוכניות ובכתב הכמויות.
 
" )סילקוני( לרבות AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג " ב.

גלוי של החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק ה
הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד 

 קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.
 
האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה  ג.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
 
 מטר. 1.20ו על קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעל ד.

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי  
 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי  
 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.



  79 

בצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ו 
 או אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר  ה.

לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים 
(Z  +Lחייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנ ) ור בגוון

RAL  התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של
הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט. 

 מ"מ. 2( יהיו בעובי של L+Zהפרופילים )
 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.
 
 ות גבסתקרות וסינורים מלוח 22.02.4

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

  
השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי  ב.

 התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  
 שתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.בקרניזים המעוגלים יש לה 
 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

 
בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים,  ג.

 גלאים, גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  

 ולוונת בפינה אופקית ואנכית.פלדה מג
 
במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  ד.

לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל 
 וכלול במחירי היחידה.

 
גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.  ה.

תקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות מודגש בזה שכל ה
 האדריכל.

 
 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  ו.

 .3,2,1חלק 
 

 דוגמאות 22.03
על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו',  22.03.1

עליו יורה המפקח.  המורכבים במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 

 תעלות התאורה.
 

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות  22.03.2
המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 

 המפקח.
 

הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על הביצוע  22.03.3
 ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.
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 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.03.4
 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.03.5
שתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי האביזרים האחרים שיש בדעתו לה

 גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.
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 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 22.04
 אלמנטי גבס )תקרות, סינורים וכו'( 22.04.1

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
 .כון התקניםקונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מ א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  ב.

ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל  R.H.Sתכנונם כולל פרופילי 
 חשבונו.

עיבוד פתחים כנדרש,כולל גליפים בהיקף פתחים וכולל גליפים בקצה  ג.
 מחיצות חופשיות ומחיצות נמוכות אופקי ואנכי.

איטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר את כל ה ד.
 זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצית העזר, חיזוקים דיאגונליים,  ה.
חיזוקים לרעידות אדמה,חיזוקי עץ, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש 

 להתקנה מושלמת.
עברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות את כל האיטומים למיניהם כנגד מ ו.

ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 
 אקוסטיקה.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש  ז.
 המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

ל ההוצאות הכרוכות בהן כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכ ח.
והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי 

 שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.
 פרופילי פינות,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו' י.
 שפכטל. יא.
 לכל האלמנטים המשולבים באלמנטי כל החיזוקים החיזוקים וההכנות  יב.

לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות ,אלמנטי הגבס הגבס והתלויים על
ארונות,אלמנטי נגרות ,מתועשות דלתות,חלונות,מחיצות

ומסגרות,אלמנטי אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג 
אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות 

 ידרש במהלך הביצוע. וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה   יג.

 נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות. 
  
 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  

התשלום למחיצות גבס וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיפוי לוחות  
 א ישולם לקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחות גבס.גבס,ל

  
 תקרות אקוסטיות 22.04.2
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 קונסטרוקציות נשיאה משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש א.
 לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.

רי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות הכנות לתעלות ומפז ב.
 כנדרש.

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל  ד.

 החיזוקים כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה  ה.

 בכפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש  ו.

 המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
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כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ז.
צאות תיקון כל ליקוי והנובעות מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הו

 שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
לכל האלמנטים המשולבים בתקרות  כל החיזוקים החיזוקים וההכנות  ח.

התקרות האקוסטיות,לרבות אלמנטי  והתלויים על האקוסטיות
אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי 

חרות וכן כל אלמנט אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות א
 אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  ט.
 נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

הפתחים למיניהם, בכל  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  
 גודל שהוא.

 
ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  מודגש בזאת שכל הנדרש 22.04.3 

כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים אלא אם צויין אחרת בכתב 
 הכמויות.

 
מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.04.4

אש וכו' לרבות תאום פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי  כוללים
הפתחים,חיזוק הפתחים,משקופים מחוזקים,כל ההכנות לקביעת האלמנטים 

 המיועדים לקביעה בפתחים וכו'
  

 קונסטרוקצית נשיאה 22.04.5
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, - 

משנית ,אה מכל סוגציפויים וכו'( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשי
 וראשית לרבות קבל ישור מעבדה מוסמכת.

בתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג, המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקצית נשיאה  - 
מכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל שידרש 

 .ובכל גובה שידרש
טטי מפורט ערוך על ידי מהנדס הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב ס- 

רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של 
 הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 
 

 כללי 23.1
 

ה ולהנחיות יועץ כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקצי 23.1.01
במפרט הכללי. כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור  23הקרקע ובהתאם לפרק 

 במפרט הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 

 יסודות סימון מרכזי 23.1.02
 סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.  .1 
 דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא שיטת המדידה והציוד יבטיחו  .2 

 תהיינה מצטברות.
סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה לבקר את   .3 

תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז  מרכז מכונת הקדוח
 הקדוח כבר אינו קיים.

 
( מעודכנת לפי הביצוע של AS MADEנית עדות )על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכ 23.1.03

תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין. התוכנית תבוצע עבודות הביסוס. 
ע"י מודד מוסמך. הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר 
ים עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינוי

 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
 

 אחריות כוללת של הקבלן  23.1.04
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט  

והתאם להנחיות יועץ הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, 
 צורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו ל

בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו  
בלבד. אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא 

 יעשה זאת על חשבונו.
הקיים בשטח  על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב 23.1.05

 ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.
 
 סיתות פני הכלונס  .0623.1

 כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות. .1
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לסתת בזהירות את  .2

 המתוכנן. עבודה זו איננה נמדדת.ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר 
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר  .3

 באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 
 תיקון סטייה במרכז כלונס  .0723.1

 המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון. 
 לונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה.התיקון יכלול ביצוע הכ 
  

 תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון  .0823.1
ס"מ,  - 30+ או  5במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  .1

 יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
פלס הדרוש תוך שמירה על שלימות בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למ .2

 קוצי הזיון.
 בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב. .3
 כל תוספת עבור התיקון עצמו. לא תשולםהכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן.  .4
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פעמים קוטר המוט,  5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  .5
 ות המפקח.יתוקנו לפי הנחי

הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או  .6
 שיידרש לרתך, בריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים.

ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג  .7
 .W- 440פ 

יידרש הקבלן לבצע  במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה,  
חיבורים באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג 

 ET Seriesמסדרת  Ancon MBT Couplersהמתאים לקוטר המוט. כגון מסוג 
Couplers. 

 כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .8
 
 קידוח כלונסאות צמודים .0923.1

 2.5י כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי אין לקדוח באופן רצוף שנ 
קוטר הכלונס הקטן. קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון 

 יגיע למחצית חוזקו הסופי. בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 

 אופני מדידה מיוחדים 23.2
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם: 

סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו  .1
נמדד בנפרד. הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא, לא מפורר, ללא כל 

 שאריות לכלוך,קרקע וכו'.
 (.AS MADEמדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות ) .2
 ע.כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרק .3
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 ציוד מטבח - 31פרק 
 

 הקדמה
 

מיפרט טכני כללי לציוד מטבח ומיפרט טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים  המסמך שלהלן כולל
הנכללים בבקשה להצעת מחיר. למסמך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד )במקום בו נדרש( 

 למילוי ע"י המציע.  -וכתב כמויות לבקשת מחיר 
 

מרכיבי המיפרט שלהלן, צריך לדווח עליהן מיד למתכנני המטבח ולקבל אם מתגלות סתירות בין 
מהם הבהרות והנחיות מתאימות. הצעות המחיר לייצור/לאספקת פריטי ציוד הכלולים במיפרט 

 זה תוגשנה רק אחרי לימוד כל אחד ממרכיביו ובהתאם להם. 
 

כבתו באתר, לחיבורו יצרן/ספק הציוד יהיה אחראי גם לאספקת הציוד, להובלתו לאתר, להר
 למערכות המבנה, להפעלתו ולביצועם המושלם של כל הסעיפים הכלולים במרכיבי המיפרט.

 
יצרן ציוד אשר הצעתו תזכה, חייב להגיע לאתר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, ולבדוק 

את כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: ברזים, מחסומי רצפה/ניקוזים, חיבורי חשמל, 
וכל נתון נוסף הקיים באתר  -ות/טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות קיר

ומחייב התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הציוד. הספק יוודא כי כל התנאים הנ"ל 
מתאימים לפריטי הציוד שהוא מספק לפרוייקט. בהמשך לביקור זה, שבו יתלווה לזוכה מנהל 

כה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות למנוע את הפרוייקט, ימסור הזו
 הביצוע של הפריטים כפי שהוזמנו.

  
אחרי הבדיקה באתר יפיץ זוכה המיכרז "סט תוכניות עבודה לביצוע", אשר יכללו עידכונים 

כולל מידות  -בהעמדת הציוד ובחיבורים )חשמל ואינסטלציה( לפי הציוד המסופק בפועל 
  כל חריגה משמעותית מהתכנית המקורית תהיה בכפוף לאישור מתכננ/ת המטבח.; ודכנותמע
 

לפני הגעת הציוד לאתר יבדוק הספק ויאשר כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ניתן להרכיב את כל 
כל שינוי במערכות האספקות ובמערכות התשתיות שיידרש אחרי הציוד לפי התכנית המאושרת. 

 צע באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו.אישור זה יבו
 

המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעים במיכרז, וקיימת אפשרות  הערה:
 או יירכשו בשלב מאוחר יותר.  -שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל 

 
 נחשון "נחשון תכנון מטבחים", קיבוץ  - אמנון עוזרי -להבהרות ניתן לפנות אל מתכנן המטבח 

 
:  
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 ציוד לרכישה * ציוד לייצור
 מיפרט טכני כללי

 
 כתב כוונות .1

המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא  .1.1
הבקשה להצעת המחיר, והם יהוו בסיס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצרן הציוד 

  )להלן: "החוזה"(.

לימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא מפרט ותוכניות )שרטוטים( מש .1.2
אם כן צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד 
המסופק ע"י יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת החוזה ללא תוספת 

 מחיר.

יצוע לא תפחת מהן; הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הב .1.3
יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת 

 החוזה. 

ניתן לחרוג עד  -המידות המצויינות בגוף המיכרז לגבי ציוד לרכישה הן במקורב בלבד  .1.4
אינם מאפשרים זאת(. כל חריגה  -לפי התכנית המצורפת  -)אלא אם כן התנאים בשטח  10%

 משמעותית מחייבת אישורו של מתכנן המטבחים.

כל חריגה משמעותית  -יש לעמוד ככל האפשר בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט  .1.5
 לכאן או לכאן( מחייבת קבלת אישורו של מתכנן המטבחים. 10%)

אם יש סתירה בין הוראות יצרן למפרטים עליו להודיע מיד למתכנן המטבחים ולקבל  .1.6
 ות מפורשות בכתב לפני שימשיך בעבודה.ממנו הורא

מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט  .1.7
 לבין המפרט להלן, יפעל יצרן/ספק בהתאם להוראות המפקח.

 מענה לבקשה להצעת המחיר .2

 כתב הכמויות יוגש בפורמט גיליון נתונים אלקטרוני )תואם "אקסל" ( .2.1

 יש למלא אותו כנדרש -ף לבקשה גיליון נתונים אלקטרוני במידה וצור .2.1.1

 עבור ציוד סטנדרטי )"ציוד רכישה"( יש לצרף פרוספקט מקורי של הציוד המוצע .2.2

 הפרוספקט המוצע יהיה בעברית או באנגלית בלבד .2.2.1

יש להגיש פרוספקט מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל )תואם "מיקרוסופט אופיס" או  .2.2.2
 PDF) 

 גבי כל פרוספקט את מספר הפריט במיפרט אליו הוא מתייחסיש לציין ל .2.2.3

  בכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי )לדוגמא: סריקה, צילום פקס וכו'( יש לוודא  .2.2.4

 ברור וקריאשהחומר  

 יש לציין במפורש את שם היצרן ואת הארץ בה מיוצר פריט הציוד .2.2.5

 תו כנדרשלמלא או חובה -במקום בו מצורף למיפרט הטכני שאלון  .2.2.6

במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה, יש לציין במפורש את פרטי הקבלן  .2.3
 בהצעה 

 העבודה הכלולה .3

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/המכשירים/החומרים, וביצוע כל הפעולות  .3.1
הקשורות לציוד מערכת המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל 
דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם אינו מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק 
מאריזה/טיפול/הרכבה/הצבה/פילוס/חיבור כל הציוד, בהתאמה ללוח זמנים של קבלן 
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הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן חיתוך/הטלאה הנדרשים 
 להתקנת הציוד. 

מקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי יצרן/ספק יתאם עם בעלי ה .3.2
חוזה זה, כולל בין השאר בניית שקעים/תעלות/בסיסים; נקודות חיבור לצנרת ביוב/לצנרת 
אספקות/ לצנרת אוורור/לחיבורי חשמל, והוא אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות 

 המתאימים.

מתאים  לו, ולהבטיח כי פתחים בגודלהיצרן/ספק אחראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה א .3.2.1
ואת הצבתו במקום  -יימצאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה 

 המיועד.

היצרן/ספק אחראי לבדוק עבודת ציוד עם הגורמים/המקצועות השונים כך שרכיבים  .3.2.2
ר חשמליים/ מכאניים הכלולים בציוד יתאימו לסוג/חומרים/מאפיינים של רכיבים בשא

 חלקי הבניין.

היצרן/ספק אחראי להתקין כל הציוד המחומם/המופעל במנוע, כך שיפעל בצורה  .3.2.3
או לאביזרים אחרים נוספים לפי  -יעילה; לדאוג לפתחי אוורור נוספים, למגינים, למנדפים 

הנחוץ; לציין תוספות /שינויים אלה על גבי שרטוטי ייצור; לשלוח שרטוטי ייצור אלה ליועץ, 
 אישורו ולצרף מכתב מיוחד המפרט כל תוספת/שינוי. לקבל את

 עמידה בתקנים ואיכות .4

יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים  .4.1
ארציים/מקומיים, ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים 

 מסוכנים.

קוח על מצרכים ושירותים ישראליים יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פי .4.1.1
 כולל גם: -בכל הנוגע לציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה 

 ותקנותיו; 1954חוק החשמל התשי"ד  .4.1.1.1

 ותקנות משלימות; 1970הוראות למיתקני תברואה התש"ל  .4.1.1.2

 ; 900ציוד מיובא יסופק עם אישור )בכתב( של תקן ישראלי ת"י  .4.1.2

 לדרישות )כולל אישור בכתב( של אחד משני תקנים: ציוד מיובא יענה  .4.1.3

 NSF/ULתקן ארצות הברית  .4.1.3.1

 CE תקן אירופאי .4.1.3.2

או  NSF/ULציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן ארה"ב  .4.1.4
 CEלתקן אירופאי 

 NFPA/96או  1001/6תקן בטיחות באש ת"י  .4.1.5

אלא אם צויין  - IPX5 בטיחותכל פריטי ציוד בישול והכנות חשמלי יהיו בעלי דירוג  .4.1.6
 ו/או אושר אחרת ע"י מתכנן המטבחים.

 אחריות בין המקצועות השונים .5

היצרן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן  .5.1
 בפרויקט.

תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של  .5.2
 הפרויקט.

חייבים באישור יועץ  -כולל כאלה האינטגרליים לציוד  -חות החשמל שיסופקו כל לו .5.3
 החשמל.

יותקנו ע"ג  -לפי תכנית  -ברזים אשר יסופקו ע"י קבלן האינסטלציה של הפרויקט  .5.4
שולחנות/דלפקים/כיורים; באחריות יצרן הציוד לוודא את סוג הברזים המסופקים ולהכין 
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 מ"מ( בצורת "ח". 2קים מלמטה בפרופיל פלב"מ )עובי קדחים מתאימים ע"ג הציוד, מחוז

באחריות היצרן להכין פתחי גישה מתאימים קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד )לפי  .5.5
תכנית(; אם עבודת הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא תהיה זהה באיכותה לעבודה 

 .המתבצעת במפעל היצרן

 הכנה ותיאום תכניות .6

חשמל,  -ות חיבורים )דרישה לתשתיות( באחריות הקבלן לספק תוכני .6.1
 ניקוזים, תעלות רצפה ורשימות ציוד בהתאם לציוד אותו הוא מספק.,אינסטלציה

 באחריות הקבלן לתאם תוכניות אלו מול היועץ ומול מנהל הפרויקט ויועצי המערכות. .6.2

קבלן יהיה אחראי להתאמת מידות של פריטי ציוד לתנאים במטבח באופן כזה שציוד  .6.3
 בצורה מושלמת. יפעל

אם יצרן/ספק ייבחר אחרי שתוכניות חיבורי אספקות תסתיימנה, עליו למדוד בקפידה  .6.4
מיקומן של כל החדירות ברצפה/בקירות, והתנאים הקיימים, יציין אותם ויתחשב בהם 

בשרטוטי עבודה/בתוכנית חיבורי אספקות סופית שלו; אם יגלה בבדיקתו כי אחד התנאים 
רעה רצינית בביצוע עבודתו, עליו לדווח לבעלים ולהמתין הקיימים גורם להפ

 להחלטתו/להוראותיו, לפני שהוא ממשיך בהכנת חלק זה של שרטוטים מפורטים.

לאחר ששרטוטים מפורטים של ציוד מטבח יאושרו, והמידות תיבדקנה ע"י יצרן/ספק,  .6.5
ע על התקנת ציוד לא ייעשה כל שינוי בתנאים/במידות הבניין )ע"י כל קבלן אחר(, שישפי

 המטבח.

 תיאום ופיקוח .7

הקבלן יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי, כדי להבטיח  .7.1
תאום מלא של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקום שרוולים 

 חיבורי אספקות.

דריך את צוות עם השלמת ההתקנה, איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וי .7.2
 העובדים של הבעלים בהפעלת הציוד.

תפעול שוטף, לשביעות  -באחריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה"  .7.3
 רצונו של המזמין.

 הבטחת איכות .8

 יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת הביצוע שלו הכוללת: .8.1

 .הצהרה על אחריות כספית ועל מקורות כספיים .8.1.1

 ן בפרויקטים בעלי הקף דומה.ניסיו .8.1.2

 הצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הציוד לייצור מיוחד הכלול בחוזה. .8.1.3

במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה, יש לקבל את אישור המזמין  .8.1.3.1
 ו/או היועץ לקבלן המוצע.

 הגשות ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציוד .9

או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת תיאור טכני + יצרן/ספק יקבל מהיועץ ו/ .9.1
פרוספקטים + שרטוטי עבודה; הזמנת ציוד לא תבוצע לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או 

 המזמין. 

ספק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבודתו, ללא  .9.2
בודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות עלות כספית, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל הע

 מאושרות" אלו.

יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין ומהמפקח על המבנה, לכל  .9.3
 חיבורי הציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא חוזה זה.
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 בדיקה ופסילה .10

על הקבלן מוטלת האחריות לכך שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות  .10.1
ות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות הנדרשות עירוני

 הכול עד לקבלת האישורים. -על חשבונו  -שתידרשנה 

לבעלים ו/או מיופה כוחם )אדריכל/יועץ/המפקח על הפרויקט( תהיה גישה חופשית  .10.2
ודא למפעל/למפעלים של יצרן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/לו

שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות 
 שתגלנה בשעת הבדיקות, בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים.

כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מיופה כוחם; יצרן/ספק  .10.3
אשר ייפסלו בבדיקה, בין אם עשו יסלק מהשטח /מהמבנה כל החומרים/אביזרים/מיתקנים 

בם שימוש או באם לא. הקבלן יחזיר את הבניין לקדמותו, על חשבונו וללא כל חיוב נוסף, 
ויפרק/יפנה כל חלק עבודה שייפסל, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת 

 שעות מקבלת הודעה בכתב בנדון. 24השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכול בתוך 

כוחם זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד  בעלים/מיופה .10.4
שעבודה/חמרים/אביזרים/ מיתקנים הנראים להם פסולים יפונו, או להכריז על הפסקת 

 של מטרות/שרטוטים/הוראות. -ביצוע כהלכה" -ביצוע", או בשל "אי-החוזה בשל "אי

בזמן קבלתו )הבדיקות על  בדיקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, .10.5
 חשבונו של יצרן/ספק(.

הקבלן יבצע את העבודות, כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם הקבלן, והמפקח  .10.6
 ועל הקבלן מוטל להביא מודד על חשבונו. -יהיה רשאי להורות על הבאת מודד 

 נייה.יצרן/ספק יקבל אישור מהיועץ על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו לאתר הב .10.7

 תעודות אחריות .11

הספק יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אותם סיפק  .11.1
 לפרויקט.

לנושאים  -אך לא מוגבלת  -תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות, הכוללת  .11.2
הבאים: שרות תיקונים נדרשים, אחזקה וחלפים, ועלותה תהיה כלולה במחיר הציוד בכתב 

 הכמויות.

אלא אם כן יצרן/ספק הציוד נותן  -חודשים  12ריות תהיה לתקופה של תעודת האח .11.3
תקופת אחריות ארוכה יותר, בצורה סטנדרטית, או עבור ציוד שלגביו נדרשת במפורש )בגוף 

 המיפרט( תקופת אחריות ארוכה יותר.

במידה והדבר מפורט בכתב הכמויות, הספק יציע לבעלים המשך שרות מעבר לתקופת  .11.4
 חלק מתעודת האחריות או תמורת תשלום נפרד.האחריות, כ

חדשים  6-8-תחילת תקופת אחריות תקבע מיום הפעלת הציוד במטבח, אך לא מעבר ל .11.5
 מיום התקנת הציוד.

 חומרים -ציוד מיוצר במיוחד  .12

חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה  .12.1
ה ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך אסתטי; גזרות/ 'צורות' תעורגלנ

שיתקבלו מחתכים )פרופילים( נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת, עם קצוות 
 אחידים ופינות מעוגלות על רדיוסים אמיתיים.

(, אלא פלב"מ)להלן:  מפלדה בלתי מחלידהכל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו  .12.2
 רט מיוחד של הציוד ובתוכניות.אם כן צוין במפורש במפ

 -יותר מ-אחוז ניקל ולא 8-10עם  18-8/304אלא אם כן צויין אחרת, פלב"מ יהיה מסוג  .12.3
 אחוז פחמן. 0.07
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באתרים פתוחים, הממוקמים בסמוך לים וחשופים ללחות ולסכנת קורוזיה, הציוד  .12.4
 .316 פלב"ממייוצר 

 אחוז פחמן. 0.08-יותר מ-ניקל ולאאחוז  10-14, הוא יהיה עם 316במידה ונדרש פלב"מ  .12.5

 מ"מ. 0.8-אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .12.6

 ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ. .12.7

חיבורים ייעשו ב'ריתוך  H 3/4,S-3;)אלומיניום(: פחי חמרן יהיו מטיפוס  חמרן  .12.8
 ס"מ. 5נקודות' או ע"י 'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 

 נו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה שלהלן:במקומות בהם לא צויי .12.9

 מ"מ 3בעובי   רכיבים לקונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלב"מ .12.9.1

 מ"מ 3בעובי     חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .12.9.2

 מ"מ 2בעובי  חיזקים, זוויתנים, פרופילים, רכיבי קונסטרוקציה, משטחים .12.9.3

 מ"מ 1.5בעובי  ורים, מנדפיםמשטחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כי .12.9.4

 מ"מ 1.25בעובי    מדפים תחתונים/עליונים )פנים וחוץ(, קערות לחוצות .12.9.5

 מ"מ 1בעובי    דלתות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים" .12.9.6

 מ"מ 0.8בעובי      דופן פנימי לדלתות ופאנלים .12.9.7

 מבנה -ציוד ליצור מיוחד  .13

' )ליטוש מבריק( 4ליטוש מספר משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל' .13.1
 בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.

תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה  .13.2
 חלקה/מלוטשים.

צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים  .13.3
 ם מסביב, לתיאום עם משטחים סמוכים.ומלוטשי

מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ, במידות  .13.4
 אשר מצוינות במפרטים/בתוכניות. 

 הגשות לאישור -ציוד לייצור מיוחד  .14

קבלן/יצרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד, עם: מידות, חומרים, הרכבה,  .14.1
גיו וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים פרזול לסו

 ייכללו גם 'פרטים סטנדרטיים'. 

 ערך.-או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .14.2

ו/או  1:20ציוד ישורטט במבטים תלת מימדי, במבט על, במבט צד, חזית וחתך, בקנ"מ  .14.3
1:10 

  PDFון מודפס )לפי דרישה( ובקובץ השרטוטים יוגשו בגילי .14.4

ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין )או של נציג מטעמו( ושל יועץ  .14.5
 המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

 ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז .15

, ויסופק עם 4ציוד הכולל מערכות חשמל ו/או גז יעמוד בכל התקנים כמפורט בסעיף  .15.1
 קה בהתאם.תעודת בדי

פריטי ציוד כנ"ל מייצור מיוחד יהיו עם חיווט חשמלי פנימי, אשר יבוצע במפעל היצרן  .15.2
 או באתר הבניה ע"י בעלי מלאכה מוסמכים, על חשבון היצרן.
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ציוד סטטי יסופק עם יציאות וקופסאות חשמל מורכבים עליו; ציוד נייד יסופק עם  .15.3
מפסק, -ימום יסופקו עם מתג הפעלה או מתנעכבל ושקע תקני, מכשירים עם מנוע או יחידת ח

 מפסק ראשי ומפסק בטיחות.

יש לוודא הארקה עבור כל ציוד החשמל; ציוד המקובע לרצפה יחובר לפס השוואת  .15.4
 פוטנציאלים.

 אספקה והתקנת הציוד .16

באחריות הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן המשלוח/ההתקנה מפני כל פגיעה, עד  .16.1
מפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך לקבלת המיתקן ע"י ה

שלא יהיו טלאים/חיבורים חופפים/ קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן 
גימור מחדש לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב'מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק 

 בקבלה סופית של הציוד.

ר קשורות בשבירה/בתיקון של הוצאות/עבודות התאמה אש .16.1.1
 קירות/מחיצות/קירות/רצפות, נדרשות להכנסת ציוד, תהיינה מוטלות על ספק/יצרן הציוד.

 יצרן/ספק ישתמש רק בחיבורים שאינם נראים לעין. -בחיבור ציוד  .16.1.2

אותו בברגי  כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה מתנענע ורועד, יצרן/ספק יהדק .16.1.3
 עד והנענוע.פלב"מ, כך שיימנעו הר

מנועים/משאבות/מכשירים חשמליים שהם חלק מפריטי ציוד יישמרו מפני לכלוך  .16.1.4
 עד לקבלתם ע"י המפקח/היועץ. -בניה/אבק/ התזות/רטיבות 

בגמר עבודות ההתקנה, קבלן/יצרן/ספק ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד, כך שיהיה מוכן  .16.1.5
ר המקום נקי ומטוטא; יש לערוך ולהשאי להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה

 לפני 'בדיקת הקבלה הסופית'. - סידורים למבדק אחרון ולהדגמה

 חוברות תפעול ותחזוקה .17

יצרן/ספק ייתן הדרכה מפורטת למפעילי המטבח ולאנשי האחזקה של הבעלים בתפעול  .17.1
 שוטף של כל פריטי הציוד, ובאחזקתם התקופתית.

י גמר התקנת הציוד ותפעולו ובהתאם להוראות הדרכה תנתן ע"י יצרן/ספק בשבוע שאחר .17.2
 ולדרישות של הבעלים והמפקח.

( עותקים 3שבועות לפני הגעת פריט ציוד ראשון, יצרן/ספק יגיש שלושה ) 2-מ לא יאוחר .17.3
: לחילופיןמודפסים של 'מדריך תפעול ותחזוקה', המכסה כל ציוד סטנדרטי/תפעולי )

 מדריכים נפרדים לתפעול ולתחזוקה(.

ריך תחזוקה' יכלול רשימת חלקים מלאה והוראות אחזקה, וכן תכנית חשמל/גז לפי 'מד .17.4
 הצורך.

 בכל מדריך יהיו תוכן עניינים וחוצצים מובלטים לכל מספר פריט. .17.5

במידה והפרוספקטים והוראות התפעול של פריטי הציוד אינם כתובים בשפה העברית,  .17.6
    הזרה. יש לתרגמם לעברית ולהעבירם ביחד עם המקור שבשפה

 
 הערה

 . 304למעט במקומות בהם מצוין במפורש אחרת, ציוד ליצור מיוחד ייוצר בשלמות מפלב"מ מסוג 
למשל באתר קרוב לים, במקום בו הציוד יוצב במקום פתוח  -ראה היצרן/ספק שנדרש חומר אחר 

יידע מיד את עליו ל -( 12.4)ראה סעיף  316ויהיה חשוף לסכנת קורוזיה, בו יש להשתמש בפלב"מ 
 המזמין ולקבל את אישורו לשימוש בחומר זה על העלויות הכרוכות בו.
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 1כמות:  ראשים 4כיריים חשמליים   DCK-4פריט מספר: 

 25 -גובה  90 -רוחב  80 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 

 ישמש לבישול וחימום מזון הנתון בסירים/מחבתות. ייעוד:

 ק"ו 16פאזי, -תלת אנרגיה:

 פלטות בישול; 4אגן שקוע עם  כולל:
גופי חימום בעלי הספק גבוה, מוגנים בשרוולי אינקולוי, מתאימים לטמפרטורת עבודה שבין 

120°C 280° -לC; 
 הכולל כיוון טמפרטורה תרמוסטטי ונורת בקורת נפרדים עבור כל פלטת בישול. לוח פיקוד

 ללא חיבורים ו"תפרים"; -האגן השקוע עשוי בלחיצה  מבנה:
 פלטות הבישול עשויות ברזל יצוק;

 פלטות הבישול סגורות הרמטית, למניעת חדירת נוזלים;
 לוח הפיקוד אינו חורג מתחום הכיריים;

 בגימור של "ליטוש מבריק" ; ,304עשוי מפלב"מ 
 לחיבור מושלם לרכיבים אחרים בקו בישול; -צידי המכשיר חתוכים בלייזר 

 יציג חזית אחידה עם כל פריטי הציוד האחרים! -בקו בישול 
 לפחות. IPX5 -תקן הגנה מפני מים 

 
 הפריט יסופק עם:

 
 ארון סגור עם רגליים

 פלב"מ, עם משטחים מפח פלב"מ; בנוי מקונסטרוקציה של צנורות ופרופילים
 מחוזק לנשיאת המכשיר בעומס מלא;

 ס"מ; 90מיועד להביא את המכשיר לגובה עבודה של 
 עם מדף תחתון מקובע;

 אחת עם צירים נסתרים וידית שקועה;-דלתות כנף, כל 2עם 
 עם רגליים קצרות, ניתנות לכוונון, כל אחת עם "נעל" פלסטית נגד החלקה.
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 1כמות:  גסטרו 1/1תבניות  6תנור קונווקטומט   DCK-5ר: פריט מספ

 70 -גובה  75 -רוחב  86 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 בישול ואפיה באויר חם מאולץ. ייעוד:

 .ק"ו 7.7פאזי, -תלת אנרגיה:

 ס"מ 6בעומק  GN 1/1תבניות  6 תכולה:

 מפזר חום המבטיח חימום אחיד בכל אזורי תא התנור; כולל:
 ;300°C -ל 30°C המאפשר עבודה בטמפרטורות שבין פיקוד תרמוסטטי

 לוח הפיקוד עם תצוגת טמפרטורה דיגיטלית, נוריות בקרה וזמזם;
 דקות, או עבודה רציפה; 120עד  0-ישול מאפשרות להגדרת זמני ב

 רמות לכל הפחות;  5מתקן לשמירת הלחות בתוך חלל התנור, עם אפשרות בחירה בין 
 מתקן מסלולים ניתן להוצאה;

 דלת התנור עם חלון מזכוכית מבודדת כפולה;
 הדלת עם ידית מבודדת ומנעול לחיצה, שפתיחתו חודלת את עבודת התנור;

 תאורה פנימית;
 גליות ניתנות לכוונון.ר

 מבודד מכל צידיו לחום; מבנה:
 פנים התנור בנוי ללא "תפרים" וחיבורים, עם פינות מעוגלות;

 מערכת התאורה הפנימית מוגנת מפני ניפוץ ועמידה בתנאי הטמפרטורה שבתנור;
 בגימור של "ליטוש מבריק"; 304עשוי בשלמות מפלב"מ 

 מת ומבודדת.זגוגיות הדלת עשויות מזכוכית מחוס

 יירכשו בנפרד. -תכלול תבניות ורשתות  לאההצעה  הערה:
 

 הפריט יסופק עם:
 

 דלת עם צירים מימין
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 1כמות:  ארון חימום תחתון/מעמד לתנור  DCK-6פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  85 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים! -התמונה להמחשה בלבד  

 +;C90°-+ לC30°אחסון מחומם של תבשילי מזון, בטמפרטורות שבין  ייעוד:
 (.5ישמש גם כמעמד לנשיאת תנור קונווקטומט )פריט 

 ק"ו. 1.8פאזי, -חד אנרגיה:

 "מס 6.5בעומק  GN 1/1תבניות  10לפחות  תכולה:

 משטח עליון מחוזק לנשיאת התנור; כולל:
 שני מתקני מסלולים ניתנים לפירוק;

 שתי דלתות כנף מבודדות, כ"א עם צירים נסתרים, אטם היקפי וידית שקועה;
 רצפת הארון משופעת למוצא ניקוז;
 מ"מ(; 50עד  -רגליים ניתנות לכיוונון )טווח כיוונון 
 מתקן חשמלי מבוקר להוספת לחות;

 פיקוד שקוע, עם נורית בקרה ופיקוד תרמוסטטי. לוח

 בדופן כפולה ומבודדת; 304גוף הארון בנוי פלב"מ  מבנה:
 החלקה;-הרגליים מחוזקות לנשיאת הארון + התנור, עם נעליים פלסטיות נגד

 כל חלקי המתכת בגימור פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק".
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 1כמות:  רוחבי-מקרר ארון חד  DCK-11פריט מספר: 

 210 -גובה  70 -רוחב  70 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

סביבה של + )בטמפרטורת C10°-ל C0°אחסון מקורר של מזון ומשקאות, בטמפרטורות שבין  ייעוד:
°C43.)+ 

 כ"ס 0.25פאזי, -חד אנרגיה:

 בכל שורה; GN 1/1של תבנית בגודל  חפשיתמתאים להכנסה  תכולה:
 ליטר. 600 -תכולה נומינלית 

 מפזר הקור מובנה במקרר; -מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  כולל:
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 ור לביוב;אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך בחיב
 לוח פיקוד עם מפסק הפעלה, תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית;

בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ועם אטמים מגנטיים היקפיים -דלת כנף נסגרת
 ניתנים להחלפה;

 מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה;
 תאורה פנימית;

 ון גובה.רגליים קצרות, ניתנות לכיוונ

בדופן כפולה, עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה )כל  304גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ  מבנה:
 (;HCFC-ו CFCחומרי הבידוד נטולי 

 פינות פנימיות מעוגלות;
 גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ק"ג לפחות. 40בנוי לשאת  מדפי רשת עשויים מפלב"מ, כ"א 3

 
 הפריט יסופק עם:

 

 דלת עם צירים מימין

 יחידת קירור אינטגרלית

 מדחס הקירור מובנה במקרר;
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

 (. HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  רוחבי-מקרר ארון חד  DCK-11Aפריט מספר: 

 210 -גובה  70 -רוחב  70 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

רת סביבה של + )בטמפרטוC10°-ל C0°אחסון מקורר של מזון ומשקאות, בטמפרטורות שבין  ייעוד:
°C43.)+ 

 כ"ס 0.25פאזי, -חד אנרגיה:

 בכל שורה; GN 1/1של תבנית בגודל  חפשיתמתאים להכנסה  תכולה:
 ליטר. 600 -תכולה נומינלית 

 מפזר הקור מובנה במקרר; -מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  כולל:
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 חיבור לביוב;אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך ב
 לוח פיקוד עם מפסק הפעלה, תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית;

בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ועם אטמים מגנטיים היקפיים -דלת כנף נסגרת
 ניתנים להחלפה;

 מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה;
 תאורה פנימית;

 וונון גובה.רגליים קצרות, ניתנות לכי

בדופן כפולה, עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה )כל  304גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ  מבנה:
 (;HCFC-ו CFCחומרי הבידוד נטולי 

 פינות פנימיות מעוגלות;
 גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ק"ג לפחות. 40כ"א בנוי לשאת מדפי רשת עשויים מפלב"מ,  3

 
 הפריט יסופק עם:

 

 דלת עם צירים משמאל

 יחידת קירור אינטגרלית

 מדחס הקירור מובנה במקרר;
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

 (.HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  רוחבי-מקפיא ארון חד  DCK-12פריט מספר: 

 210 -גובה  70 -רוחב  72 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 +(.C43°ביבה של )בטמפרטורת ס -C20° -ל -C18°אחסון קפוא של מזון, בטמפרטורות שבין  ייעוד:

 כ"ס 0.75פאזי, -חד אנרגיה:

 בכל שורה; GN 1/1של תבנית בגודל  חפשיתמתאים להכנסה  תכולה:
 ליטר. 600 -תכולה נומינלית 

 מפזר הקור מובנה במקרר; -מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  כולל:
 מדחס קירור )ראה בהמשך(;

 ר לביוב;אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך בחיבו
 לוח פיקוד עם מפסק הפעלה, תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית;

 הפשרה מבוקרת אלקטרונית;
בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ועם אטמים מגנטיים היקפיים -דלת כנף נסגרת
 ניתנים להחלפה;

 מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה;
 תאורה פנימית;

 ים קצרות, ניתנות לכיוונון גובה.רגלי

בדופן כפולה, עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה )כל  304גוף המקרר והדלת בנויים פלב"מ  מבנה:
 (;HCFC-ו CFCחומרי הבידוד נטולי 

 פינות פנימיות מעוגלות;
 גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 ק"ג לפחות. 40רשת עשויים מפלב"מ, כ"א בנוי לשאת  מדפי 3

 
 הפריט יסופק עם:

 

 דלת עם צירים מימין

 יחידת קירור אינטגרלית

 מדחס הקירור מובנה במקרר;
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

 (.HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  מדיח דלפקי על מעמד  DCK-17פריט מספר: 

 85 -גובה  60 -רוחב  60 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 50/50ונים בתוך סל מכונה סטנדרטי )למחצה של כלי אוכל וכלי מטבח נת-שטיפה אוטומטית ייעוד:
 ס"מ(.

 ק"ו 6.3פאזי, -תלת אנרגיה:

 סל/שעה. 15/25/40הספק נומינאלי  -תכניות שטיפה )מהירה/רגילה/אינטנסיבית(  3 תפוקה:

 לפנים, מחוזקת לשמש כמגש הזנה;-מיכל שטיפה עם דלת כנף ניפתחת כולל:
 להכנסת מגשים(; ס"מ לפחות )מתאים 42גובה  -פתח מיכל השטיפה 

 מתזי שטיפה ניתנים לפירוק מהיר לצורך ניקוי;
 מסנן רשת למיכל השטיפה;

 סינון מי השטיפה, עם פילטר נגיש להחלפה;
 ליטר; 18מיכל מים מובנה בתכולה מינימאלית של 

 מחמם עזר מובנה;
 אחת של תוכניות שטיפה קבועות;-לוח פיקוד דיגיטלי, כולל אפשרות הפעלה בלחיצה

 אבת ניקוז;מש
 רגליות מתכווננות;

 התקן לחיבור משאבה אוטומטית למינון דטרגנטים.
 

 (.6°C - +15°C+המדיח יקבל מים בטמפרטורת רשת ) 

 גוף המדיח והדלת עשויים בשלמות מפלב"מ בדופן כפולה, מבודדים לחום ולרעש; מבנה:
 ללא חיבורים ו"תפרים"; -מיכל השטיפה בנוי בלחיצה 

 עשויים פלב"מ או מחומרים מרוכבים המאושרים לשימוש בתעשיית המזון. מתזי השטיפה
 

 .IPX5עם דירוג הגנה מפני מים  -כל מערכות החשמל והפיקוד 

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 מעמד למכונת ההדחה, עשוי בשלמות מפלב"מ, עם מדף תחתון ורגליות מתכווננות;
 ס"מ; 60י של המעמד מיועד להביא את פתח ההזנה לגובה מקסימל

 המדיח יסופק עם סל מכונה לצלחות, סל לכוסות ומיכל עשוי פלב"מ לסכו"מ.
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 2כמות:  סוללה עם מתז עליון על שולחן  DCK-21פריט מספר: 

 110 -גובה  35 -רוחב  18  -אורך  מידות בס"מ :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 

 מיועד להתזה בלחץ של מים קרים/חמים. ייעוד:

 סוללת מים חמים/קרים להתקנה על שולחן, עם פיה מסתובבת ארוכה; כולל:
 מתז עליון עם ידית לחיצה קפיצית, עם אפשרות לכוונון זרם המים;

 ר המתז;עיגון מובנה עבו-וו
 תפס לחיזוק המכשיר אל קיר באתר/אנטנת עיגון בשולחן;

 שני מחברים תחתונים עם צינורות גמישים להתחברות אל צנרת המים באתר.

 כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ, בציפוי חיצוני של כרום; מבנה:
 צינור המתז מיוצב ומוגן ע"י קפיץ עשוי פלב"מ;

 ניתנת להסרה והחלפה;הפעלת המתז באמצעות ידית פלב"מ, 
 כל ידית האחיזה של המתז עשויה פלסטיק קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון.

 .1347בדרישות ת"י  עומד הערה:
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 2כמות:  ליטר 4.5בלנדר למזון   DCK-25פריט מספר: 

 56 -גובה  21 -רוחב  23 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 

 חיתוך, קיצוץ, טחינה וערבול של מזון. ייעוד:

 כ"ס 0.75פאזי, -חד אנרגיה:

 ליטר 4.5מיכל  תכולה:

 מהירויות עם שימון עצמי, ממוקם בתוך בסיס המכשיר; 2מנוע  כולל:
 , עשויים פלב"מ;להבי ריסוק וערבול 4

 (;pulseמהירויות קבועות ועבודה בפעימות ) 2כולל  -מתגים לבחירת מהירויות 
 ליטר; 4.5מיכל עבודה עשוי פלב"מ, בתכולה של 

כדי עבודה, עם תפסים -המיכל עם מכסה בעל שני חלקים, המאפשר הוספת חומרים למיכל תוך
 לסגירה מאובטחת ועם טבעת גומי עמיד למניעת דליפה;

 רעש נגד החלקה וזעזועים.-רגליות פלסטיות סופגות

 ;304המנוע וכל החלקים הבאים במגע עם מזון ייבנו מפלב"מ  מבנה:
 כל יתר חלקי המתכת עשויים פלב"מ ו/או סגסוגת אלומיניום, בציפוי אמייל;
 כל החלקים האחרים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון.
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 1כמות:  ליטר/שעה 230מרכך מים   DCK-27פריט מספר: 

 64 -גובה  26 -רוחב  50 -אורך  מידות בס"מ :

 אספקה רציפה של מי רשת שעברו טיפול לסילוק אבנית, בפעולה אוטומטית. ייעוד:

 ליטר/שעה בזמני שיא; 450 -ה בספיקה רגילה ליטר/שע 230 תפוקה:
 ליטר בין רענונים. 2000ספיקה של 

 ליטר לפחות; 11מיכל תמלחת בתכולה של  כולל:
 מיכל המכיל שרף לספיחת יוני סידן ומגנזיום )אבנית(;
 (;NSFהשרף מסוג המאשור לשימוש בתעשיית מזון )לפי תקן 

ובשעה בה  -ע רענון אוטומטי של השרף לפי הצורך בקר אלקטרומכני המודד את כמות המים ומבצ
 אין צריכה בלבד;

 מ"ק; 2 -ספיקה בין רענונים 
 שסתום בטיחות למיכל התמלחת;

 כל החיבורים הנדרשים לקבלת מים מהרשת ולהוצאת מים רכים לצרכנים.
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 1כמות:  ור עבודהברז שולחני עם פיה מסתובבת לכי  DCK-28פריט מספר: 

 ישמש בעמדות עבודה עם כיור סטנדרטי. ייעוד:

 ברז מסוג "מיקסר" למים חמים/קרים, מיועד להתקנה מעל לפתח במשטח העבודה; כולל:
 ס"מ לפחות(; 25עם פיה מסתובבת ארוכה )

 ידית להפעלה/התאמת טמפרטורת המים;
 ם להתחברות אל צנרת המים באתר.שני מחברים תחתונים עם צינורות גמישי

 כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ, בציפוי חיצוני של כרום. מבנה:

 .1347בדרישות ת"י  עומד הערה:
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 1כמות:  ליטר שני תאים 700מקרר ארון   DCK-36פריט מספר: 

 200 -גובה  80 -רוחב  71 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

+ )בטמפרטורת סביבה של עד C10°-ל C0°אחסון מקורר של מזון ומשקאות, בטמפרטורות שבין  ייעוד:
°C43.)+ 

 כ"ס 0.4פאזי, -חד אנרגיה:

 בכל שורה(; GN 2/1 מותאם לסטנדרט גסטרונורם )תבנית בגודל תכולה:
 ליטר. 350שני תאים, כ"א בעל קיבולת נומינלית של 

 ;נפרדיםשני תאי קירור  כולל:
 מפזרי הקור )אחד לכל תא( מובנים בפריט; -מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" 

 מדחס קירור )ראה בהמשך(;
 אידוי עצמי של מי ההפשרה, ללא צורך בחיבור לביוב;

נפרדים לכל  -הפעלה, תרמוסטט אלקטרוני ותצוגת טמפרטורות דיגיטלית  לוח פיקוד עם מפסק
 תא;

 הפשרה מבוקרת אלקטרונית לכל תא;
בעצמה, עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה ועם אטמים -כל תא עם דלת כנף נסגרת

 מגנטיים היקפיים ניתנים להחלפה;
 כל תא עם מתקן מסלולים פנימי ניתן לכוונון גובה;

 רה פנימית לכל תא;תאו
 רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון גובה.

בדופן כפולה, עם בידוד פוליאוריתן יצוק בהזרקה )כל  304גוף המקרר והדלתות בנויים פלב"מ  מבנה:
 (;HCFC-ו CFCחומרי הבידוד נטולי 

 פינות פנימיות מעוגלות;
 גופי התאורה מוגנים, מותאמים לעמידה בתנאי קור ולחות.

ד נילווה ציו
 סטנדרטי:

 ק"ג לפחות. 40מדפי רשת עשויים מפלב"מ, כ"א בנוי לשאת  4

 
 הפריט יסופק עם:

 

 דלת עם צירים מימין

 יחידת קירור אינטגרלית

 מדחס הקירור מובנה במקרר;
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

 (.HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )
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 1כמות:  תאים 4ארון מלתחה   DCK-37פריט מספר: 

 180 -גובה  40 -רוחב  60 -אורך  מידות בס"מ :

 התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים 

 יים וחפצים אישיים אחרים של עובדים.ישמש לאחסון בגדים, נעל ייעוד:

 ראה שרטוט(, כ"א עם דלת מאווררת; -ארבעה תאים )בשתי קומות  כולל:
 הדלתות עם ידית שקועה ומנעול )יסופק עם שני מפתחות לכל דלת(.

 עשוי פח צבוע בתנור בצבע אפוקסי; מבנה:
 רגליים עשויות פח כנ"ל או פלסטיק קשיח.

 לפי הנדרש. -רחבים(  X 2/3/4ארונות בקונפיגורציות שונות )שני תאים ניתן לספק את ה הערה:
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 1כמות:  ברז לכיור עבודה קטן  DCK-40פריט מספר: 

 ישמש בעמדות עבודה עם כיור עבודה קטן. ייעוד:

 מעל לפתח במשטח העבודה;ברז מסוג "מיקסר" למים חמים/קרים, מיועד להתקנה  כולל:
 ס"מ לפחות(; 20עם פיה קבועה ארוכה )

 ידית להפעלה/התאמת טמפרטורת המים;
 שני מחברים תחתונים עם צינורות גמישים להתחברות אל צנרת המים באתר.

 כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ, בציפוי חיצוני של כרום. מבנה:

 .1347בדרישות ת"י  עומד הערה:
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 1כמות:  מדפים לאחסנה יבשה 4כוננית   DCK-KN2ר: פריט מספ

 180 -גובה  50 -רוחב  180 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 במחסנים ובשטחי מטבח יבשים. -ד בינוני אחסון מזון ו/או ציוד בעומס קל ע ייעוד:

 המורכבות כל אחת מ: -כל יחידה באורך אשר ייקבע במדידה באתר ע"י הספק  -יחידות אחסון  כולל:

 רגליים 4 •

 ס"מ( 1/2קורות רוחביות, הניתנות לכיוונון גובה )במירווחים של  •

 מדרסים מפלדה מגלוונת •

 ק"ג/מטר; 180כל מדף מחוזק לנשיאת  מבנה:
 בנוי בשלמות מפלדה מגלוונת, המאושרת לשימוש במפעלי מזון;

 המדפים ניתנים לכיוונון ללא שימוש בכלים;
 

הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן  -הכונניות בנויות בצורה מודולרית 
 ע"י הספק הנבחר.המטבחים ולפי מדידה באתר 
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 1כמות:  50עומק  -מדפים  4כוננית פלסטית   DCK-KP3פריט מספר: 

 180 -גובה  50 -רוחב  70 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 בים ולחדרי קירור/הקפאה(.אחסון מזון ו/או ציוד בשטח המטבח )מתאים גם לאזורים רטו ייעוד:

 המורכבות כל אחת מ: -כל יחידה באורך אשר ייקבע ע"י הספק  -יחידות אחסון  כולל:

 ס"מ( 5עד  -רגליים, כ"א עם רגלית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון  4 •

 ס"מ( 4קורות רוחביות, הניתנות לכיוונון גובה )במירווחים של  •

 רכבים ע"ג הקורות הרוחביותמשטחי אחסון מודולריים פריקים המו •

הרכבה ומידות סופיות של כל יחידה לפי תכנית מתכנן  -הכונניות בנויות בצורה מודולרית  מבנה:
 ע"י הספק הנבחר;המטבחים ולפי מדידה באתר 

 מבנה הכונניות מאפשר חיבור יחידות צמודות לשם קבלת מבנה רציף;
 יים פלדה מצופה בפלסטיק פולימרי;עשו -כל כוננית בנויה מעמודים ומקורות רוחב 

 עמודים וקורות מפלב"מ בגימור של "ליטוש מבריק"; לחילופין:
 ללא שימוש בכלים; -קורות הרוחב ניתנות לשינוי גובה 

משטחי האחסון עשויים מפלסטיק פולימרי משוריין מאוורר, כל יחידה ניתנת לפירוק מהיר 
 לצורך שטיפה )בכיור או במדיח(;

+ בשימוש C50°-ל -C30°ם עמידים בתנאי לחות, חום וקור קיצוניים )טמפרטורות בין כל החומרי
 + בשטיפה(;C93°שוטף, 

 
 ק"ג/מטר. 220כל מדף מחוזק לנשיאת 
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 1כמות:  דלפק מקורר  DCK-1פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -ב רוח 215 -אורך  מידות בס"מ :

 
 עמדת עבודה מקוררת במטבח. ייעוד:

 כמפורט בהמשך; -פריטים שונים  כולל:
 יסופק ויותקן באתר כיחידה אחת.

 
 הצעת המחיר תכלול גם את הפריט/ים הבא/ים : 

 
 מדחס הקירור מובנה במקרר;

 +;C°43ה של המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביב
 (.HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" )

 
 1כמות :  משטח פלב"מ עם כיור

 90 -גובה  70 -רוחב  215 -אורך  מידות בס"מ :

 
 על המקרר. ישמש כמשטח עבודה ועמדת שטיפה ייעוד:

אל כיור במידות  2%ס"מ, משופע בזוית של  1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  כולל:
 ס"מ; 45/55/20

פאנל מבודד ומעליו משטח  -מעל למקרר  בקונסטרוקציית פלב"מ, חוץ מאשר: המשטח מחוזק

 חזית עקרונית חתך עקרוני דרך המקרר

 משטח עשוי פלב"מ
 אנל מבודדפ

 גוף המקרר
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 פלב"מ;
 ופקיים.רגליים מתכווננות עם חיזוקים א - במקום בו נדרש )לפי תכנית(

 הפאנל מבודד אקוסטית, בגימור עמיד למים ודוחה אש; מבנה:
 בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304משטח העבודה עשוי פלב"מ 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -משטחים וכיור 
 הכיור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מעוגלות;

 מ"מ לכל הפחות; 1.5ר פלב"מ בעובי דופן של מצינו -רגליים וחיזוקים 
 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים. -כל החיבורים 

 שפיכה לתעלה

 מעלות, המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה. 45הכיור יסופק עם צינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של 

 קדח במשטח לברז "מיקסר"
 

 1: כמות  מקרר דלפק

 85 -גובה  65 -רוחב  140 -אורך  מידות בס"מ :

+, בטמפרטורת סביבה של עד C4°-+ לC2°אחסון מקורר של מזון ומשקאות בטמפרטורה שבין  ייעוד:
°C43+ 

 כ"ס 0.25פאזי, -חד אנרגיה:

 סטנדרט גסטרונורם.מותאם לעבודה עם תבניות ב תכולה:

 עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר; -מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"  כולל:
 פתחים להכנסת מדפי רשת או תבניות, סגורים בדלת כ"א; 2

 תבניות; 6כל פתח עם מתקן מסלולים להכנסת 
 מה מלאה;הדלתות עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה, עם אטם פלסטי ומגנט לאטי

 פאנל מאוורר לבית המדחס, המאפשר גישה מהירה ונוחה למערכות;
 לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי.

 ;2בדופן כפולה ומבודדת, עם רצפה משופעת למוצא ניקוז " 304גוף המקרר בנוי פלב"מ  מבנה:
 ליטוש מבריק"., בגימור פנימי וחיצוני של "304המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ 

 
 הפריט יסופק עם:

 
 רגליים

 החלקה.-מ"מ(, עם הלבשה פלסטית נגד 50רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון )עד 
 

 בצד ימין של המקרר -מיקום המדחס 
 

 יחידת קירור אינטגרלית

 מדחס הקירור מובנה במקרר;
 +;C°43המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

 (.HCFC freeעם גז קירור "ידידותי לסביבה" )מותאם לעבודה 
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 1כמות:  שולחן כיור  DCK-10פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  130 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 
 ישמש כעמדת עבודה במטבח. עוד:יי  

 ;2%ס"מ, משופע אל הכיור בזוית של  1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  כולל:
 הגבהה אחורית לכל אורך המשטח;

במוצאו, נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת  2ס"מ, עם ברז כדורי " 45/55/25כיור במידות 
 במתלה;

 ס"מ(; 5עד  -ית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון רגליים קדמיות, כ"א עם רגל
 מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ(;

 הרגליים והמיתלים מחוזקים ע"י קושרות תחתונות;
 .לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח -כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם 

 ק"ג/מטר; 100מחוזק לנשיאת  מבנה:
 ההגבהה האחורית בנויה עם כיפוף עליון לאחור, עם חיבור מעוגל למשטח למניעת הצטברות לכלוך;

 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 
 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -משטחים וכיור 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5י דופן של מצינור פלב"מ בעוב -חיזוקים, רגליים ומתלים 
 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; -כל החיבורים 

 הכיור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מעוגלות;
 מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון. -רגליות מתכווננות 

 
 הפריט יסופק עם:

 

 שפיכה לתעלה

 מעלות, המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה. 45עם צינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של הכיור יסופק 

 קדח במשטח לברז "מיקסר"
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 1כמות:  ארון אחסון יבש  DCK-13פריט מספר: 

 190 -גובה  40 -רוחב  80 -אורך  מידות בס"מ :

 התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים 

 ישמש לאחסון יבש של סחורות/מזון/כלים. ייעוד:

 ס"מ(; 10מדפים פנימיים, ניתנים לכיוונון גובה )בקפיצות של  5תא פנימי עם  כולל:
 שתי דלתות כנף, כ"א עם צירים נסתרים, ידית שקועה ומנעול;

 ל פלסטית נגד החלקה.רגליים קצרות, כ"א עם נע

 עשוי בשלמות מפלב"מ. מבנה:
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 3כמות:  מדפים 3 -עגלת עבודה   DCK-14פריט מספר: 

 90 -גובה  55 -רוחב  55 -אורך  מידות בס"מ :

 קסט לפרטיםראה ט -התמונה להמחשה בלבד  

 אחסון והובלה של מזון נתון בכלים ושל כלי עבודה במטבח. ייעוד:

 ס"מ; 1מדפים, כ"א עם הגבהה היקפית בגובה  3 כולל:
 רגליים עשויות מצינור פלב"מ; 4

 כל צינור עם חישוק פלסטי )באמפר( היקפי;
 (;Heavy-Duty) (, המותאמים למשאות כבדיםCastersבהתקנה תחתונה ) 5גלגלים משוגעים " 4

 עם מעצור. -שני גלגלים 

 )כולל חלקי המתכת של הגלגלים( בגימור של ליטוש מבריק; 304עשויה בשלמות מפלב"מ  מבנה:
 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -משטחים 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מצינור פלב"מ עגול/מרובע, בעובי דופן של  -קונסטרוקציה 
 ויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;חלקים פלסטיים עש

 למניעת חדירת לכלוך; -כל הצנורות סגורים בריתוך )ללא פקקים מפלסטיק( 
 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; -כל החיבורים 

 ק"ג לכל הפחות. 200מחוזקת לנשיאת 
 



  113 

 

 1כמות:  צדדי עם מסננים-נדף חדמ  DCK-16פריט מספר: 

 60 -גובה  110 -רוחב  210 -אורך  מידות בס"מ :

  

 מסנן צלעות .1
 שוקת איסוף לשמן .2
 מגרה נשלפת לשמן .3
 ברז ניקוז .4
 גופי תאורה .5
 יציאה להתחברות אל תעלת יניקת אויר .6

 סט לפרטיםראה טק -חתך עקרוני 

 מיועד ליניקת אויר חם, רווי שומנים מעל ציוד בישול. ייעוד:

 ;1001/6מערכת מסנני צלעות עוצרי להבות המותאמים לתקן  כולל:
המסננים כולם עם ידיות אינטגראליות, נתונים בתוך תושבת ייעודית וניתנים להסרה והחזרה 

 מהירה לצורך ניקוי;
 המסננים, המתנקזת אל מגרה נשלפת;שוקת לאיסוף שומנים הניגרים מ

 לפי יועץ האיוורור(;  -ארובות התחברות אל תעלות האוויר של הפרויקט )כמות ומיקום הארובות 
 באחריות ספק התעלות; -חיבור הארובות אל התעלות 

 גופי תאורה אטומים למים, עמידים בפני קורוזיה ובטמפרטורות השוררות במנדף;
 גון המנדף אל קירות/תקרה באתר.מוטות וברגי פלב"מ לעי

 מ"מ לכל הפחות; 1.5בעובי של  304גוף המנדף עשוי בשלמות מפלב"מ  מבנה:
 המנדף יהיה אטום ליציאת אויר שלא דרך הארובה;

 (;IP55לפי תקן  -גופי התאורה מוגנים בפני ניפוץ ועמידים בפני מים )בהתזה ישירה 
 ים(.ללא מסמרות )ניט -כל החיבורים מרותכים 

ציוד נילווה 
 סטנדרטי

 .ס"מ 10ובעומק  GN 1/9במידות  -מגירה לאיסוף שומנים 

 ;6, פרק 1001יעמוד בכל דרישות תקן  המינדף הערה:
 המינדף חייב באישור יועץ האיוורור/מיזוג אוויר של הפרויקט;

 ע"י אחרים; -תעלות ומפוחים וחיבור תעלות אל היציאות במינדף 
 באחריות יועץ הבטיחות של הפרויקט. -למינדף מערכות כיבוי אש 

 
 הפריט יסופק עם:

 
 סינר לסגירת המירווח עד לתקרת הביניים

יותקן פאנל, הסוגר את המירווח שבין המינדף לתקרת  -בכל צד שאינו גובל בקיר  -ע"ג המינדף 
 הביניים;

 טוש מבריק";מ"מ לכל הפחות, בגימור חזיתי של "לי 1.5הפאנל עשוי פח פלב"מ בעובי 
הפאנל יחובר אל המינדף בניטים או בריתוך )פיקים בלבד, למניעת עיוות(, בצורה שתציג חזית 

 אחידה ואסטתית;
 בתיאום עם יצרן התקרה, לפי פרט שלו. -חיבור אל תקרת המגשים 

 
 הסינר יתומחר לפי אורך נתון )של המינדף( בכל הצדדים שאינם גובלים בקיר מבנה, ולפי גובה של

 ס"מ. 30
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 1כמות:  שולחן שני כיורים  DCK-18פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  150 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 

 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:

 ;2%ס"מ, משופע אל הכיורים בזוית של  1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  כולל:
 ס"מ כ"א; 45/55/25שני כיורים במידות 

 במוצאו, נסגר/נפתח ע"י ידית ארוכה מחוזקת במתלה; 2כל כיור עם ברז כדורי "
 ס"מ(; 5עד  -רגליים קדמיות, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון 

 מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ(;
 .לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח -כמות ומיקום הרגליים והמתלים והחיזוקים ביניהם 

 ק"ג/מטר; 100מחוזק לנשיאת  מבנה:
 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -ורים משטחים וכי
 מ"מ לכל הפחות; 1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של  -רגליים וחיזוקים 

 בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים; -כל החיבורים 
 מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון. -רגליות מתכווננות 

 
 הפריט יסופק עם:

 

 כה לתעלהשפי

 מעלות, המתאים לשפיכה אל תעלת רצפה. 45הכיור יסופק עם צינור נפילה, חתוך בקצהו בזוית של 

 קדח במשטח לברז "מיקסר"
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 1כמות:  ליטר 80עגלת פלב"מ עם מיכל אשפה   DCK-19פריט מספר: 

 80 -גובה  50 -רוחב  50 -אורך  מידות בס"מ :

 התמונה להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים

 ישמש כעמדה ניידת לאיסוף אשפה במטבח. ייעוד:

 רגליים מחוזקות ע"י צינורות מוצלבים המשמשים כבסיס למיכל אשפה; 4 כולל:
 פרופיל מעוגל לייצוב המיכל;

 .4" (Casters)כל רגל עם גלגל "משוגע" 

 צינורות פלב"מ עגולים/מרובעים ופרופיל פלב"מ מעוגל; מבנה:
 )כולל חלקי המתכת של הגלגלים( בגימור של ליטוש מבריק; 304עשויה בשלמות מפלב"מ 

 חלקים פלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון;
 ק"ג לכל הפחות. 50מחוזק לנשיאת 

ציוד נילווה 
 טיסטנדר

ליטר, עשוי פלסטיק קשיח בגימור חלק ואסטטי המתאים  60מיכל פלסטי עגול בתכולה של 
 לניקוי עם דטרגנטים, עם שוליים מעוגלים ומחוזקים, שתי ידיות נשיאה ומכסה תואם.
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 1כמות:  מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים  DCK-20פריט מספר: 

 40 -גובה  30 -רוחב  140 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 ישמש לייבוש כלים. ייעוד:

 קונזולות תלייה המתחברות אל קיר במטבח; כולל:
 ות להצבה אנכית של כלים שטוחים;שני צינורות אופקיים המורכבים על הקונזולות, ועליהם קשת

 לכוסות, ספלים, סכו"מ וכו'. -עשוי מסגרת חיצונית ובתוכה רשת ניתנת להסרה  -מדף תחתון 

 הפחות;-מ"מ לכל 4ממוט פלב"מ בקוטר  -הצינורות האופקיים עשויים צינור פלב"מ, הקשתות  מבנה:
 ממוטות פלב"מ; -הרשת  מסגרת התלייה של המדף התחתון עשויה מפרופיל פלב"מ מרובע,

 קונזולות התלייה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח, 
 הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;

 , עם פחיות הסתרה;1/4באמצעות ברגי פלב"מ " -חיבור המתלים לקיר 
 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק";304עשוי בשלמות מפלב"מ 

 ג/מטר.ק" 50מיועד לעומס של 
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 1כמות:  מדף עליון כפול  DCK-24פריט מספר: 

 30 -גובה  30 -רוחב  230 -אורך  מידות בס"מ :

 
 החתך הוא להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים 

 עבודה במטבח. ישמש כמשטח אחסון באזורי ייעוד:

 שני משטחי אחסון וקונזולות לתלייה על קיר; כולל:
 + עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר. 1/4ברגי פלב"מ "

מ"מ, בנויים כ"א כקופסה סגורה מלפנים  1.5בעובי  304משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  מבנה:
 ;ס"מ 2ומשני צידיה, עם הגבהה אחורית של עד 

 שויות פלב"מ או פלסטיק קשיח, קונזולות התלייה ע
 הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;

 ק"ג/מטר. 80מיועד לעומס של 
 

 ראה תכנית(; -המדף מיועד להתקנה מעל לשולחן עם כיור עבודה )מיקום הכיור 
הכיור ס"מ מהמדף העליון בצד  60-קצר ב -כמצויין למעלה, המדף התחתון  -אורך המדף העליון 

 )ראה תכנית(.
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 1כמות:  משטח עבודה  DCK-26פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  110 -אורך  מידות בס"מ :
 

 1 כמות: משטח עבודה  DCK-26Aפריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  100 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 
 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:  

 משטח עבודה עליון; כולל:
 מ לפחות מעל לרצפה(;ס" 30מדף תחתון, מרותך אל רגלי השולחן )יותקן בגובה של 

 ס"מ(; 5עד  -רגליים קדמיות להצבה חפשית, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון 
 (;1/4מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ "

 .לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח -כמות ומיקום הרגליים והמתלים 

 "ג/מטר;ק 100מחוזק לנשיאת  מבנה:
 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -משטחים 
 מ"מ לכל הפחות; 1.5מצינור פלב"מ עגול/מרובע, בעובי דופן של  -רגליים, מתלים וקושרות 

 עלי מזון.מחמרים פלסטיים המאושרים לשימוש במפ -רגליות מתכווננות 
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 1כמות:  מדף עליון כפול  DCK-30פריט מספר: 

 30 -גובה  30 -רוחב  130 -אורך  מידות בס"מ :

 
 החתך הוא להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים 

 ורי עבודה במטבח.ישמש כמשטח אחסון באז ייעוד:

 שני משטחי אחסון וקונזולות לתלייה על קיר; כולל:
 + עם פחיות הסתרה להרכבה על הקיר. 1/4ברגי פלב"מ "

מ"מ, בנויים כ"א כקופסה סגורה מלפנים  1.5בעובי  304משטחי האחסון עשויים פח פלב"מ  מבנה:
 ;ס"מ 2ומשני צידיה, עם הגבהה אחורית של עד 

 ה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח, קונזולות התליי
 הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;

 ק"ג/מטר. 80מיועד לעומס של 
 

 ראה תכנית(; -המדף מיועד להתקנה מעל לשולחן עם כיור עבודה )מיקום הכיור 
צד הכיור ס"מ מהמדף העליון ב 60-קצר ב -כמצויין למעלה, המדף התחתון  -אורך המדף העליון 

 )ראה תכנית(.
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 1כמות:  מחיצת פלב"מ בצד משטח  DCK-38פריט מספר: 

 140 -גובה  70 -רוחב  3 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד  

 (.10-ו 1הפרדה מלאה בין שני שולחנות עבודה )פריטים יצירת  ייעוד:

 ס"מ מעל פניו; 40פאנל באורך תואם למלוא עומק המשטח עליו יורכב )ראה תכנית( ובגובה של  כולל:
כולל כל התפסים/מחברים  -התקנים לעיגון אל צד השולחן בצורה יציבה ועמידה בפני מכות 

 והברגים הנדרשים;
 תרון אחר( למניעת הצטברות לכלוך בחיבור בין המשטח לבין הפאנל;או פ Lהתקן )פרופיל 
 בגימור של "ליטוש מבריק"; 304עשוי פלב"מ 

 מעוגל בחלקו הקדמי והעליון בצורה שתמנע אפשרות לפגיעה בעובדים.
 

 בכפוף לאישור יועץ המטבחים והלקוח.
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 1כמות:  שולחן כיור  DCK-42פריט מספר: 

 90 -גובה  70 -רוחב  130 -אורך  מידות בס"מ :
 

 1כמות:  שולחן כיור  DCK-42Aפריט מספר: 

 90 -גובה  60 -רוחב  170 -אורך  מידות בס"מ :

 ראה טקסט לפרטים -התמונה להמחשה בלבד 

 ישמש כעמדת עבודה במטבח. ייעוד:

 ;2%ס"מ, משופע אל הכיור בזוית של  1משטח עבודה עם הגבהה היקפית )אף מים( בגובה  כולל:
 ;2ס"מ, עם מוצא ניקוז " 30/40/15כיור במידות 

 מדף תחתון, מרותך אל רגלי השולחן;
 ס"מ לפחות מעל לרצפה; 30המדף יותקן בגובה של 

 ס"מ(; 5עד  -רגליים קדמיות, כ"א עם רגלית פלסטית ניתנת לכיוונון )טווח כיוונון 
 מיתלים אחוריים לתליה על קיר )באמצעות ברגי פלב"מ(;

 .לפי יצרן השולחן, באישור מתכנן המטבח -כמות ומיקום הרגליים והמיתלים והחיזוקים ביניהם 

 ק"ג/מטר; 100מחוזק לנשיאת  מבנה:
 , בגימור חיצוני של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת בנויים מפלב"מ 

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מפח פלב"מ בעובי של  -משטחים וכיור 
 מ"מ לכל הפחות; 1.5מצינור פלב"מ בעובי דופן של  -חיזוקים, רגליים ומתלים 

 ש או ע"י ברגי פלב"מ מוסתרים;בריתוך מושחז ומלוט -כל החיבורים 
 הכיור בנוי בלחיצה, ללא "תפרים", עם פינות פנימיות מעוגלות;

 מחומר פלסטי קשיח, המאושר לשימוש במפעלי מזון. -רגליות מתכווננות 
 

 הפריט יסופק עם:
 

 2חיבור לסיפון/נקז "

 הכיור יסופק עם רשתית נשלפת לאיסוף אשפה;
 .צינור נפילה ללאיסופק  -)ע"י איש האינסטלציה של הפרויקט(  2נקז "יתחבר באתר אל סיפון ביוב/

 קדח במשטח לברז "מיקסר"
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 1כמות:  מדף כפול על קיר נמוך  DCK-43פריט מספר: 

 40 -גובה  30 -רוחב  180 -אורך  מידות בס"מ :

  
 להמחשה בלבד. ראה טקסט לפרטים -חתך טיפוסי 

 ישמש כמשטח אחסון )כפול( מותקן על קיר נמוך במטבח וכהגנה עילית על הקיר; ייעוד:
 עם בליטה מינימלית לכיוון המעבר. -יותקן על קירות הגובלים במעברים במטבח 

 ס"מ מעל השני; 40ה, מותקנים האחד בגובה כ"א במידות כמצוין למעל -שני משטחי אחסון  כולל:
 גבי הגנה אופקית הקיימת באתר, ויעוגן אל הקיר באמצעות הקונזולות;-המשטח התחתון יותקן על

 ס"מ לכיוון המעבר; 2כל משטח אחסון עם הגבהה אחורית בגובה 
 קונזולות תמיכה להתקנה על הקיר באתר;

 רגליים מקשרות בין המדפים;
 

 לפי תכנית(. -גם אל הגנות אנכיות )במידה ויש  -בריתוך מושחז/מלוטש  -תר המדף יחובר בא

 מ"מ, בנוי כקופסה הפתוחה בחלקה התחתון; 1.5בעובי  304משטח האחסון עשוי פח פלב"מ  מבנה:
 משטח האחסון התחתון ירותך באתר אל ההגנה האופקית בריתוך מושחז/מלוטש;

 מ"מ לכל הפחות; 1.5מרובע, בעובי דופן של /מצינור פלב"מ עגול -רגליים וקושרות 
 קונזולות התמיכה עשויות פלב"מ או פלסטיק קשיח;

 הקונזולות באורך ובכמות המבטיחים עמידה בעומס הנדרש;
 , עם פחיות הסתרה;1/4באמצעות ברגי פלב"מ " -חיבור הקונזולות לקיר 

 תרים;בריתוך מושחז ומלוטש או ע"י ברגי פלב"מ מוס -כל החיבורים 
 ק"ג/מטר. 100מיועד לעומס של 
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 2כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה חלקית  -תעלה   DCK-22פריט מספר: 

 12 -גובה  30 -רוחב  90 -אורך  מידות בס"מ :

 
 אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. תעלת רצפה המתחברת ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  -תתחבר אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה 

 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
 דיקה באתר ע"י היצרן;לפי תכנית ולפי ב -קוטר החיבור למחסום הרצפה 
 עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

 ס"מ לכל הפחות(; 60לפי תכנית )אורך  -מהתעלה  חלקהסבכה מכסה רק 
למניעת תזוזה של  -עשוי מוט מלא או פרופיל פלב"מ  -)סטופר( מרותך לתעלה  מעצורעם 

 הסבכה;
 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  -דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

 פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.

 

 1כמות:  למחסום רצפה -עם סבכה חלקית  -תעלה צורנית   DCK-23פריט מספר: 

 15 -גובה  80 -רוחב  80 -אורך  בס"מ : מידות

 
 תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. ייעוד:

 עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק; מבנה:
 לפי המידות למעלה; -בנויה בצורת "ר" 

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה  -מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה  תתחבר אל
 ולפי מדידה באתר ע"י היצרן(;
 לפי תכנית ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן; -קוטר החיבור למחסום הרצפה 

 -או סבכות  -חלק התעלה שאינו מתחת לשולחן או ציוד אחר )לפי תכנית( יהיה סגור בסבכה 
 ובמידות שיבטיחו מפני אפשרות של מעידה לתוך תעלה פתוחה; רשת, בצורה

למניעת תזוזה של  -עשוי מוט מלא או פרופיל פלב"מ  -)סטופר( מרותך לתעלה  מעצורעם 
 הסבכה;

 בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  -דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
 לפני תחילת הייצור. פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח

 
 =רוחב(.Y= אורך,  Xמידות כמצויין ללמעלה )

ציוד נילווה 
 סטנדרטי:

 סל סינון סטנדרטי )ראה פרט כמצויין למעלה(.
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 2כמות:  10הגנה אנכית נמוכה על קיר   DCK-41פריט מספר: 

 140 -גובה  5 -רוחב  12 -אורך  מידות בס"מ :

 הגנה על קצה קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות. ייעוד:

 בנספח; P-K16 ראה פרט נחשון -לפרטים מלאים  מבנה:
 גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.

 

 1כמות:  נמוך 10הגנה אופקית על קיר   DCK-PG5פריט מספר: 

 5 -גובה  12 -רוחב  180 -אורך  מידות בס"מ :

 הגנה אופקית עילית על קיר נמוך. ייעוד:

 בנספח; P-K17 ראה פרט נחשון -לפרטים מלאים  מבנה:
ה כוללת אורך היחידות השונות ורוחבן ייקבע לפי מדידה באתר הכמות המצויינת לעיל היא מיד

 ע"י היצרן.
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 פרטים טיפוסיים
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 פיתוח אתר - 40פרק 
 
 ריצופים ואבני שפה - 40.1 פרק תת
 

 כללי-אבן משתלבת לריצוף 
 

 משתלבות.אבנים  -סעיף זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף מבטון טרום 
 ובנוסף: 8, פרק 40, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 

 
 טרם הנחת אבני הריצוף, על הקבלן לבצע הדברת החול בריסוס קוטל עשבים. .א
 ס"מ, בגבולות המסומנים בתכנית. 6אם לא נאמר אחרת, עובי האבן עבור ריצוף מדרכה יהיה  .ב

 
 Iמעטפת דירוג  .א

 200# 80# 40# 10# 4# 3/8" נפה
אחוז 
 עובר

100 95 
100 

73 
96 

18 
45 

6 
19 

0 
10 

 
 IIמעטפת דירוג  ב.

 200# 80# 20# 40# 10# 4# 3/8" נפה
אחוז 
 עובר

100 
 

90 
98 

64 
72 

34 
42 

14 
22 

2 
10 

0 
4 

 
מ"מ. במידה  40אם לא נאמר אחרת, החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  .ג

 טנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר.ויהיה צורך במילוי שקערוריות ק
 אין לפזר ולפלס שכבת חול בכמות העולה על הספק עבודה של יום אחד. .ד
 פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים. .ה
 + מ"מ.15הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על  .ו
 מ"מ.  5שעומקו, בנקודה כלשהי עולה מ' לא יורשה שקע  5.00בבדיקה בסרגל ישר שאורכו  .ז
 . 1%העבודות תבוצענה, תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימליים של  .ח
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים  .ט

 לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח.
ונות, בהתאם לתכניות ו/או למפרט המיוחד ו/או אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות ש .י

 הנחיות המפקח.
 כל שיטת השלמה בקצוות טעונה אישור של המפקח. .יא
 העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים. .יב
 + מ"מ. 5גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה  .יג
 בפינות ובמקומות צרים יחתוך הקבלן את האבן במסור מכני. .יד
 ולא שלמות במשטח.אין להניח אבנים שבורות  .טו
 צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות מסמכי החוזה והנחיות המפקח. .טז
 

 מ"ר: מדידה
המדידה נטו. יימדד רק שטח הריצוף שבוצע בפועל, בניכוי רוחב אבני השפה ובניכוי  .א

כל שטח שאינו מרוצף, יחד עם זאת, שטחי מכסים של שוחות בקרה, שטח בטון 
 כה.ההשלמה לא ינו

המדידה תופרד, במידת הצורך, עפ"י סוגי אבן, צבע אבן ועוד, כמפורט בכתב  .ב
 הכמויות.

 
 .: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלוםתשלום

 
 כללי -אבן שפה 
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 סעיף בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית.
 הסעיף הזה מתייחס לאבן שפה מכל סוג, עם או בלי אבן תעלה.

 ובנוסף: 51פרק  ללי לעבודות בנייהראה במפרט כ
מהסוג העומד  19תעלה טרומיות מבטון יתאימו לדרישות ת"י -שפה ואבני-אבני .א

 בשחיקה המסומן באות "ש".
כל סוגי האבן לרבות אבן השפה, אבן גן, אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור כל  .ב

 מטרה תונחנה מעל תושבת בטון.
המצורף או על פי המידות הבאות: גובה  מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט .ג

ס"מ  10ס"מ. גובה גב התושבת הוא  10ס"מ ורוחבה כרוחב אבן השפה +  10הבסיס 
 ס"מ. 10מעל הבסיס ורוחבו 

. יש להשתמש בבטון רטוב שהוכן במערבל 20-סוג הבטון לתושבות יהיה לפחות ב .ד
יבשה המורטבת אין להשתמש בתערובת בטון שעורבלה ידנית או בתערובת מכני. 

 .לאחר הנחת האבן
 .יציקת הגב תעשה בתבנית .ה
 .ס"מ 10אבני תעלה תונחנה על תושבת בטון שרוחבה יהיה כרוחב האבן וגובהה  .ו
 ס"מ לפי הצורך. 50ו/או  25בפינות ובקשתות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה באורך  .ז
א אבן השפה תבוצע בצורה אחידה, עם מישקי הצטמקות אחידים במרחקים של .ח

 .'מ 4יעלו על 
 לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה. .ט
 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .י
העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת, יציקת התושבת,  .יא

, בגוון האבן, 1:3ס"מ, מילוי תפרים בטיט צמנט  3בעובי  1:3ריפוד בטיט צמנט 
 תימת המרווח בין אבן השפה לאספלט קיים, במידת הצורך, בבטון אספלט.דליל וס

ס"מ  15המפקח רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי  .יב
ס"מ במידה והקרקע המקומית אינה יציבה. מובהר להלן, כי סעיף זה  50וברוחב 

רט הטיפוסי לא מתייחס למקרים, בהם ממילא כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפ
 לביצוע. הוראת המפקח צריכה להינתן בכתב ביומן העבודה. 

תעלה כחלק מעבודות סלילה, תוצק התושבת על -שפה ואבני-כשמתקינים אבני .יג
אחת משכבות המיסעה. אם לא נאמר אחרת, המשך הסלילה יבוצע לאחר שבעה 

 .ימים לפחות
 
I. סטיות קבילות: 

 מ"מ. -±5 -ים לא יחרגו מסטיות אנכיות קבילות מהמפלסים המתוכננ .1
 .מ"מ -±6 -סטיות אופקיות קבילות מתוואי מתוכנן לא יחרגו מ .2
 

 : מ"א.מדידה
 תעשה הפרדה עפ"י סוגי האבן, בהתאם לפירוט הכתב הכמויות. 

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום

ון, ההנמכות, המחירים יהוו תמורה מלאה עבור הנחת האבנים, תושבת מבט .א
החיבורים וכן עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבן 

 השפה על פי המפרט, התוכניות, מסמכי החוזה והוראות המפקח. 
 לא יינתן תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים. .ב
קי של השטחים התשלום כולל הוצאות לפינות, קצוות מופסקים, גמר חלק ונ .ג

 הגלויים לעין, מילוי המישקים וכייחולם. 
 התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה. .ד
התשלום כולל, במידת הצורך, סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה הקיימת  .ה

 בהתאם לפרט המתוכנן. CLSM -ב
שנות, אולם במפלס נמוך יותר, במקרה והעבודה מתבצעת במקום בו סולקו אבנים י .ו

ישולם לקבלן בנפרד עבור חפירת היתר, כלומר: ההפרש בין רום קיים לרום מתוכנן, 
 מ'. התשלום יבוצע על פי סעיף חפירה בשטח. 0.5ברוחב 
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במקרה ונדרש ע"י המפקח ביצוע שכבת מצע מתחת לתושבת )סעיף יב' לעיל( ישולם  .ז
ס"מ עפ"י סעיף חפירה בשטח ועבור המצע  30לקבלן בנפרד עבור חפירת יתר בעובי 

 ס"מ עפ"י סעיף מצע. 50ס"מ וברוחב  30בעובי 
במקרה ולפני הנחת האבן נדרש פרוק משטח אספלט או משטח אחר, אשר אינו עפר  .ח

או חומר גרנולרי אחר, במקום הנחת האבן, ישולם לקבלן בנוסף לסעיף זה גם עבור 
 פרוק המשטח עפ"י הסעיף המתאים.

 
 שפה-מוש חוזר באבנישי

 לא יותר שימוש חוזר באבני שפה בפרויקט. 
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 פיתוח.-כבישים - 51פרק 
 

 עבודות הכנה ופירוק - 51.01תת פרק 
 

 כללי. 51.1.0
 

 ובנוסף:  51, פרק 01ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 
ת והנחיות מתקנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניו .א

  המפקח.
מיתקנים או חלקי מיתקנים ניצלים, אשר פורקו עפ"י התכנון ו/או ההנחיות ושאין להם  .ב

שימוש בעבודה ואינם מתוכננים לשיקום ו/או העתקה יובלו ויאוחסנו במחסני הרשות או 
 הוראות המפקח. כל מקום אחר לפי

האחרים אל  המובניםמיתקנים משוקמים ו/או מועתקים יותאמו בצורתם וטיבם ובכל  .ג
 המיתקנים המקוריים, אם לא נדרש אחרת.

מתקנים או חלקי מתקנים המיועדים לשימוש חוזר כגון שלטים, תמרורים, ריהוט רחוב  .ד
ועוד, יחשבו כאילו נמצאו במצב תקין, לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני תחילת 

 .העבודה ולהתריע ביומן העבודה על כל פגם או ליקוי
מתקנים או חלקי מתקנים שנפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו/או יוחלפו על ידי הקבלן ועל  .ה

 חשבונו לשביעות רצון המפקח.
 העבודה כוללת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפירוק. .ו
 במקרה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש. .ז
 , במידה ויידרש. העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר .ח
מובהר להלן כי בשום מקרה לא יותקנו מחדש מתקנים מפרוקים קודמים באם הם  .ט

 פגומים.
 

 פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק. - 51.1.0440
 

אבני אי, אבני תעלה  העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן, .א
 ועוד.

 תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין. העבודה כוללת גם את פירוק .ב
בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה  .ג

 ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

 מ"א. מדידה:
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: תשלום:
 לום כולל את כל העבודות המפורטות לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של הפעולה.התש .א
 

 כללי. -התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, תאי ביקורת וקולטנים מכל סוג  - 51.01.0190
 

מסגרות, מכסים, שבכות ותאי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך שימוש  .א
 טיבם מאלה שהשתמשו בהם במבנה המקורי.בחומרים שאינם נופלים ב

 מ' עם פלס מים לבדיקת התאמת הגובה לשטח הקרוב. 3על הקבלן להחזיק באתר סרגל באורך  .ב

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי הנחיות בזק  .ג
 העבודה. ו"פרט הגבהת צווארון", פרט שיסופק לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת

במקרה של הגבהה, לאחר הסרת מסגרת המכסה או השבכה, תפורק רצועה עליונה כנדרש  .ד
 וייושרו פני החלק העליון של המבנה כדי שיהוו שטח חיבור מתאים לבנייה חדשה.

יש להסיר את המכסה והתושבת שלו, לסתת את הבטון הקיים לגילוי הזיון לעומק של מינימום  .ה
יון, לצקת צווארון, להרכיב את המכסה ולבצע כל הדרוש להשלמת מ"מ, ולהניח ברזל ז 30

 העבודה לשביעות רצון המפקח. 
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 במקרה של הורדת מפלס פני השוחה, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה הקיימת. .ו

ס"מ, מפני  50במקרה של הגבהת מפלס פני השוחה, יש להקפיד כי גובה הצווארון לא יעלה על  .ז
חתית התקרה, או בהתאם למידה שתידרש ע"י המפקחים מטעם הגורמים המיסעה עד ת

ס"מ. במידת הצורך, העבודה כוללת את פירוק התקרה  50השונים, ובלבד שלא תעלה על 
והקירות מכל סוג, ובנייתם מחדש לפי תוכניות קונסטרוקציה חתומות ע"י מהנדס מורשה 

 ובאישור גורמי התשתית המתאימים.

 וחות תתבצע לאחר הקרצוף ולפני ביצוע שכבת בטון האספלט. עבודת התאמת הש .ח

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי הבטון אשר ישמש לביצוע העבודה יהיה מהיר התקשות. .ט

למפלס הסופי של הכביש  תאים שיש להנמיכם ייהרסו בזהירות מרבית עד לעומק הנדרש מתחת .י
 והוראות נציגי הרשויות המוסמכות. בהתאם לתכניות וייבנו מחדש עד לגובה המפלס הסופי,

 המתאימות. העבודה תבוצע לפי התכניות וההוראות שיועברו על ידי נציגי הרשויות המוסמכות .יא

באזורים המיועדים לציפוי בבטון אספלט, מייד עם השלמת ביצוע התאמת השוחה, יבצע  .יב
גבהים לסביבה  הקבלן, במידה ויידרש ע"י הפיקוח, ריבוד בבטון אספלט קר להשלמת והתאמת

 הקרובה, במטרה לאפשר תנועת כלי רכב תקינה. 

 בטון האספלט הקר יוסר לפני ביצוע שכבת האספלט. .יג

במקרה של עבודה בתאים המכילים אביזרים, כגון: אביזרי מים, יש לעטוף את האביזרים  .יד
 בניילון, לפני תחילת העבודה.

וגרימת סתימות, ובכל מקרה לנקות  בזמן העבודות בתאים, יש למנוע ככל שניתן נפילת פסולת .טו
 ולסלק כל פסולת שנפלה לתא במהלך העבודה, ולאחר סיומה.

 בעבודות בתאים, ובפרט בתאי ביוב וניקוז, יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע העבודות. .טז
 

 יח'. מדידה:
 תעשה הפרדה בין סוגי התאים, המכסים, סוגי האלמנטים ועוד, עפ"י פרוט הסעיפים בכתב

 הכמויות.
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום, ובנוסף: תשלום:
 התשלום עבור שוחות במדרכה ובכביש זהה. .א
התשלום כולל את כל הציוד והחומרים לרבות הבטונים, הזיון, התבניות, התמוכות  .ב

 ותיקון הכביש במקרה הצורך.
ממחסן העירייה התשלום כולל גם הובלה של מכסים ו/או חלקים ומוצרים אחרים  .ג

 לאתר, במידה והם מסופקים לקבלן ע"י העירייה.
 

 עבודות עפר - 51.02תת פרק 
 

 .כללי 51.2.0
 

 ובנוסף: 51ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 
פרק זה מתייחס לכל הפעילויות הנדרשות לביצוע עבודות עפר במסגרת כל סוגי העבודה  .א

 ל סוג קרקע אחר.השונים ובכל סוגי העפר, הן סלע והן כ
במידה ולא צוין אחרת, מתייחס המוסג "חפירה" גם למושג "חציבה". על הקבלן לקחת  .ב

זאת בחשבון בעת מתן מחירי היחידה ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. העבודה תיעשה לפי 
המידות, הגבהים, והשיפועים המסומנים בתכניות או במפרטים, במסמכי החוזה או עפ"י 

  הנחיות המפקח.
אין להתחיל לחפור באתר ללא קבלת אישורי חפירה מחברת בזק, הוט, חברת חשמל  .ג

והמועצה המקומית. לפני ביצוע עבודות העפר, הקבלן יוודא במחלקה הטכנית של הרשות 
קרקעי בתחום עבודתו. הקבלן יתאים את שיטת עבודתו -המקומית על המצאות משק תת

יר של המתקנים בזמן הביצוע. במקרה של לאתר וישמור על שלמותם ועל תפקודם הסד
 פגיעה בהם, עליו לתקנם על חשבונו. 

הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הרלבנטיים שיידרשו לביצוע העבודה מהרשויות  .ד
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המוסמכות כגון משרד התחבורה, המשטרה, לשכת התנועה, חברת חשמל, משרד 
 התקשורת )בזק(, מקורות, אגף העתיקות ואחרים.

לא צוין אחרת, התהליכים של העמסה, הובלה, פריקה, פיזור ויישור החומר במידה ו .ה
 כלולים במחירי העבודות השונות. 

 עבודות העפר יבוצעו באופן ששטח העבודה יהיה תמיד במצב המאפשר התנקזות. .ו
באזורי חפירה בלבד, לפני ביצוע עבודות העפר, יש ליישר את השטח במשבצות קרקע  .ז

 שתמשנה בסיס למילוי שיונח מעליהן בשכבות אופקיות.אופקיות, על מנת שת
במידה ולא צוין אחרת, מחירי החפירה ו/או החציבה המוצגים בכתב הכמויות ייחשבו  .ח

כמתייחסים לחפירה/חציבה באמצעים כלשהם, לפי בחירתו החופשית של הקבלן, או 
החוזה וכפי  בכפיפות להגבלות הנובעות מן הדרישה הטכנית של ביצוע העבודה, במסמכי

שייקבע על ידי המפקח. שימוש בשיטות עבודה שונות עבור חפירה ו/או חציבה ו/או מילוי 
 לא ישפיע על מחירי החוזה.

הקבלן ייקח בחשבון בעת הצגת מחיריו, כי יתכן שעבודות מסוימות יתבצעו בתנאים  .ט
ועוד. על כן, מיוחדים כגון: תחת תנועה, בשטחים צרים, נפרדים או קטנים, בשעות הלילה 

הקבלן לא יקבל שום תוספת עבור עבודות בשעות הלילה, עבודות תחת תנועה, או 
באזורים עם הגבלות תנועה, עבודה בשטחים צרים, קטנים או נפרדים, סמטאות, או ביצוע 
בשלבים, עבודת ידיים ועוד וכן כל הנדרש להשלמת העבודה בצורה מושלמת ולשביעות 

 רצונו של המפקח.
העבודה לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי חפירה וחציבה מיוחדים הנובעים נותן  .י

 מסוג העפר, מעומק החפירה, מרוחבה, מתנאי האתר ועוד.
הגדרת סוג הקרקע כלא מתאים לתנאי העבודה והחלפתו בסוג אחר,  - החלפת קרקע .יא

 תתבצע אך ורק בהתאם לשלבים הבאים: 
 בדיקות שדה ומעבדה.ביצוע אפיון הקרקע הקיימת על ידי  .יב
 הגדרת הקרקע כלא מתאימה עפ"י הנחיות של מנה"פ ועל סמך בדיקות השדה והמעבדה. .יג
 ביצוע מדידה לפני ביצוע עבודת ההחלפה. .יד
ביצוע בדיקות אפיון לקרקע "הלא מתאימה" במהלך עבודות החלפת החומר לכל כמות  .טו

 מ"ק. 1,000של 
 א למילוי.ביצוע בדיקות אפיון שוטף לחומר החלופי המוב .טז
 ביצוע מדידות לאחר השלמת החפירה ולפני ביצוע המילוי מחדש. .יז
 סעיפי חפירה ומילוי מתיחסות לעבודות גם בכבישים וגם במגרשים.  .יח
לפני ואחרי השלמת עבודות החפירה הכלליות תבוצע מדידה שתגדיר את כמות החפירה  .יט

 והמילוי שבוצעה בפועל. מילוי מחומר מובא רק באישור המפקח. 
 כל הכמויות תימדדנה לאחר ההידוק.  .כ
 

 חפירת גישוש ידנית לגילוי כבלים קיימים - 51.02.0154
 

 ובנוסף: 41פרק  ,51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 מ'. 1.50רוחב החפירה עד  .א
 מ', אלא אם כן יורה המפקח אחרת. 1.5החפירה היא עד לעומק  .ב
 מ'. 10.0אורך החפירה בנקודה אחת, לא יעלה על  .ג
קרקעיים. על הקבלן -ייתכן ומתחת לפני השטח קיים מספר רב של כבלים וצינורות תת .ד

 לדאוג לגלות את כולם.
במקרה והחפירה נעשית בתוך אספלט קיים, יש לפרק תחילה את האספלט. לצורך זה, יש  .ה

באמצעות משור מכני שיימצא  לנסר את האספלט בשני קווים ישרים, בתחום החפירה,
 שך ביצוע העבודה.באתר כל מ

 חובה על הקבלן לזמן ולתאם מראש נוכחות של כל הנציגים הרלוונטיים לחפירה. .ו
העבודה תתבצע, בזהירות מרבית, בידיים או בעזרת כל כלי מכני שיידרש, הכול על פי  .ז

 תנאי האתר ודרישת המפקח.
 על הקבלן להשתמש במגלה מתכות. .ח
 דה ויידרש.העבודה כוללת את דיפון ותמיכת החפירה, במי .ט
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המפקח רשאי לדרוש מילוי מחדש של התעלה שנחפרה, תוך החזרת המצב לקדמותו לפני  .י
החפירה. המילוי מחדש בגין פעולה זו, יבוצעו עפ"י דרישות המפורטות בסעיף "מילוי 

 חוזר לתעלות" 
 

 מ"ק: מדידה
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום

 זרת המצב לקדמותו.התשלום כולל הח
 
 

 מצעים ותשתיות - 51.3תת פרק 
 

 כללי. 51.3.0
 

 בנוסף: ,51פרק  ראה במפרט כללי לעבודות בנייה,
 סעיף זה מתייחס הן לעבודות מצע סוג א' והן למצע סוג ב'. .א
ס"מ ועובי שכבה מקסימאלי, לאחר ההידוק,  10עובי שכבה מינימאלי לאחר ההידוק היה  .ב

 ס"מ. 20יהיה 
 מוד. אאשטו. 98% -ס"מ מהודק ל 20מדרכות יהיה מצע סוג א' בעובי כללי של מצע ב .ג
מתחת למשטחים ושבילים שכבת המצע תהיה מורכבת ממצע סוג א' בהתאם לתכנית  .ד

ס"מ, החומר יפוזר  20 -מוד. אאשטו. במידה ועובי השכבה גדול מ 98% -פרטים מהודק ל
מהעובי הכללי של החומר,  60% -א כויהודק בשתי שכבות. עובי של שכבה התחתונה הו

 ס"מ. 10 -מהעובי הכללי, אך לא קטן מ 40% -ועובי של השכבה עליונה הוא כ
 אם ליד המלה "מצע" לא צוין סוג המצע, יעשה שימוש במצע סוג א' בלבד. .ה
יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכאניים קלים ואף הידוק ידני, על יד  .ו

קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. לא יהיה שום -צנרת תתובסביבת כוכים, 
 וויתור, ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל.

 
 .מ"ק מדידה:
 חישוב הנפח יבוצע ללא ניכוי קווי ביוב, מים, שוחות, תאים וכדומה.  .א
השכבה  חישוב הנפח יבוצע ע"י הכפלת השטח המתוכנן להיות מכוסה במצע בעובי .ב

המתוכנן. השטח יקבע על סמך התכנון ו/או ההנחיות ובתנאי שהמדידה לאחר הביצוע 
תוכיח שהשכבה בוצעה בהתאם לאותן תכניות ו/או הנחיות לגבי מידות הרוחב האורך 

 והעובי. 
 עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק. .ג
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום: 
 

ם כולל עבודות הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב התשלו
לצנרת אתת קרקעית, במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים 

 אחרים. 
 

 עבודות אספלט. - 51.040פרק 
 

 כללי. 51.040.001
 

וזכרות בפרקים אחרים ובהם: תת פרק זה מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט, אף אם מ
, עבודות אחזקה ועוד. כל Micro Surfacing, אספלט קר, דיס ביומני, SMAאספלט שקט, 

במפרט הכללי  51העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 
 לעבודות בנייה ובנוסף:
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בתערובת אשר לצורך שכבת האספלטית המקשרת במבנה כביש חדש יש להשתמש  .א
 PG68-10עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  25תואמת להגדרות של תא''צ 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של החברה נתיבי ישראל. 
לצורך שכבת נושאת עליונה ושכבת ריבוד לצורכי שיקום מבנה כביש קיים יש להשתמש  .ב

עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  19'מ/תא"צ בתערובת אשר תואמת להגדרות של תא'
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של החברה נתיבי ישראל.  PG70-10וביטומן 

 בהתאם להנחיית מזמין העבודה.
באם יחרגו תכונות האגרגטים המשמשים לייצור התערובת האספלטית מהדרישות  .ג

ור, רשאי המפקח להפסיק את ייצור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגיש 51שבפרק 
 ואספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שנתגלו.

(, תהא התכולה שתקבע J.M.Fתכולת הביטומן לעבודה, הכלולה במרשם התערובת ) .ד
ותאושר על ידי המפקח, תוך התייעצות עם מתכנן המבנה, במידת הצורך, בהסתמך על 

 בדיקות המעבדה, "לתערובת המאושרת". 
ההידוק בזמן תכנון התערובת )מס' הקשות בכל צד של הגליל( תקבע בהתאם לסוג אנרגית  .ה

החומר ולנפחי התנועה ברחוב כמפורט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של החברה 
 .51נתיבי ישראל בפרק 

תערובת אספלטית, אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי לעבודות סלילה  .ו
וחד ואושרה על ידי המפקח, היא ה"תערובת המאושרת" וקו הדירוג וגישור ובמפרט המי

 של תערובת זו הוא "קו הדירוג המאושר". 
במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט יחרגו, במהלך אספקתה, מממצאי בדיקת  .ז

"התערובת המאושרת" ולדעת המפקח, חריגה זו מהותית, וכן בכל מקרה של שינוי מקור 
או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור, על  אספקת האגרגטים

 (..J.M.Fחשבונו, על תכונת הרכב ומרשם התערובת )
 .טון או מ"ר מדידה:

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום: 
 

התשלום עבור בטון האספלט יהווה תמורה מלאה לכל העבודה, החומרים, הכלים, הציוד  .א
וכל ההוצאות האחרות הכרוכות בסלילת שכבות בטון אספלט לרבות: אספקה, הנחה 

ביצוע מישקים, קרצוף לצורך התחברות למצב קיים, חיתוך ומריחת ביטומן  והידוק,
 גימור של שכבת האספלט ועוד, והכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

אילו לקח בחשבון כי פני כאשר המדידה נעשית ביחידות של מ"ר, רואים את הקבלן כ .ב
השטח יכולים להיות לא אחידים, לא מישוריים, עם בורות, וכי עליו ליישם שכבה אשר 
עובייה לפחות העובי שבסעיף אשר בכתב הכמויות. למען הסר ספק, במידה והמדידה 
נעשית לפי מ"ר, לא תשולם תוספת מחיר עבור עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר 

 ן בסעיף של כתב הכמויות.לעובי המצוי
באם המדידה נעשית ביחידות של טון, יקבל הקבלן תשלום עבור כמות בטון אספלט שלא  .ג

תעלה על הכמות המחושבת לפי הנוסחה הבאה: שטח הפיזור כפול עובי מתוכנן כפול 
 .1.2צפיפות השדה כפול מקדם 

ספק, אין חתימת  על הקבלן להציג תעודות משלוח לחומר שסופק לאתר. על מנת להסיר .ד
 המפקח באתר, על גבי תעודות המשלוח, מהווה אישור לכמות המסופקת לאתר.

פרטי תשלום, הכוללים אספקה בלבד של חומרים יפורטו בנפרד בכתב הכמויות. טיב  .ה
החומרים יהיה זהה למפורט בסעיף המתארים בתת פרק זה. התשלום כולל עבודות 

לים או בידיים מעל ומסביב לצנרת אתת קרקעית, הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים ק
 במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים. 

 
 )תערובות אספלטיות צפופות דירוג )תא"צ

 מרכיבי התערובות
של המפרט הכללי  51.04.02ככלל, כל מרכיבי התערובת יעמדו בדרישות המפורטות בפרק משנה 

 ר של חברת נת"י.לסלילה וגישו
 

 דירוג האגרגטים
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תחומי דירוג האגרגטים )באחוזי משקל( של תערובות אספלט צפופות דירוג לצורך קביעת נוסחת 
 :התערובות לשכבות תחתונות ועליונות, מוצגים בטבלה להלן

 
 

 
 תכונות תערובות האספלט צפופות הדירוג

 
בטבלה )לפי בדיקת מרשל( מוצגות  התכונות הפיסיות של תערובות האספלט צפופות הדירוג

 :להלן
 

 
 
 

 תערובת אספלטית מבנית )תא"מ(
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של המפרט הכללי  51.04.02כל מרכיבי התערובת יעמדו בדרישות המפורטות בפרק משנה  .א
 לסלילה וגישור של חברת נת"י.

תחומי דירוג האגרגטים )באחוזי משקל( של תערובת אספלט מבנית לצורך קביעת נוסחת  .ב
 :ת לשכבות תחתונות ועליונות מוצגים בטבלה להלןהתערובו

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תכונות תא"מ נדרשות מוצגות בטבלה להלן

 
 :הערות לטבלה

 בדיקת הצפיפות הממשית תהיה באמצעות שיטת בדיקת צפיפות בוואקום. .א
 51.04.04.03שיטות הבדיקה הרלוונטיות מפורטות בטבלה  .ב

 
 )דמותתכינת נוסחת התערובת )בדיקות מוק 
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 .הקשות מכל צד 75אנרגית ההידוק של המדגמים תהיה  .א
 :טמפרטורת ההידוק של המדגמים תהיה כמפורט בטבלה להלן .ב

 

 
 

 :תכולת ביטומן מיטבית תיקבע כתכולה שבה מתקיימים התנאים הבאים
 .51.04.04.02אחוז חלל כנדרש בטבלה  .א
 0.3%ות בתחום של לעיל מתקיימ 51.04.04.02כל שאר הדרישות המפורטות בטבלה  .ב

 .מתכולת הביטומן הנ"ל±
 

שעות.  6 משך הזמן בין ייצור התערובת האספלטית במפעל לבין סלילתה באתר לא יעלה על
 .תערובת אספלט שלא תרובד בתוך פרק זמן הזה לא תפוזר באתר ולא ישולם עבורה כל פיצוי

 
 חיבור רוחבי בין שכבת אספלט חדשה לבין שכבת אספלט קיימת:

 
 ."יבור קבוע בין שכבת אספלט חדשה לישנה )קיימת( יעשה באמצעות "שן התחברותח .א
"שן ההתחברות" משמעותה חיבור אנכי של האספלט החדש לישן בעובי המאפשר  .ב

התחברות באמצעות עוביים תקינים של תערובות אספלטיות בהתאם לסוג התערובת 
 .ולגודל האגרגט

סים בין שכבה קיימת לבין שכבה בעבודות ריבודים, ניתן לבצע מעבר מפל .ג
ישנה/מקורצפת באמצעות הידוק אספלט חם על גבי פסים של בד "יוטה" בשיפוע מרבי 

המפלסים לא -מ'(, אך תנאי שתקופת השירות של מעבר 5ס"מ ל  1)לדוגמא  1%של 
 .תעלה על שבוע אחד

 
 עובי השכבה:

 
בי ובמהות העבודה ומוצג בטבלה עובי השכבה הנדרש תלוי בסוג התערובת, בגודל האגרגט המר

 :להלן



  141 

 
 

 : השפעת תנאי מזג אוויר
 

צלסיוס. בנוסף, אין לפזר  10° -אין לפזר תא"מ כאשר טמפרטורת האויר נמוכה מ .א
תערובת אספלט כאשר נושבות רוחות חזקות או קיימים באתר העבודה תנאי מזג אוויר 

 .של התערובתמהירה  או תנאי שטח מיוחדים העלולים לגרום להתקררות
מעלות, כך שיש לקחת בחשבון שמרגע  80יש לסיים את הידוק התערובת בטמפ' של  .ב

פיזור התערובת ועד סיום ההידוק, קצב התקררות התערובת בהתחשב בתנאי מזג 
 .דקות עבודה 20האוויר, יבטיח לפחות 

כאשר אין לפזר אספלט בימים בהם צפוי גשם )על פי תחזית השירות המטאורולוגי(, או  .ג
פני השטח המיועדים לפיזור אינם יבשים, או כאשר ישנם באתר העבודה תנאים 

 המגבילים את הראות ועלולים לגרום לסיכון בטיחותי )סופות חול וכד'...(.
 

 רציפות האספקה: 
 

-יש לספק תערובות אספלט לסלילה ברציפות וללא הפסקות ארוכות של יותר מחצי .א
וכה של מעל רבע שעה, ו/או בהפסקה קצרה יותר שעה. בכל מקרה, לאחר הפסקה אר

 'באם הטמפרטורה אינה עומדת בדרישות המפרט, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף ב
 .להלן

בכל מקרה בו משך הזמן של פריקת אספלט בין שתי משאיות עוקבות יעלה על רבע שעה  .ב
ר או במקרה בו הטמפרטורה של האספלט שנותר במגמר נמוכה מהדרישות, יפוז

 .האספלט הנותר במגמר על גבי בד יוטה תוך מעבר מפלסים מעובי השכבה לעובי אפס
עם חידוש האספקה תפורק היוטה והאספלט שעליה יסולק והסלילה תימשך מנקודת 

 .ההפסקה. חידוש העבודה יעשה בהתאם להנחיות למישק עבודה רוחבי
 
 

 שיטת פיזור:
 

 :גבהים, יש לפזר את רצועות הסלילה בשיטה הבאה בעבודות ריבודים שעבורם לא הוכנו תכניות
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מ' לפחות, או לחילופין  8.4רצועה הראשונה תפוזר באמצעות מגלש פירקי באורך של  .א
 ( ומגלש קצר, בהתאם להוראות היצרן.sonicבאמצעות בקרה צלילית )

 .במידת הצורך והאפשר, תפוזר הרצועה הראשונה גם בעזרת בקר שיפוע .ב
החדשות אל הרצועה הקודמת תיעשה באמצעות מגלש קצר באורך  התחברות הרצועות .ג

 .מ' לפחות 1של 
בכבישים צרים ומפותלים, בהם אין מקום להנחת מגלש ארוך, יקבע הגובה באמצעות  .ד

 .מ' לפחות 1מגלש קצר באורך של 
טמפרטורת הפיזור של האספלט לא תפחת מהטמפרטורות הבאות, כאשר המדידה  .ה

 בסל המגמר אך לא באזור המגע עם הדפנות ולא על פני השטח.  תבוצע בארגז משאית או
 צלסיוס. 140° -טמפרטורה לפיזור תא"מ לא תפחת מ .ו
 גבולות רצועות הפיזור של שכבה עליונה: .ז

 

ס"מ לפחות מפסי סימון הניתוב  10המישקים בין פסי הסלילה יהיו במרחק של  •
 .ומחוץ לתחום של עקבות הגלגלים בנתיבי המיסעה

 
 :ך רצועות הפיזוראור  .ח

 

 .רצועות הפיזור תהיינה זהות באורכן ותסתיימנה בקו ישר  •

 400אם הפיזור יהיה באמצעות מגמר אחד, לא יעלה אורך רצועות הפיזור על   •
 .מ', על מנת להבטיח חיבור מישק אורכי "חם על חם" במהלך אותו יום סלילה

 קות, יש לקצר את אורךבעבודות בתנאי מזג אוויר קר, או כשנושבות רוחות חז  •
 .הסלילה הנ"ל לאורך שיבטיח חיבור "חם על חם" כנ"ל

ניתן לפזר את האספלט ברצועות ארוכות יותר, תוך שימוש במתקן אינפרה   •
אדום ייעודי לחימום המישק. אורך הפיזור ומהירות הפיזור יתאימו ליכולות 

ימלית של הטכניות של מתקן החימום. יש לחמם את המישק לטמפרטורה מינ
 צלסיוס. 120°

אם הקבלן יסלול רצועות באורכים שונים, יהיה עליו לקרצף, על חשבונו, את   •
האורך החורג עד לאורך הרצועה הקצרה ביותר, על מנת ליצור את החיבור בקו 

הישר הנ"ל, ולסלק את החומר המקורצף מהשטח. הקרצוף האורך העודף 
 .לתנועה במצב זה יבוצע באותה משמרת ולא יותר לפתוח כביש

 
 :מישק אורכי .ט

 

המישק אורכי יימצא באזור פסי ההפרדה בין הנתיבים, מחוץ לתחום עקבת   •
הגלגלים, ולא יחפוף את המישק של השכבה התחתונה, אלא יוזז הצידה 

 .ס"מ 20 -למרחק של כ

התחברויות במישקי עבודה לאורך המסלול בין רצועות סלילה סמוכות   •
ת עבודה. אם ההתחברות בין שתי רצועות סמוכות לא תתבצענה באותה משמר

תיעשה במהלך המשמרת, יש לנסר את שכבת האספלט הסלולה ברוחב מינימלי 
ס"מ ולנקות את המשטח משאריות אספלט, מים, אבק וכו'..., עד  10של 

לקבלת משטח עבודה נקי ויציב לחלוטין. לאחר ביצוע החיבור עם שכבת 
וריות המישק בסרגל מישוריות, לא תשולם כל האספלט הטריה תיבדק מיש

 .תוספת לקבלן בגין האמור בסעיף זה
 

המישק לרוחב בין ימי עבודה עוקבים יבוצעו לאחר פירוק שכבת האספלט מעל יריעת  .י
ס"מ מעבר לחיבור היוטה  20היוטה, ניסור שכבת האספלט הסלולה ברוחב מינימלי של 

משאריות אספלט, מים, אבק וכו'..., עד  לאספלט שנסלל ביום קודם, ניקוי המשטח
לקבלת משטח עבודה נקי ויציב לחלוטין. לאחר ביצוע החיבור עם שכבת האספלט 

 .הטריה תיבדק מישוריות המישק בסרגל מישוריות



  143 

 60° פתיחתה של שכבת אספלט טרייה לתנועה תותר רק לאחר קירורה לטמפרטורה של .יא
פתיחה מהירה של הכביש לתנועה, תבוצע צלסיוס ומטה. אם קיימת דרישה מהותית ל

התזה נמרצת של מים על פני השכבה לצורך קירורה המזורז באמצעות מיכלית מים, 
וזאת על פי שיקול דעתו הבלבדי של מנהל הפרויקט. קירור מהיר זה כלול במחירי 

 .היחידה של העבודה ולא ישולם בגינו כל תשלום נוסף
 

 סים:מפל
 

קה יהיה בהתאם לאמור לעיל ו/או בתוכניות ו/או הוראות מנהל עובי השכבה לאחר הידו .א
 .הפרויקט

עובי שכבות אספלט יקבע לפי הפרשי המדידות בין המדידה שאחרי הסלילה וזו שלפני  .ב
 .חתום PDF -הסלילה, בכל שכבה ושכבה, הנתונים יוגשו בטבלת אקסל וב

 :הסטיות הקבילות בין המפלס הנדרש למפלס שבוצע יהיו .ג
 

 
 

ידוחי הגלעין יבוצעו קרוב ככל האפשר לחתכי המדידה. אם תמצא סטייה בין עובי ק .ד
בדיקה לסיבה  על מנה"פ לבצע 15%הגלעין לעובי המתקבל מהפרשי המפלסים גדולה מ 

להפרשים ובהתאם לממצאים יקבע באופן בלבדי ע"י מנה"פ לפי מה קובעים את העובי 
 .ולקבלן לא יתאפשר לערער על כך

בהם אין תכנון גבהים וכן בקטעים בהם משיקולי ביצוע השכבות מבוצעות בעבודות  .ה
ברצף באותה משמרת ללא מדידת גבהים, בקרת העוביים תהיה על פי מדידה ישירה של 

  .מהעובי הנדרש 20%עובי ליבה בודדת לא יקטן מ  .ליבות שייקדחו מהמיסעה
 מהעובי הנדרש. 5%שכבה בעובי קבוע לא יפחת העובי הממוצע ביותר מאשר  .ו
  .ליבה בעובי גדול מהנדרש תילקח, לצורך חישוב הממוצע, כאילו הייתה בעובי המתוכנן .ז

לדוגמא: בעבודת ריבודים לא נדרשו מדידות מפלסים, לכן נדרש לעבוד לפי עובי. עובי 
 6.5, 5.2, 5.6, 6.0, 6.1 :ליבות בעוביים הבאים 5ס"מ, בפועל התקבלו  6שכבה מתוכננת 

 ס"מ. 
ס"מ וממוצע עוביי  6.0x0.8=4.8 -ל פי הדרישות לעיל, עובי ליבה בודדת לא יקטן מע

 ס"מ' 6.0x0.95=5.7הליבות לא יקטן מעובי של 
 ס"מ. 5.76כל הליבות עומדות בדרישת המינימום לליבה בודדת. הממוצע הינו 

 
 ומעלה. 97%ערך שיעור ההידוק לתערובות תא"מ יהיה  .ח

 
 (:PCEד )ציפוי יסו -51.040.0011
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 הוכחת יכולת:
 

לפני תחילת העבודה יוכיח הקבלן את יכולתו בריסוס הכמות הנדרשת באמצעות קטע  .א
 ניסוי. במסגרת קטע הניסוי תיבדק תקינות המערכת ותקינות כל המתיזים.

 .קטע הניסוי יכול שיהיה בתוך תחום העבודה על פי אישור מנהל הפרויקט .ב
משטחי מדידה בעלי שטח ומשקל ידועים  5מוצע של כמות הריסוס תיבדק באמצעות מ .ג

 .מראש, אשר יונחו בנתיב ההתקדמות של המרססת במנת העיבוד
מהכמות  ±25%בנוסף, כמות הציפוי בכל בדיקה בדידה חייבת להימצא בתחום של  .ד

 .הנדרשת
 .שקילת המשטח עם הציפוי תעשה לאחר הריסוס ולפני התנדפות המים שבתחליב .ה
פחות אחת לחמישה ימי עבודה בכל אתר ולא פחות מבדיקה אחת הבדיקה תבוצע ל .ו

 .לאתר ותייצג את כמות השטח המרוסס שבוצע בין הבדיקות
 .שטח עם כמות חסרה יושלם על ידי ריסוס נוסף .ז
 .שטח עם כמות עודפת ינוקה באמצעות מטאטא מכני וירוסס מחדש .ח
י באזורים שעליהם לאחר הסרת משטחי הבדיקה האמורים יושלם הריסוס באופן ידנ .ט

 .הונחו המשטחים
בדיקה לא תקינה תחייב את הקבלן בביצוע הוכחת יכולת חוזרת לפני המשך ביצוע  .י

 .ריסוסים וסלילה באותו אתר
 

 תכונות התחליב:
 .תכונות התחליב תיבדקנה על מדגם שיינטל ממכלית הריסוס .א
יקה אחת הבדיקה תבוצע לפחות אחת לחמשה ימי עבודה בכל אתר ולא פחות מבד .ב

 .לאתר ותייצג את כמות השטח המרוסס שבוצע בין הבדיקות
 
 אחידות הציפוי: 

 
מעלות ולא כאשר טמפרטורת  5 -הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ .א

צלסיוס ובנוסף, נושבות רוחות חזקות או קיימים באתר העבודה  10° -האוויר נמוכה מ
 וחדים העלולים לגרום לריסוס לקוי של הציפוי.תנאי מזג אוויר או תנאי שטח מי

הצפוי יבוצע ע"י מכלית הריסוס מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד  .ב
)עם אפשרות שליטה של הפעלה והפסקה( לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר 

למערכת ההתזה. במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכליות הריסוס, יותר 
 מוש בציוד ריסוס ידני.שי

 אבני שפה, אבני תעלה, מעקות, תאים וכו' יש לכסות בעת הריסוס כדי למנוע זיהומם. .ג
לא תותר תנועת כלי רכב וכלי עבודה על השטח המצופה, וקבלן אחרי לשמירת שלמות  .ד

 ותקנות הציפוי עד לכיסוי בשכבת אספלט.
לא סימני נזילה, שלוליות או הציפוי המרוסס יהיה אחיד לכל אורך ורוחב המיסעה, ל .ה

 .פסים יבשים
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אחידות הריסוס תושג על ידי התזה של כל הנחיריים בצינור ההזנה בלחץ אחיד ובחתך  .ו
 .טרפזי

...( את 'באחריות הקבלן לבדוק ולאמת בצדי הדרך )שטח התארגנות, דרכים זמניות וכד .ז
 .אחידות הריסוס לפני ביצוע הציפוי על פני השכבה האספלטית

לרסס ציפויים אלא לאחר שהקבלן בדק ואימת את אחידות הריסוס באמצעות אין  .ח
 .הציוד שברשותו

 
 תיקונים:  

 
שטחים מרוססים שבהם ניזוק הציפוי יתוקנו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. על פני  .א

שטחים בהם יקוו שלוליות תחליב יפוזר חול דק שיספוג את עודפי החומר. לאחר מכן 
 .ינוקה בטאטוא יורחק החול והשטח

שטחים בהם יימצא כי כמות הציפוי קטנה מהנדרש ירוססו ריסוס נוסף בהתאם  .ב
 .להוראות מנהל הפרויקט עד להשגת הכמות הנדרשת

 
 
 

 (:TCEציפוי מאחה ) - 51.040.0016
 

הציפוי המאחה יבוצע באמצעות תחליב ביטומן מהיר שבירה. התחליב יהיה מאחד  .א
 .3טבלה מספר /2חלק /161הסוגים המפורטים בתקן ת"י 

 .ק"ג/מ"ר 0.25-0.35כמויות הציפוי לגבי תערובות אספלט תא"מ תהיינה  .ב
 .ק"ג/מ"ר 0.4-0.5בשטחים מקורצפים תהיינה כמויות הציפוי המאחה  .ג
אין לרסס ציפוי מאחה על שכבה חדשה במשך שבעה ימים מאז הסלילה. לפני הסלילה  .ד

ם השכבה תימצא בתום שבעת הימים על הקבלן לנקות היטב את שכבת האספלט. א
מלוכלכת, על הקבלן לנקותה לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ולרסס ציפוי מאחה רק 

 .לאחר קבלת אישורו
ס"מ לפחות מכל  20רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית שמעליו, בתוספת של  .ה

 צד )במידה ורוחב השכבה אינו תחום על ידי אבני שפה וכד'...(.
 .שעות )בדרך כלל באותו יום( לפני ריבוד השכבה האספלטית 24יפוי יבוצע בתוך הצ .ו

שכבת האספלט תרובד לאחר התנדפות המים מהתחליב והתייבשות השטח, ולאחר 
 .דקות אחר יישום הציפוי 30 -שהציפוי שינה צבעו מחום לשחור אך לא פחות מ

 .היותרלך יום עבודה אחד לכל הציפוי ירוסס על גבי שטח המיועד לכיסוי בתערובת במה .א
 

 כולל ניסור מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש - 51.040.0210
 

סעיף זה בא לענות על עבודות פירוק וניסור קצה האספלט של מסעה קיימת לצורך ביצוע 
 התחברות מבנה כביש חדש למבנה כביש קיים.

 ף:, ובנוס51ופרק  01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 

 ס"מ. 10עבודות הפירוק מתייחסות לשכבה אספלטית בעובי של עד  .א
העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה מחוץ  .ב

 לתחום הפירוק.
 

 מ"א. מדידה:
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף: תשלום:

 
 וק השכבה האספלטית.התשלום כולל את הידוק פני השטח לאחר פר .א
 לא תשולם כל תוספת עבור שכבות אספלטיות עבות. .ב
שימוש בסעיף זה מוגבל למקרים בהם לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לעובי המבנה  .ג

 הקיים.
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 תמרור ושילוט - 51.081תת פרק 

הצבת תמרורים וסימוני צבע תתבצע בהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים של משרד 
 דורה עדכנית לעת הביצוע.התחבורה, מה
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 רשימת התוכניות -מסמך ה' 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
 

 אדריכלות
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

1 C001 תכנית קומת קרקע 
2 C002 תכנית גגות 
3 C003 תכנית תקרות 
4 C004 חתכים 
5 C005 חזית מזרחית וצפונית 
6 C006 רומיתחזית מערבית וד 
7 C007 תכנית פיתוח 
8 C008 פריסת גדרות 
9 C009 פריסת שירותים 
10 C010 פריסת מטבחון 
11 C011 פריסת ריצוף קומת כניסה 
12 C012 פריסת סורגים 
13 C013 תכנית קרקע כולל מטבח 
14 ALU רשימת אלומיניום 
 רשימת נגרות ומסגרות  15
16 P רשימת פרטים 
 
 

 קונסטרוקציה
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

1 01-1339  תכנית כלונסאות 
2 02-1339  תכנית ריצפה 
3 03-1339  תכנית תקרה 
4 10-1339  תכנית ממ"מ 
 
 

 תברואה
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

 אינסטלציה פיתוח 1 1
 אינסטלציה קומת קרקע 2 2
 אינסטלציה קומת גג 3 3
 
 

 חשמל
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

 תכנית חשמל קומת קרקע 1 1
  תכנית תאורה קומת קרקע 2 2
 תכנית לוח חשמל 3 3
 הארקת יסודות 4 4
 
 

 מיזוג אויר
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד
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 קרקע קומה 1 1
 גג קומה 2 2
 טבלת יחידות 3 3
 
 

 מטבחים
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

1 DCK1186 סופרפוזיציה-מטבח מעון יום 
 
 

 תנועה
 שם תכנית מספר תכנית מס"ד

1 UBG-TR-TALPAZ-
DD-2401-01 

 נספח תנועה למעונות יום תלפ"ז

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

     ן: חתימת וחותמת הקבל   תאריך: 
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 דו"ח קרקע-מסמך ו' 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
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 20612-18סימוכין: 

 12988תיק: 
 

 ירושלים -תלפיות מזרח  -מעון יום 
 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס

 
 נתונים כלליים  .1
 

 איתור  א. 
 יםהאתר נמצא ברח' אליהו חכים פינת אבנר גרשום בירושל  

 (.107חלקה  30757)גוש    
 

 טופוגרפיה  ב. 
 +. 704-פני הקרקע שבאתר בקירוב מישוריים נמצאים ברום של כ  
 פני הקרקע יורדים לכיוון צפון )רח' אליהו חכים(.  

 
 תיאור המבנה  ג. 
  מתוכנן מבנה חד עד דו קומתי.   
  טון. 40-100העומסים הצפויים הינם בתחום   

 
 דיקות הקרקע תוכנית ב ד. 
דו"ח זה מתבסס על סיור גאוטכני שנערך באתר וכן על סקר גאולוגי  .1  

קיים של האזור וממצאים שהתקבלו בפרוייקט של חב' מנרב שבוצעו 
 בקרבת מקום.

 
קידוחי הניסיון מהווים בדיקה של מדגם מזערי לעומת נפח הקרקע  .2  

ר להלן לעומת חתך הכללי. אי לכך יתכנו שינויים בחתך הקרקע המתוא
הקרקע בפועל. בכל מקרה של אי התאמה על המפקח לדווח למהנדס 

 כולל אפשרות של תוספת עלויות לביצוע הביסוס.הביסוס. 
    

תיאור קידוחי הניסיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות בלבד. אין  .3  
תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון התאמת כלים 
ושיטות עבודה לצורך הביצוע או להעריך "שווי" כלכלי של הקרקע 

הנחפרת. אם הקבלן מעוניין לקבל נתונים אלו עליו לבצע סקר קרקע 
 משלים.

 
 יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הקרקע )יש לידע  .4  
 שעות( וישלימו המידע הדרוש. 48בהתראה של    

 
 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 

 
הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות  .1  

 ולאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו. 
 

 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  
 

 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   
 

יקוז עילי של האתר ומערכת להיות תחליף לתכנון מפורט של נ ב.   
 ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה. 
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 להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ איטום.  ג.   

 
ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר לעיל.  .3  

מ' במפלס  0.5של מעל  שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים
 -של קומות עליונות  משמעותיתחפירה/רצפה מתוכננת, תוספת 

 מחייבים התייחסות מחודשת של יועץ הקרקע. 
 

מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו  .4  
ביצוע היסודות שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, 

המבין ההמלצות והדרישות המקצועיות והמזמין מחייב הנדסי צמוד 
 עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל. 

 
שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת  .5  

לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש 
שעות לפחות. )יש לרשום  48לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 

 על תוכנית הביסוס(. 
  
קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב של המפקח הצמוד באתר  6  

תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני הקרקע( ולאחריותנו  הם
המקצועית בפרויקט. על המפקח הצמוד לוודא התאמת חתך הקרקע 

 .פרדבפועל למתואר בדו"ח ולאשר יציקת כל יסוד בנ
 

   שנים מיום הפקתו ובתנאי  3דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  7  
 ששולמה התמורה בגינו.   

 
 חתך הקרקע  .2
 

  חתך הקרקע הצפוי כולל השכבות הבאות: 
 

 .מ' 3-1-של כ משוערתתכן היתקלות במילוי בעובי  - מילוי א. 
 בתוך המילוי תיתכן התקלות בבולדרים של צור.  

 
 

שכבה זו צפויה עד לעומק רב. תיתכן התקלות בכיסי  -ד קרטון חווארי קרטון ע ב. 
 "נארי" קשה וכן עדשות עם צרורות צור וחדירות קרקע.

 
  מסקנות והמלצות .3
 

 ביסוס המבנה יעשה באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  א. 
  מ' מפני קרקע 10עומק הכלונסאות המינימלי יהיה ללא הרחבות.   
 וככל הנדרש לחדירהפיים/תחתית קורות )הנמוך מבניהם( סו  

 מ' לפחות בתוך סלע קרטוני. 8של    
 

 תיתכן התקלות בגושים ובולדרים. יתכן הצורך בחפירה לסילוק  ב. 
 וקדיחה חוזרת למחרת. CLSM-מפגעים, וקידוח ומילוי ב  

 
 ( חדשה וזאת בהתאם להצעת התקן לביסוסיש להבהיר ליזם ולדיירים ) ג. 

שבתנאי הקרקע שבאתר לא ניתן למנוע כליל הופעת סדקים בעלי משמעות 
אסטטית )ללא סכנה ליציבות( וזאת על אף כל האמצעים המפורטים בדו"ח 

 והמיועדים ככל שניתן תופעה זו.
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 יתכן הצורך בשילוב קידוחים במכונת כלונסאות רגילה חזקה ד. 

   (M-250 עם קדיחה במכונת מיקר )ס"מ.  45ופיילים בקוטר לפחות 
 קידוחי ניסיון בנוכחות  2על הקבלן לבצע  .לפני הזמנת כלובי זיון  
 גיאולוג )הערה זו תירשם בתכנית(  
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  ביסוס בכלונסאות .4
 

 להלן פרוט קוטר ועומק לפי העומס הנתון:  א. 
 

 עומק כללי  
 עומס אופקי עומס אנכי מינ' מתחתית קוטר 
 מותר )טון( מותר )טון( (קורות )מ' )ס"מ( 
  
    2  50עד  10 50 
 60 10 51-75  3  

 
 יש להקפיד על תכנון פרט פשוט וברור של חיבור הכלונסאות למבנה  ב. 
   עם חפיפה מרווחת של הזיון. הפרש גובה בין בסיס כלונסאות   
 .1:1סמוכים לא יעלה על   

 
  נס מתנהג "כזיז המומנט הנובע מכח אופקי יחושב בהנחה שהכלו ג. 
 פעמים הקוטר )ביחס ישיר לקוטר(.  4חופשי" הרתום בעומק   

 
  יש לזמן את מהנדס הביסוס לתחילת העבודה ויש להביא בחשבון  ד. 
 התאמות עומק וקוטר נוספות לפי הממצאים בעת הביצוע.   

 
 עמודי יסוד יהיו בקוטר הכלונס.  ה. 

 
 פקח צמוד באתר בעל הכשרה ביצוע הכלונסאות יעשה בהשגחת מ ו. 
 מקצועית נאותה אשר יהיה נוכח במהלך העבודה, יאשר יציקת כל   
 יסוד ידווח למהנדס הביסוס. המפקח יבדוק וינהל רישום על עומק   
 הקידוח פעם ראשונה בגמר קידוח )לפני הכנסת הכלובים( ופעם   
 שניה לפני היציקה כדי לוודא היעדר מפולות.  

 
  הכלונסאות טרם ביצוע עמודים  בכלת סוניות יבוצעו בדיקו ז. 
 וקורות.   

 
 העומק הסופי יקבע בתחילת הביצוע. יתכן הצורך בהעמקה  ח. 
 מ' לפחות. 16מ'. הציוד שיובא לאתר בלי יכולת קדיחה לעומק  1-3של   

 
 )לכתוב על תכנית היסודות(  הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה מהמרכז המתוכנן  המפקח באתר יוודא א. 
מקוטר הכלונס. סטיה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון ויש לדווח  5% -יותר מ

 עליה למהנדס הביסוס. 
 

)דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה  6ובעל שקיעת קונוס של " 30-הבטון יהיה ב ב. 
 נאותה של הזיון בכלונס(. 

 
ת הבטון יש לחפור בטוריה את עודף הבטון כדי למנוע עם התחלת התקשו ג. 

 . הווצרות "בצל" עליון
 

 מ'. 8יציקת הבטון תעשה באמצעות משפך וצינור קשיח באורך  ד. 
 יציקת הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה.    

 
 11-כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקידוח. קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב ה. 
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מ' בלבד. הזיון יהיה  16מקוטר הקידוח )ביחס שר לקוטר(. אורך הזיון יהיה  ס"מ
מברזל מצולע ויחושב ע"פ הכוחות האופקיים והמומנטים. אבל בשום מקרה לא 

 .פרומיל שטח החתך 5-יפחת מ
 
 

מהנדס הביסוס יאשר את תכנית היסודות )מבחינת עקרונות התכנון( ויאשר את  ו. 
 טרם יציקתם. הכלונסאות הראשונים 

 
 בדיקות סוניות יבוצעו במחצית הקידוחים.  ז. 
  
   וקדיחה חוזרת וכן סילוק  CLSM-יתכן הצורך בקידוח ומילוי ב ח. 
 גושים ע"י חפירה בבגר.  

 
  M-250קידוח הכלונסאות יעשה ע"י מכונת כלונסאות חזקה ) ט. 
 מכונת ויתכן הצורך בשילוב קדיחה עם  לפחות( עם מקדחי ווידיה  
 מיקרופיילים( אין להביא לאתר כלובים לפני ניסיון קידוח בפועל.  

 
 תכנון רצפות )רצפה, הפרדת קורות וכו'(  .6
 

הבטחת יציבות מוחלטת לרצפות בתנאי הקרקע שבאתר מחייב תכנון רצפה  א. 
  "תלויה", דהיינו ללא מגע עם הקרקע.

 ס"מ. 20סכין"( בגובה  הרצפה תהיה יצוקה על ארגזי פוליוויד )" חתך  
 

 . יש לשקול ביצוע מערכת ביוב על כלונסאות.באתר מילוי הצפוי לגרום לשקיעות ב. 
 

איזורים מרוצפים מומלץ לבצע מאבנים משתלבות על שלוש שכבות מצעים  ג. 
יש להביא כיוונים(.  לשניטון למ"א  8המונחות על יריעות שריון )חוזק של 

 בעתיד.בחשבון שיידרשו תיקונים 
 

מ'(  3שכבות מצעים וכלונסאות "ריסון" )כל  2קירות תמך מומלץ להניח על  ד. 
ניתן לוותר על הנ"ל אם יתברר שהקרקע הטבעית מ' בקרקע טבעית.  4החודרים 

 הינה בעומק רדוד.
   
 ס"מ. 2-4חיבורי הצנרת יהיו גמישים ויאפשרו תזוזות של  ה. 

 
 תוכנית הביסוס(  )יש לכתוב על ייעוץ בזמן ביצוע .7
 

שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון  א. 
האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של היסודות 

 ולהדריך המפקח הצמוד באתר. 
 

 48הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של  ב. 
 ת לפחות. שעו

 
במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של  צמודקיום פיקוח הנדסי  ג. 

המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני 
 הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרוייקט.

 
 )עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס(  פיתוח גינון וניקוז .8
 

ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה שתמנע תכנון הפיתוח  א. 
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הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י יצירת 
שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח הרחקה מהירה 

)ראה תקן ישראלי  .הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודותשל המים. 
 (.1525ת"י  לאחזקת מבנים

 
מ'  3ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקם  ב. 

לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק( וכן 
  .מ' לפחות מהמבנה( 5הימנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחק 

 
 
 
 
 

 ע"י מתכננים מנוסים תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב יעשו   .ג
 וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז  
 הכללי של האתר ביחס לסביבה.  

 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע העבודות  ד. 

 )במידת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. 
 
 

מ' בסמוך לכלונסאות. בכל מקרה של ספק  2 -גדול מאין לבצע חפירה לעומק ה ה. 
 יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 

                             אינג' זליו דיאמנדי         
 
 

  
 


