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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 0 'א
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2 'א

 
 פליליות הרשעות העדר רבדב תצהיר 3 'א
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 8 'א
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 5 'א
 הצהרת המציע 6 'א

 הצהרה על העדר קרבה 7א' 

 כללי - פרטיםמ ב'
 יםמיוחד יםטכני יםמפרט 0ב'
 חוזה ד'
 אישור עריכת ביטוחים  0ד' 
 ת ביצוע(ערבות לחוזה)ערבו  2ד' 
 בטיחות כללי ה'
 מינוי מנהל עבודה ו'
 ותדמי בדיקה ופרוגרמת בדיק ז'
 חשבון סופי וסילוק תביעות אישור ח'
 תעודת סיום ט'
 הוראות כלליות לכתב הכמויות  י'

 ריכוז כתב כמויות יא'
 הצעת המציע יב'
 רשימת תכניות יג' 
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

לביצוע  הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)" עפולה תעיריי
 כמפורטבעפולה בית עמית, בית לילד ולמשפחה, מרכז יום לקשיש  –בני רווחה מיגון למתוספת עבודות 

 .למכרז המצורף, נספחיו על ,בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז

 רקע .2

 –תוספת מיגון למבני רווחה עבודות ביצוע ל ראשי קבלן עם תקשרלה נתמעוניי העירייה .1.2

 .בית עמית, בית לילד ולמשפחה, מרכז יום לקשיש בעפולה

 "(.העבודות" 0 "השירותים)להלן: "                    

  חודשים 7משך זמן הבצוע :    .1.1

 יהיה, סףבנו .העבודות מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז הזוכה .1.2

 השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות בקשר עם  הבטיחות נושאי על אחראי הזוכה

 למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע ,בו שיועסקו

 ולהוראות להנחיותלהוראות הדין, וכן  בהתאם העבודות את יבצע במכרז הזוכה. זה

 .העירייה

פים כספיים בהתאם לתקציבי העירייה המאושרים. רשאית העבודה תבוצע בהיק .1.2

העירייה להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודה בכל שיעור כפי שתמצא לנכון ולקבלן אין 

 ולא יהיו טענות בנושא.

 הזוכה שהציע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצועל התמורב .1.2

 [.חוזהמסמכים המצורפים לה ]לרבות הבהתאם לתנאי חוברת המכרז והו ,בהצעתו

 

 למכרז זמנים וחל .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 //:31עה בש  ,31/31/1/31 מועד אחרון להגשת הצעות 

 //:/3 בשעה ,11/33/1/31                 סיור קבלנים 

 31/1/1/31 תוקף ערבות הגשה למכרז
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 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות םשינויי לערוך רשאית העירייה .2.1

 דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון מועד הז ובכלל

 .המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור

ם את העבודות הקבלן מצהיר כי אין ולא יהיו לו טענות בדבר עיכובים ובאחריותו לתא .2.2

עם הקבלנים האחרים ובמידה ויגרמו עיכובים העיריה לא תשלם כל תוספת כספית בגין 

 זאת.

 מכרזב ם להשתתפותתנאי

 כללי .4

 המפורטים התנאים על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .עלולים להיפסל – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1

 מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום ,מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2

 שפטימעמד מ .5

 בישראל.   רשמי רשםמב חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .2.2

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .2.1

 
 למכרז 0'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 

 

 תנאי סף -המציע של ניסיון .6

 כדלקמן: ,הבאים לעמוד המציע על ,במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1.2

 3  בקבוצה ג' סוג //3ווג בעל סי
 

 רצופות אחרונות שקדמו שנים שלוש  בעל ניסיון של לפחות
 דומיםפרויקטים ביצוע ב ,לפרסום המכרז זה

 

 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 .למכרז 2'א כנספח המצורף

 
 

 מעמד המציע .7

 .מ"ע מ לצרכי שהמור עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .1.2
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  – תאגיד .1.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 , לרבות רישום בעלי  המניות.התאגידים

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 יםציבורי עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 .חשבון רואה או ,מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .1.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .1.1

 . 3191-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .1.2

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 3'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 תצהירים .9

 .מכרזל 8'א כנספח המצורף בנוסח  -תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום .1.2

 .מכרזל 6'א כנספח המצורף בנוסח –הצהרת המציע  .1.1

 המכרז מסמכי עבור תשלום .11

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים יםהמסמכ כל ללא תוגש אשר הצעה

 

  מכרז ערבות .11

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .22.2

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון שברשותה, ישראלית ביטוח

 בתוקף שתהיהו ,₪   ///,/1   כום כולל שלבס, המציע שם על, 3113 - א"התשמ, הביטוח

 .למכרז 2-ד כנספח המצורף בנוסח,  31/1/1/31   ליוםעד 

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .22.1

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .22.2

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .22.2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא ירייההע  .22.2

 שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון מצאתש כפי

 . מההצעה לחזרה
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ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .22.1

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל - ותערב אליה ףצורת שלא הצעה .22.1

 דרישת פרטים מהמציע: .12

 מציעמה ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה .13

 או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או פרטים נוספים השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו

ורשאית היא  המלא רצונהלשביעות , מסמכים שלמתה לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים

  והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע. גם לאחר פתיחת ההצעות לעשות כן בכל עת

 קבלנים סיור .14

 יציאה מבניין העיריה :מקום המפגש   //:/0 בשעה 2600002/04  ביום ייערך קבלנים סיור .22.2

 .1111593-/5/מר שאדי אגבאריה  בנייד  לפרטים והבהרות יש לפנות טלפונית אל

 בסיור נכחו אשר המציעים אל שלחת והעירייה העירייה נציג אצל יירשם המציע .22.1

 .הקבלנים סיור של סיכום, הקבלנים

 חובה אינו  ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים 

 

 המכרז מסמכי רכישת בגין תשלום .15

יש , התשלום הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה רכישת תשלום בגין ₪ ///,3 בסך תשלום

   . , התשלום לא יוחזר בכל מקרהכאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהלצרף 

 קומה רביעית. 1בכיכר העצמאות " קדוש" ין יבקופת העירייה בבנאת חומר המכרז יש לרכוש 

 המכרז מסמכיב עיון .16

 1//0/1510/,  בטלפון לפוניט תיאום לאחר,  העירייהבקופת   המכרז במסמכי לעיין ניתן .21.2

 שרי לוי, אצל 511119111/,

 ההצעה מבנה .17

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .21.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .21.1

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .21.2

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .21.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה
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 .כאלה ישנם אם, בה סודיים חלקים ציון תוך תוגש ההצעה .21.2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .18

א את הצעתו במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים המציע חייב למל .21.2

 במקום המיועד לכך. אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע מחיר .21.1

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסףלא   יתהחוז שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .21.2

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .19

 סיום לאחר, את שם ההצעה שאת הנו, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את

את ההצעה יש למסור , 02//: בשעה 0300202/04 מיום יאוחר ולא ההבהרות הליך

 . 09' יהושע רחב בניין העירייהבבלשכת  פניות הציבור בקומת הכניסה   במסירה אישית 

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 2-ב תוגש הצעה

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .21.2

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 תוחזרו תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.1

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .21.2

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת )במקרה של תאגיד( המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .21.2

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות יבראש ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.2

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו צרףי לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.1

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן
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 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, העירייה, תרשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את בללק שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .21.1

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ

ל ידי שינוי או תוספת בגוף שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

קיימת הזכות לפי שיקול דעתה, להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות  עירייהל

 כאמור.

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.1

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .21.1

 קניין מסמכי המכרז: .21

 הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .2..1

 עריכת אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע העירייה

 .זה למכרז הצעה

 עהההצ תוקף .21

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .12.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים החלטהה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .12.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .22

 למכרז. 'ביכנספח המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .11.2

תזכה במכרז,  –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .11.1

אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא לבחור בה, לרבות חריגה בלתי סבירה מהאומדן 

או  העירייהאו חוסר כשירות או ניסיון לא מספק או ניסיון לא חיובי של  העירייהשהכינה 

 .עשל גוף אחר עם שירות המצי

 והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו עירייהל .11.2

 נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 חייב יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, אפשרויות ניסיונו, ,כשירותו להוכחת
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 ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע סרב .רשושנד הפרטים וההבהרות להמציא

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק העירייה רשאית כאמור כלשהוא

 להתחשב בקשת רחבה של שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה ובניהם  תרשאי תהא העירייה .11.2

ולתו יכסכום ההצעה  ניסיונו ויכולתו המקצועית של המציע, כושרו,סכום ההצעה, 

ותו וכל נימוק ו/או כל שיקול כפי שרציוד ועובדים המצויים ב הארגונית והכלכלית,

שתמצא ועדת המכרזים לנכון. לצורך האמור רשאית הועדה לדרוש ממציע או ממספר 

מציעים להופיע בפניה או להמציא לה כל פרטים ומסמכים אודות פרטים ונושאים שיראו 

מציע וכל מציע מתחייב להמציא לוועדה כל חומר ועדה לרבות אודות עסקיו של הול

 שיידרש לפי שיקול דעתה של הוועדה.  

 החוזה על חתימה .23

 המועד בתוך, עירייהל להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .12.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 9 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים בויותההתחיי, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .12.1

 את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית העירייה תהיה כזה

 להיפרע העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל .להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות

 .מההפרה כתוצאה הל שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .12.2

היה  ,והזמנת עבודה "צו התחלת עבודה"ב  העירייהנשוא המכרז מותנים במתן אישור מ

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל  1היא לא  יינתן צו כאמור, במהלך ומכל סיבה ש

המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין 

 יה.יאם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

אם לצרכיה, בהת  העירייה תבצע עבודותהמציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי  .12.2

 תקציבה,  ובהתאם להזמנת המנהל כהגדרתו בחוזה לקבלן מידי פעם בפעם. 

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.2

 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 ביטוחים: .24

את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף  עירייההזוכה ימציא ל .12.2

 ,למסמכי המכרז. 0ד' כנספח 
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 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה ציעהמ חשבון על יערכו הביטוחים  .12.1

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .25

ימים מיום קבלת ההודעה על  9, מתחייב להגיש, תוך העירייהמציע שהצעתו תתקבל ע"י  .12.2

, בשיעור ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז.יהזכי

צמוד מדד, להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י  מערך ההצעה כולל מע"מ %/3של 

עפ"י דין ו/או פיצוי בגין נזק תרופה אחרת זאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל וההסכם, 

כפיצוי לפי שקול דעתה הבלעדי, לגבות את הערבות שנגרם בפועל. העירייה תהיה רשאית 

 מוסכם.

ת ההסכם, בנוסח המצורף יום לאחר תום תקופ /1הא לתקופת ההסכם ועוד ערבות תה .12.1

 למסמכי המכרז. ,2 ד'כנספח 

לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  העירייההיה ותחליט  .12.2

 /1נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

 תכסיסנית הצעה .26

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .27

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 כרז.המ ביטול בשל כלשהם פיצויים או אכיפה של

 

 בכבוד רב,

 עירית עפולה
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 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

-Eכתובת דוא''ל )

MAIL) ׂ 

 

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :ה בשם המציע ותפקידם אצל המציעמורשי החתימ

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 2 נספח א'

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 

 8/02/04' מכרז מס  

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 

_______________________את השירות / שירותים _____________ כקבלן ראשי"(, ביצע עבורנו המציע"

 הבאים :

תקופת 
 :השירותים

  החל מיום:___________

  ועד ליום  :___________ 
היקף 

 :השירותים
  

  מספר 
 מועד ביצוע תיאור העבודה

3   
1   
1   

 
 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .5

 
 :פרטי נותן חוות הדעת

 

  שם

  פקידת

  טלפון
 
 
 
 
 
 
 

                      תאריך :__________                                                                                       ____________ חתימה
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 3נספח א' 

 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

 – להלן) 3191 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .11.2

עבודות תוספת מיגון למבני  1/31//0  מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות"( החוק"

 ., בית לילד ולמשפחה, מרכז יום לקשיש בעפולהבית עמית –רווחה 

 "(.המכרז: "להלן)  .2
 

 זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .1
 האחרון למועד שעד הרי – עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, רזבמכ ההצעות להגשת
 

 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה הותז בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 8נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת רתצהי

 – 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  1/31//0 אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז
ה צפוי לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיהחברה0המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 3111 –לחוק החברות התשנ"ט  111כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא

 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 13ג "התשס

 -1987 ז"תשמה ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
 

 באוקטובר 31 – ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002   

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות להגשת

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

 חתימה+חותמת
 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין ורךע, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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   5 א' נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 
 

                                                      
 עיריית עפולהלכבוד: 

 
 ,נ.ג.א.

 
 
 __________________הנדון:    כתב ערבות מס'  __

 
 1/31//0למכרז מס' "( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _______________)להלן  .0

  בית עמית, בית לילד ולמשפחה, מרכז יום –תוספת מיגון למבני רווחה  עבודותלביצוע  בנוגע

 .לקשיש בעפולה     

 
 

      )במילים:  ש"ח _____________לסך של שלם לכם כל סכום עד ל  בזאת כלפיכםהננו ערבים        

 "(.  סכום ערבות" –( בלבד,  )להלן חדשים ___________שקלים___

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  /0סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .5

בה להוכיח או , וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חוהה ו/או מי מטעמיעל ידי העירי
 לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .5
 
 

תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך_____________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר  .5
היה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, ת

ימים והתחייבויותינו האמורות בכתב  /1יה לתקופה נוספת של עד  יעל ידינו על פי בקשת העיר
 ערבות זה תהיינה בתוקף עד לתום מועד  הארכת הערבות.

 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 בכבוד רב,

 
 ____________________בנק   __

 
 סניף  ______________________
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  6נספח א' 

 הצהרת המציע

 

  מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני .2
  עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו______________ 

 
 בית עמית, בית לילד –תוספת מיגון למבני רווחה עבודות וע לביצ בנוגע 1/31//0מכרז מס' 

 ולמשפחה, מרכז יום 
 

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן)  

 לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .2
, כלשהי מניעה של קיומה על לי ועיד לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים השירותים

 פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .1

 מקום את ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה,  .2
התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע  האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים

 העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חכל כו להשיג אתשל המציע יש בכוחו  .2

 מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .2
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים

ל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות אני מתחייב כי אעמוד בכ כי, מצהיר הנני .1
נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום 

 לפחות.

 ,אדם כח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם חוכ חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .1
 .3111 -ו''התשנ

 ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .1
 במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי

 .ובמועדן

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה השקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .1
 עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל

 .המכרז מסמכיב כמפורט  הזמנים בלוחות העמידה

 להקטין הזכות לה שמורה, העירייהשל  והמוחלט הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם ,הנני מצהיר כי, ידוע לי ..2
 שמורה עירייהשל לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל או

 של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי העירייה

 3113 -א"תשנ(, תנאים והבטחת דיןכ שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .22
 מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 3119 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם
 . עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה

 בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .21
 מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי או/ו העירייהו ,ל"הנ

 ,בטיחות צו לקיים החובה המבצע כקבלן עליו שחלה למציע /לי ידוע כן כמו .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ
 גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן

 ,החוק הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה
 .עירייהל המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה הינו
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 ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,עירייהל כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .22
 .לנכונותה אישור לקבלת

 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .22
 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו

 .מתא תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .22

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:

 

 אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                                                             ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 7' נספח א

 עפולהלכבוד עיריית 

  09יהושע חנקין 

  עפולה

 

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו0או לחבר מועצההצהרה  הנדון: 

  :או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן/הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (ו אחותבן זוג, הורה, בן או בת, אח א)קרוב משפחה  (3

 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (1

 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (1

 עפולה.סוכנו או שותפו של עובד עיריית  (0

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 1)-(3)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (5
 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 1)–(3)ה ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנ

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור 

יף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסע
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 
להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על 

בלה על פי החוזה ולא פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקי
 לשלם את שוויו של מה שקיבלה

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג
 .לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי

 

 
 
 

 
                                           ___________________                ________________ 

  תאריך                                                                                              חתימה      
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 נספח ב'

 יםמפרט

 כללי

 

צווים  העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,הקבלן מתחייב לבצע את  .3
, וכן לבצע כל הוראה בישראל  שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכתעירוניים וחוקי עזר 

חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר 
וכל  ,אגרותתשלום תשלום מסים, , שיונותיהוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת ר

מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על ן האמור לעיל.תשלום אחר החל בגי
פי הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים בהתייחס למערכות 

 תשתית וכבלים. 
ותנאים נוספים המפורטים הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות   .1

ומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. לשם שמירה על שלבחוזה, 
הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 

ביצוע עבודה מסוגה של העבודה להדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 
 שימוש בציוד זה.י העובדים על ידנשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה 

לשלם בשל כל  ההקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עלי .1
בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות ה תביעה או משפט שיוגש נגד

לום עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תש הגרמו לישאחרות הוצאות הוצאות משפטיות ו
 אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל. יהנהלי אחר שיוטל עליחובה מ

להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן  תהעירייה מתחייב .0
 רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם העירייה. כלפיה והקבלן יהיה 

ם את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני הקבלן מתחייב לקיי .5
, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של 3151 –העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או 
 לעובדיו.

בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או הקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .1
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על 3113 –מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע 
בר ימי ושעות העבודה העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בד

וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות 
מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה 
בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העירייה ובעלי 

 מם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה.העסקים ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-נספח ב'
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 מפרטים טכניים מיוחדים
 
 

 

 תוספת ממ"מ –המרכז לילד ולמשפחה, עפולה 
 

 מפרט טכני מיוחד - 2 – 'מסמך ג
 

 עבודות עפר - 0/פרק 
 

 מוקדמות  //.0/
 

 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן: א.  
 דוק את תנאי הקרקע. דרכי הגישה להבאת החומר ופינויו.לבקר באתר ולב  -
 
 לבדוק את כל המפלסים הקיימים והנדרשים.  -
 
 לבקר את נקודות הקבע.  -
 
לרבות המודולים( ע"י מודד  -לבדוק ולסמן את העמדת הבנין )האנכית והאופקית   -

 העבודה. מוסמך ולקבל את אישור המפקח לכך. לחזור ולמדוד את השטח לאחר ביצוע
ויועברו למהנדס המתכנן, תכנית  AS MADEלאחר ביצוע היסודות, יבוצעו תכניות 

סימון כלונסאות ומידת הסטיה של כל כלונס. לאחר ביצוע רצפה ראשונה, יש לבצע 
לדיווח לרשויות על יציקת רצפה ראשונה וכן כל מדידה נוספת, AS MADE תכניות   

 הנדרשת לדיווח לרשויות.
 
ק את טיב הקרקע וכל האמצעים הדרושים לביצוע ע"פ התכניות, וכן את כל לבדו  -

המגבלות וההפרעות הקיימות בביצוע העבודה הנ"ל בהתאם לתכניות. הקבלן גם 
 ישמור על נקודות הקבע, ויקבע נקודות חדשות ע"פ דרישת המפקח.

מבנה בכל מקרה רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת הצעתו ובדק את 
הקרקע ואת סוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר כל תביעה מחוסר הכרה מספקת של טיב 

 הקרקע או טעות באבחנה.
 

הנמצא במשרד המתכנן ומהנדס , ישראל קלר, תשומת לב הקבלן מופנית לדו"ח מהנדס הביסוס ב.  
שינויים . הדו"ח הנ"ל הוא לאינפורמציה בלבד ואין המזמין מתחייב לומצורף למפרט הביסוס

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, לאימות סופי של פרופיל הקרקע  העלולים להתגלות בשטח.
לשם התארגנות בציוד ובאמצעים המתאימים  לרבות השינויים הנדרשים בביצוע עקב התנאים 

לצרכי תכנון בלבד. אין להסיק  –נתוני יועץ הקרקע  .()וכל זאת ללא מדידה בנפרד שהתגלו
 וני הדו"ח לגבי סוג הכלים הנדרשים לביצוע העבודה.מסקנות מנת

 
ישורים אלו אעל הקבלן להשיג, על חשבונו, את אישורי החפירה מכל הרשויות המוסמכות. קבלת  ג.  

 הינה תנאי הכרחי לתחילת העבודות.
 

במחירי העבודות כלולים, בין היתר, גם סימון מדויק של העמדת חלקי המבנה באתר, סימון  ד.  
 מתווה ,המודולים ומרכזי היסודות, כל זאת ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן.ה
 

הביטוי "חפירה" פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע או סלע )אף אם לא נזכרת החציבה  . ה
 .הקרקע במפורש( ולא תהיה כל הפרדה בין חפירה וחציבה ומחירי היחידה יכללו את כל סוגי

 
בחשבון כי בשטח העבודה עלולים להימצא מתקנים תת קרקעיים כגון צנורות על הקבלן לקחת  .  ו

ושוחות מים, ביוב ותעול, שוחות וכבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה האחריות הבלעדית לשלמות 
מתקנים אלה בזמן ביצוע עבודות העפר. כל נזק שייגרם להם יתוקן על ידו ועל חשבונו.  כל עבודה 

זמנית ו/או קבועה של מתקנים ומערכות תת קרקעיות תבוצע ע"י הקבלן  שתדרש לצורך תמיכה 
 ללא מדידה בנפרד.
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הקבלן יהיה אחראי בלעדית ליציבות, תימוך, מניעת מפולות וכו', ניקוז מי גשמים, מי תהום  .  ז

 במפרט הכללי. //3/הכל כמפורט בפרק  ומים כלואים וכל זאת ללא מדידה בנפרד.
 
ללים בין היתר גם סילוק הפסולת על כל סוגיה וכל עצם או מכשול שהקבלן יתקל המחירים כו .  ח

בזמן החפירה לרבות סילוק חומרי החפירה למיניהם למקום שפך מאושר כן החזרת עודף 
ישורו של המילוי כלולים והחפירה תוך כדי הידוקו לפי דרישות המפקח. דהיינו העלאתו, פיזורו 

 בנפרד.במחיר החפירה, ולא ימדדו 
 
 החפירה לא ימדדו בנפרד. שתיתהידוק ועיצוב  . ט
 
ושיפועים לכל סוגי החפירות יקבעו ע"י הקבלן בתאום עם המפקח. לא ישולם  על  מרחבי העבודה .  י

 המדידה בתחום המבנה בלבד. –מרחבי העבודה בנפרד 
 

 עבודות הכנה ופירוק
 

תת עצים ועקירתם, הדברת עשבים וכן מחיר העבודה כולל הסרת צמחיה וניקוי, חישוף, כרי
במפרט הכללי. כן כוללת העבודה סילוק  3/.3/הכל כמפורט בפרק  –עבודות פירוק וסילוק פסולת 

לפני קרקעיות וכל ההפרעות המצויות ושיתגלו בשטח העבודה, תוך מהלך העבודה. -מערכות תת
 הפירוק והסילוק על הקבלן לקבל אישור מהמפקח.

 
 העבודה מבוצעת צמוד למבנה קיים. – ןתשומת לב הקבל

 
 עבודות חפירה

 
עבודות החפירה כוללת בין היתר גם חפירת השלמה וישור למרתפים, חפירה לראש כלונסאות  א.  

 שונים, הכנת תשתיות לרצפה תחתונה לרבות ביצוע שיפועים וניקוזים למיניהם.וקורות וקירות 
 

לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם  ב.  
מכניים ו/או בעבודות ידיים, אם יש צורך בתמיכת החפירה,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות 
 לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.

. החומר ישמש כמילוי ו/או יסולק לום נוסףתשמש לעבודות מילוי, ללא תשיתרת החומר החפור 
לפי  –אופן ביצוע עבודות המילוי  מהאתר למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק שיידרש.

 .1/.3/המפרט הכללי בפרק 
 

 חפירה למערכות תת קרקעיות למיניהן ומילוי חוזר לא ימדדו בנפרד והם נכללים במחיר המערכות. ג.  
 

 תרתחפירה מיו    3/.0/
 

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא הקבלן 
ס"מ עם הרטבה  והידוק  35את עודף החפירה בחומר מילוי, מאושר ע"י המפקח, בשכבות של 

לפי שיטת מודיפייד א.א.ש.הו  19%במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 
מעברי כלי מהדק )לחליפין ע"פ החלטת המפקח יבוצע מילוי בבטון מאשור ע"י המהנדס(.  0פחות ול

עבודה זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן. בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן 
 בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

 
 עודפי חפירה 8/.0/

 
פי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים ופסולת אחרת שתמצא יסולקו אל עוד

למקום שיורה המפקח ו/או יסולק למקום שפך מאושר ע"י הרשות  -מחוץ לאתר העבודה 
 המקומית וללא הגבלת מרחק.

 
 
 

 
 חפירת גישוש   5/.0/

 
על ידי המפקח חפירות גישוש זהירות בעת החפירה בשטח יבצע הקבלן באזורים מסוימים שיוגדרו  א. 

לשם איתור וגילוי צנרת ו/או מתקנים תת קרקעיים אחרים, העבודה תבוצע בגבולות ובממדים 
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בהתאם להוראות המפקח באמצעות כלים מתאימים ובמידת הצורך גם בעבודת ידיים. אין בעבודה 
קרקעיים. על  -תקנים תתזו משום הטלת אחריות כל שהיא על המזמין או המפקח בגין פגיעה במ

הקבלן מוטלת כאמור האחריות המלאה לגבי בדיקה מראש של תכניות ברשויות השונות במגמה 
 לוודא הימצאות של מתקנים תת קרקעיים לסוגיהם.

 
חפירת הגישוש כוללת גם את כל העבודות ועבודות העזר הדרושות כגון דיפון זמני במקרה הצורך  ב.  

ה על הצנרת ו/או המתקנים התת קרקעיים האחרים לאחר שהתגלו בפני של דפנות החפירה, הגנ
פגיעה עד לאחר קבלת הוראות על ביטול הצנרת והמתקנים האחרים. סוג חפירה זה לא ימדד 

 בנפרד, והמדידה תהיה ע"פ מ"ק חפירה רגילה.
 

 דיוק עבודה
 

בה המתוכנן והן לגבי סרגל + ס"מ הן לגבי הגו 1דיוק העבודה בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה 
 מ' בכל כיוון שהוא. 1ישר באורך 

 
 חציבה 4/.0/

 
 לחציבה.גם המונח "חפירה" מתייחס כאמור  א.  

 
 מילוי  בחומר שהוצא מחציבה טעון אישור המפקח. ב.  

 
 ביצוע כלונסאות 0/.0/

 

 על הקבלן לבצע את עבודות עפר בצורה שתבטיח גישה והגעת מכונות לביצוע הכלונסאות. .א
 

 יהיו על חשבון הקבלן. –עבודות הדרושות להבטחת הגעת המכונה בכל מזג אויר כל ה .ב

 

 .11ובמפרט הכללי פרק  סוסיכמפורט במפרט יועץ הקרקע ובתכניות הב –ביצוע עבודות הקידוח  .ג

 

לפי המפורט בדו"ח יועץ הקרקע והנחיות הביסוס בתכנית  –בדיקות סוניות ואולטרה סוניות  .ד
ירה, תקבע ההנחיה המחמירה יותר. כל הבדיקות הנ"ל כלולות היסודות. במקרה של סת

 במחירי היחידה.
 

 כמויות ומחירים  0.00/
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובסעיפים קודמים יכללו מחירי עבודות החפירה ללא תשלום נוסף, בין 
 היתר גם:

 
ילוק וניקוז מי גשם, עיבוד סימונים, חפירות גישוש, סילוק עודפי חפירה, סילוק עצמים מהשטח, ס א.  

מרחבי עבודה, שפועים, מדרונות, תמיכות זמניות. העברת העפר לפני העבודה ואחריה, חפירה 
בעבודות ידיים למפלס הדרוש, חפירה בקווים לא רגולריים קשתיים ומעוגלים מילוי חוזר מהודק 

המתכננים, כריתת ועקירת "פ הנחיות עומבוקר בחומר מקומי מאושר ובחומר גרנולרי למילוי חוזר 
מילוי תעלות וקירות, חפירת גישוש לגילוי קוי  (כולל סילוק למקום שפך מאושר) עצים וגדמים

 תמיכות מערכות ודיפונן. ,מערכות
 

עבודות החפירה למיניהן תמדדנה במ"ק לפי נפח האדמה התאורטי ע"פ מפות המדידה ללא מרחבי  ב.  
 וכד'.עבודה, שינויי נפח, דרכי גישה  

 
 חפירה לתעלות וקורות תימדדנה לפי מידות תאורטיות של האלמנטים הנחפרים ללא מרחבי עבודה. ג.  

 
חפירה לפלטות יסוד )לפי הצורך( תעשה בהתאם למידות המדויקות של הפלטות בעבודה ידנית  ד. 

 וזהירה והיציקה תהיה כנגד דפנות החפירה, המדידה לפי נפח תאורטי.
 
העבודה ע"פ הוראות המפקח וכן תחזוקת הגידור לאורך התקופה שתדרש ע"י  גידור כל אתר .ה

 .כלול במחיר עבודות העפר – המפקח



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

23 

 עבודות בטון יצוק באתר -  2/פרק 
 

 מוקדמות    0/.2/
 
 1/פרק  –בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  . 3

 אחר ותקן פיקוד העורף העדכני.ו/או כל פרק רלוונטי 
 
הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט, כי התכניות שבידיו הן מהדורתו  .1

האחרונה של המתכנן בסטטוס "לביצוע". אין להתחיל בביצוע עבודות השלד, ללא קבלת תכניות 
 אדריכלות מקבילות לתכניות קונסטרוקציה.

 
ל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים לפני יציקת הבטון, כ .1

אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור המפקח ו/או היועצים 
בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, 

יקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של טעות או קלקול בגלל פעולת היצ
 הקבלן.

 
 יציקת כל התקרות תעשה בנוכחות צמודה של מהנדס הקבלן. .0
 
קודם לביצוע שלד הבנין או חלקיו, על הקבלן להגיש תוכניות וחשובים סטטיים ע"י מהנדס רשום  .5

ות התקנים, התקנות של הקבלן, עבור הטפסות ו/או התמיכות השונות והתאמתן לדריש
כלול במחיר העבודה. מהנדס הקבלן יהיה חתום כמהנדס אחראי לביצוע  –והמפרטים הרלבנטיים 

 של הפרויקט.
 

 סוגי הבטון 2/.2/
 

 -אלא אם כן פורט אחרת בתכניות. סוג הבטון בחגורות ב /1 -סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיו ב
ונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים. . תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבט/1

. סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים, ללא 11בדיקות הבטונים כמפורט בת"י 
 הבדל במיקומם, במפלסים, בגבהים גאומטריה וכיו"ב.

  
, אם לא צויין אחרת בתוכניות, אך לא 331הבטון יהיה בעל דרגת חשיפה בהתאם לדרישת ת"י  .3

 פחות מהמפורט להלן:
 ברצפה + קומה ראשונה. 1דרגה 
 מ' מעל פני הקרקע.1 -בקירות החוץ 1דרגה 
 לקירות ועמודים בתוך המבנה. 3דרגה 

 
 
מחירי הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות, וכמו כן עמודים  .1

 חד.וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן א
 
מקצועות כל הבטונים הגלויים, יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי  .1

 שיקבע האדריכל, הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף.
 
כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים או בתבניות דיקט חדשות ושימוש בשומרי  .0

 תשלום נוסף. מרחק באישור האדריכל, ללא
 
יכללו מוסף משפר עמידות  –כל הבטונים אשר לדעת המפקח עלולים לבוא במגע עם רטיבות  .5

 ברטיבות, ללא תשלום נוסף.
 
מהכמות המומלצת. יש להבטיח את  1%הערבים יעורבבו בהתאם להנחיות היצרן בגבולות  .1

 הערבים השונים שיוכנסו באותה תערובת. COMPATIBILITY)התאמת )
 

 דיוק בביצוע 1/.1/
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על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד 
מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות המודד 

 כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד.
 
 
 
 

 TOLERANCES -סיבולות  8/.2/
 
לפי טבלת הדרגות  1ת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה דרגת הסיבול .3

 (.3)חלק  911בת"י 
 
 (.3)חלק  911לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .1
 
הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל )לפלוס או  .1

 מינוס(.
 

 גודל הסטיה    תחום שבו        'מס
 המקסימלי    תבדק הסטיה   תאור העבודה והגדרת הסטיה  סד'

          
 
 מ"מ 5  מ' 1  . סטיה מהאנך בקוים ובשטחים של קירות ועמודים3
 
 מ"מ 1  מ' /3  . סטיה מהאנך בקוים ובשטחים של קירות ועמודים 1
 )בחזיתות(.   
 
 מ"מ 5  מ' 5  קירות הניצב בקוים של. סטיה אופקית בתוכנית מ1

 וכיו"ב.    
 
מ"מ   תקרות   5  מ' 5  . סטיה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן בתכניות לרצפות,0

 וקירות.
 
 מ"מ 5  ---   . סטיה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות,5

 תקרות וקירות.    
 
 ממ" /3  פלוס   חתכי קורות ,. סטיה בעוביים של רצפות, תקרות1

 מ"מ   5  מינוס       ועמודים
 

 לא תורשה צבירת סטיות!
 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, ישא הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל 
 הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 
 טפסים רגילים לבטונים 5/.1/

 
ה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונ : הערה

 הבינמשרדי.
 
. כל התבניות, לרבות צידם החיצוני של 1/0הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .3

קרקעיים תהיינה מפלדה למעט במקרים בהם יתירו האדריכל והמפקח -קירות המבנים התת
ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת שימוש בלבידים חדשים, חלקים ונקיים. עיצוב התבניות 
 במפרט הכללי. 1/10/התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 

 
הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובממדים  .1

שחרר את הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח, אך אין אישור התכנון מ
הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני 

כאחראי לביצוע, יהיה אחראי לכל עבודות התכנון והביצוע של  –מאמצים כלשהם. מהנדס הקבלן 
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הטפסות. כאשר הטפסות נשענות על תקרות, אשר אינן מסוגלות לקבל את העומסים הדרושים 
 היציקה, באחריות הקבלן לתכנן מערכת טפסות המסוגלות לגשר בין עמודים.בזמן 

 
מחירי הבטון יכללו את כל הוצאות הקבלן בגין סידור והכנת הטפסים, פרוקם בשלבים שונים,  .1

חיתוך החוטים, סתימת מעברי ברגי החיזוק וכו'. כל חוטי הקשירה יהיו, באם יהיו, מגולוונים 
 בלבד.

 
קרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תעובדנה לשיפועים בהתאם לתוכניות. עיבודים אלה תבניות לת .0

כלולים במחיר הבטונים המתוארים בכתב הכמויות. מחירי הבטונים כוללים טפסות בשיפוע 
 ללא תוספת מחיר. –ויציקות בטון בשיפוע 

 
בתוכניות ובין שלא, עבור במחירי עבודות הבטון כלולים הכנת כל החורים למיניהם בין שהופיעו  .5

הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטלציה, חורים למתקן מעליות ומיזוג, צנרת, חריצים, מגרעות, 
שקעים ותעלות למיניהן, לרבות ביטון מסגרות עץ, לרבות הסידור והחיזוק של אביזרים שיהיו 

משאריות בטון  מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון, וכן פתיחתם וניקויים של הפתחים והמעברים
 ופסולת אחרת לאחר סיום פרוק התבניות.

 
בנוסף לתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן לתאם את המעברים באלמנטי הבטון עם  .1

 תכניות יתר היועצים.
 

 הכנות ליציקה 1/.1/
 

ד שעות לפני מוע 01על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 
היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד. על הקבלן לתאם עם מתכנן 

 הקונסטרוקציה את מועד בדיקת הזיון.
 

 הפסקות יציקה 9/.1/
 

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת 
יטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. הש

שבועות מראש ובכתב, את בקשתו  1היציקה חייבים באישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח, 
להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את 

הפסקות היציקה  תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את
והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. החומרים הנוספים והזיון הנוסף הנדרש 

  אינם נמדדים וכלולים במחיר העבודה. –לביצוע הפסקת היציקה 
 

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות 
סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה המפקח, גם אם הן נוגדות את 

כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות 
המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה, יבוצעו שקעים בבטון לפני 

בעוצר מים במקומות שיידרשו. על ההפסקה ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה ויהיה שימוש 
הקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש 
באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף 

כל שיירי לאמור במפרט הכללי, ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מ
 בטון ומי צמנט.

 
 מוכנים לגמר צבע –בטונים חלקים  4/.2/

 
 בטונים חלקים כלולים במחיר היחידה ולא תשולם שום תוספת בגין המפורט בסעיף זה.

. התבניות תהיינה מטפסות פלדה 1/0הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .3
ות עץ כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים, הכל מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפס

מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמפקח. התבניות עשויות כך 
שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך 

פני בטון חלקים למשעי  תפרי השקה של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבורנדום עד לקבלת
 ומוכנים לצבע.

 
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של המפקח/האדריכל ו/או  .1

המזמין, ידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, 
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וישר לשביעות רצונו של  לרבות בצוע שפכטלים ו/או טיוח בגר עד קבלת גמר חלק
 המפקח/האדריכל ו/או המזמין.

 
 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה. .1
 
הקבלן יקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים  .0

 קורוזיביים.
 
עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם. אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות  .5

למניעת השימוש בחוטי קשירה, יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל, לפיה ניתן לחבר 
ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. 

ות אלה, יסתמו לאחר פירוק החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוט
הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות 
יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. 

ללים שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של הח
הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא מתכווץ כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי 

 אישור המפקח. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים לבטון חלק  .1

יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון עליו. דין זה כוחו  הנצמדים לקיר בטון יצוק,
יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת 
חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות איטום תוך שימוש 

ו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים, כולל השחזת בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמ
הפוגות והבליטות, באם יווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על 

 שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.
 
 תבניות.אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות ב .9
 
יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים  .1

 ע"י המפקח. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.
 
כל הפינות יהיו קטומות ויבוצעו סרגלים טרפזיים לאפי מים בתקרות וסרגלים  .1

 מחלקים בקירות.

 
 

 חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' חורים, /1.3/
 
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים, החריצים,  .3

השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי 
 עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. הבטונים. לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני

 
לצורך הברורים, יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח וכל המתכננים  .3

את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את  –וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 
יר וכו'. מודגש בזאת שאין התאמת הבנין לתוכניות מערכות התברואה, החשמל, המעליות, מיזוג או

זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק 
גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים. לפני יציקת הבטונים, יכין הקבלן תוכנית של 

יברר עם קבלני המערכות כל החורים, שרוולים, חריצים, שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש ו
האלקטרו מכניות וכל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל 
הנדרש. הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן 

יקה, יהיו כלולים בתוכניות והן מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היצ
 במחירי הבטון ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

 
 
 

 פירוק תבניות  1.33/
 

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית  1/11/ -ו 1/19/בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  
ב של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע או הסכמה הסטטית של התקרה יכתי
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דרישה לתמוך ברציפות שתי תקרות או יותר בכל גובה שיידרש, זאת מותנה בזמן הפירוק, משקל 
התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה. הקבלן 
רשאי להוסיף ערבים באישור המפקח, להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד 

יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז מחוזקו ולא 
 את התקשות הבטון.

 
 אשפרה 1.31/

 
, על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאים 1/5/, תת פרק 1/בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 כמפורט להלן:
 

 -ימים ליציקה: 9לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 
השטחים ו/או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח, יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך על כל 

צבעוני, הכל לפי מפרט והוראות היצרן. על  COMPOUND CURINGהבטון, הנקרא 
צמוד ככל האפשר לתום   COMPOUND  CURINGרצפות/תקרות בטון מוחלקות יש ליישם  

ה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים ביצוע ההחלקה כאשר הבטון עדיין לח. הורא
בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק 

ימים. על משטחי הפסקות יציקה אין להתיז   9את משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 
COMPOUND  CURING. 

 
י עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר תישמר אשפרת העמודים וקירות תעשה על יד

ימים. מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב  5רטובה באופן רצוף במשך 
הכמויות ולא תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא. הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי 

יפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רצ
 הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 
 צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות 2.03/

 
ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים ועם הקרקע, יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו 

כה על גגות כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת ברי
שעות ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. בכל מקרה של חדירת  91למשך 

מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את המקום הטעון תיקון 
או ש"ע. הקבלן יוסיף על חשבונו  ”VANDEX"   -או ב ”ZYPEX" -ו/או לטייח את המקום ב

ם מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את ערבי
הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל 
הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון. הערבים יעורבבו בהתאם להנחיות היצרן 

( הערבים השונים COMPATIBILITYות המומלצת. יש להבטיח את התאמת )מהכמ 1%בגבולות 
 שיוכנסו באותה תערובת.

 
/2.03A   דרגת חשיפה 

 
 .1/.1/ראה סעיף 

 
 

 החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות 1.30/
 

 כללי א.
 

+  5פני הבטון ברצפות וגגות, ללא מדה, יוחלקו כמתואר בסעיף זה. פני הבטון יעובדו בדיוק של  
 מ"מ )ההחלקה תבוצע ללא תוספת מחיר במקומות אשר יוכנו לאיטום(.

 
 

 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית ב.
 

עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים ממתכת. לצורך 
ר מט 1 -קבלת משטח אופקי, יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ

מ"מ שייוצבו לתבנית עם  /1//1ומפולסים במדויק. הסרגלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים 
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רגליות ממתכת. סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה. לאחר גמר הפילוס, יבדק גובה 
 פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף, ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.

 
 החלקה סופית ג.
 

הקבלן לקחת בחשבון, כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה להעשות על ידי צוות  על
מאומן היטב, מספר שעות לאחר סיום היציקה. לאחר ההחלקה כמתואר לעיל, יש לדחות כל 
פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של המים המופרשים, מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו 

ע את ההחלקה הסופית. ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת ישור במידה שלא ניתן לבצ
והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"( ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך. אין להתיז מים על פני הבטון 

)אין  3:3לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. מותר לפזר במקרה הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול 
 להשתמש בצמנט נקי למטרה זו(.

 
 אשפרה ד.
 

לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח, יש לאשפר את פני הבטון על ידי מים בלבד. אשפרה ע"י 
CURING COMPOUND  .יעשה באישור מתכנן בלבד 

 
 הגנה על השכבה המוחלקת ה.
 

 1./הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעובי 
 ס"מ על פני כל שטח הרצפה. 1 -זור שכבת חול בעובי של כמ"מ ועליה פי

 
טרם תחילת עבודת ההחלקה, הקבלן יכין על חשבונו דוגמת רצפה מוחלקת לאישור במקום שיורה  ו.

 המפקח.
 
 

 קירות וקורות 1.31/
 

קירות או קורות חיצוניים אשר יקבלו איטום, יבוצעו ע"י טפסים מלבידים גמר חלק ונקי ללא 
 מוכנים לאיטום. כל העבודה הנ"ל תבוצע ללא תוספת מחיר. –חורים 

 
 גגות ומעקות 1.39/

 
פני הגגות והמעקות בשפועים בהתאם לתכניות ויוחלקו עם כף פלדה בתוספת צמנט, ללא תשלום 

 נוסף. פנים מעקות גג יהיה בגמר בטון חלק מוכן לצבע.
 
 

 בטון לקבלת שטיחים או קרמיקה 2.04/
 

או קרמיקה ע"י הדבקה  C.V.Pפות( בטון ללא מדה המיועדים לקבלת שטיחים פני תקרות )רצ
+ מ"מ ע"י  1יעובדו לגמר חלק ונקי ובדייקנות מרבית בהתאם לגבהים ולמפלסים בדיוק של 

 "הליקופטר".
 

 מדה משופרת 1.31/
 

בעובי  , יש לצקת שכבת מדהPVCבכל המקומות עם מילוי גבוה או גמר קרמיקה או גמר שטיח או  א.

לפי דרישת האדריכל וכמצויין במפרט הריצוף. היציקה  1.5Φ@/1ס"מ עם רשת זיון  5מינימלי 
 תעשה בשלב נפרד לאחר יציקת הרצפות.

 
לפני ביצוע המדה, יש להרטיב היטב את הרצפה שמתחתיה, עובי שכבת המדה יקבע ע"י האדריכל  ב.

יחסים שיקבעו ויאושרו  ע"י המפקח והיא תבוצע מבטון בתערובת של אגרגט סומסום וחול ב
 ק"ג למ"ק בטון מוכן. /11 -והמעבדה באתר. כמות הצמנט במדה תהיה לא פחות מ

 
מ'. את  /X 1.5 /1.5 -השבלונות ליציקת המדה יהיו ממתכת והמשבצות במידות לכל היותר מ ג.

מהגובה הנדרש השבלונות יש לחזק ע"י קלינים וליישרם תוך יציקה רצופה במאזנת, כך שהסטיה 
 מ'. 5+ מ"מ בסרגל באורך  3לא תהיה יותר מאשר 
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יציקת המדה תבוצע במשבצות לסירוגין, כאשר משבצת אמצעית מבוצעת בין שתי משבצות  ד.

קיימות. לאחר פרוק השבלונות, לפני ביצוע הרצועה "החסרה", יש לנקות שוב את הרצועות 
המשבצות דבק "אפוקסי" )כולל "פריימר"  הסמוכות מכל גרגירי חול ולמרוח בתפרים שבין

להגברת ההדבקות(. כל ההכנות והחומרים המתוארים בסעיף זה כלולים במחיר יחידה הנקוב 
 בכתב הכמויות.

 
החלקת המדה תעשה ב"הליקופטר" או באמצעים אחרים שיאושרו ע"י המפקח והיא תהיה  ה.

+ מ"מ בלא שיהיו במדה כל  /.3דות החלקה "אידיאלית" )ברמה של "מוכן להדבקת שטיח"( למי
גבשושיות, תעלות פגמים וכו' )כלול במחירי היחידה(.שכבת המדה תוחזק באשפרה תוך לחות 

 מתאימה משך שבוע לפחות מגמר היציקה )ראה אשפרה להלן(.
 

 תיקונים שונים /1.1/
 

חשבונו במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה הקבלן על 
על ידי יציקת מדה והחלקה ב"הליקופטר". במידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את 
המשטח על חשבונו על פי פתרונות שייקבעו על ידי האדריכל והמפקח, לרבות ליטוש והשחזה של 

 הרצפה על ידי מיכון מתאים או פרוקה ויציקתה מחדש.
 

 פלדת הזיון 2.20/
 
על חלקיהם השונים וג"ת,  0011-ו 011מוטות פלדה כפי שמוגדר בת"י  מוטות הזיון יהיו .3

 :011בת"י  0בג"ת  1.0וכמפורט בטבלה 
 

 סימול הפלדה כינוי המוט סוג המוטות
 ϕ /10-פ מוטות חלקים .א

 //0-פ מוטות מצולעים, רתיכים .ב

 
 //5-פ מוטות מצולעים, רתיכים .ג

 
 

 :011בת"י  0בג"ת  1.5או רשתות מרותכות כמפורט בטבלה 
 

 סימול הפלדה כינוי המוט סוג המוטות
 //5-פ מוטות חלקים רשתות .ד

 
 //5-פ מוטות מצולעים רשתות .ה

 
 

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס  .1
 התקרות.

 
דיקה לצורך המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור וב .1

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

 
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה במקומות שונים מאלה המצויינים  .0

אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון 
לסירוגין. לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על פי ובאישור המתכנן. על הקבלן לקחת 

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר  31 -בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ
ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך הצעתו, כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה 

המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים 
 שיאושרו מראש על ידי המפקח. חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 
כים ליציקה הקודמת, יהיו לפני כל יציקה, יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השיי .5

 נקיים מיץ בטון ומלכלוך אחר.
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חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, כמפורט  .1
 במפרט הבין משרדי.

 
 זיון ברשתות פלדה 1.11/

 
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים 

 מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:
 

מינימום. מאחר וסידור  –ק"ג/סמ"ר  ///5מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/סמ"ר  //51חוזק למשיכה 
הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת תכניות 

ת ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המפקח.התכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפו
שבועות  1יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד 

ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי 
 וי במיקומם, לכן הגובה הסופי יקבע ע"י הקבלן המבצע.היחידה. קביעת גובה "הספסלים" תל

 
 פלטות פלדה, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה המעוגנים לבטון 2.23/

 
וצבועים. הקבלן יקפיד על ייצוב,  131כל האלמנטים מפלדה יהיו מגולבנים באבץ חם לפי ת"י  :כללי

טרוקצית פלדה ייחשבו כל אופקיות ואנכיות הפרופילים ועל הגנתם בזמן היציקה. בקונס
האלמנטים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים וצנורות ברזל )מרובעים ועגולים( בין אם הם 
חופשים ו/או יצוקים בתוך הבטון, בכל מידה וגודל שהוא ובכל צורת חיבור שהיא, לרבות חיבור 

בכתב הכמויות(.  בריתוך, ברגים וכו' )אלא אם אלמנטי פלדה מסוימים צויינו אחרת במפורש
מחירם ייחשב בכל מקרה ככולל את ייצורם, גלבונם, הרכבתם לרבות עיגון, הפלסה, ריתוך, 

 ניקוב, ברגים וכל ההכנות הדרושות בעיבודי וחיתוכי התבניות.
 

 בדיקת בטונים טריים 1.10/
 
נים תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטו .3

 .11כמפורט בת"י 
 
 .331ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .1
 
 עלות הבדיקות של הבטונים כלולה במחיר הבטונים. .1
 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 1.15/
 

 שלבי הביצוע יהיו כדלהלן:
 סיתות הבטון הישן עד לחישוף האגרגט וניקוי השטח מחומר משוחרר ומאבק. .3
 
 ניקוי ברזל הזיון מכל שאריות הבטון. .1
 
 הרטבת הבטון כשעה לפני יציקת הבטון החדש. .1
 
הנ"ל יכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות בעבור העבודות הרלבנטיות גם עבור התחברות  .0

 לבטונים שבוצעו על ידי אחרים. לפיכך העבודות הנ"ל לא תמדדנה ולא ישולם בעבורן בנפרד.
 
 

 ות ופיגומיםתמיכ 1.11/
 
על הקבלן לקחת בחשבון, כי אפשר וידרש לתמוך תקרות, קורות וקירות מסוימים באמצעות  .3

מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשניה וזאת על מנת לאפשר פיזור משקל 
היציקה למספר תקרות. יתכנו דרישות להשאיר תמיכות עד התקשות אלמנטים במספר מקומות 

 ה.מעל התקר
 

 התימוך של התקרות יעשה לכל זמן וגובה שידרש בהתאם להוראות המפקח והמתכנן. .1
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כאשר התקרות הקיימות אינן מסוגלות לשאת את משקל היציקה החדשה, יבצע הקבלן על  .1
חשבונו, פיגום הנושא את עומס היציקה, ללא עזרת התקרות. תכנון וביצוע הפיגומים הנ"ל 

 כלולים במחירי הבטונים.
 
כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי הקבלן,  .0

לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור הרשויות. מהנדס הביצוע 
 של הפרויקט אחראי ליציבות הטפסות. 

 
 כיסוי בטונים   1.19/

 
טפסים באמצעים פקקים עגולים מבטון טרום או ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מה

באמצעים מאושרים אחרים ע"י המפקח. עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר 
 לפני הבטון יהיה כדלקמן:

 
 ס"מ באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע. 0 -
 ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 1 -

 ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי. 1 -

באלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון: ס"מ  1.5 -
 ריצוף וחיפוי.

 
בכל מקרה יש להתאים את עובי הכיסוי לדרישות עמידות האש של כל אלמנט, הדרישות המפורטות, 

 הינן דרישות מינימום.
 
 

 אופני מדידה מיוחדים 1.11/
 

 המיוחד גם את המפורט להלן:מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט 
 
 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .3
 
 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .1
 
 חיספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש. .1
 

וולים וכד' יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים, חורים, שר .0
 וסתימתם במידת הצורך אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

 
 קרקעיים ובגגות.-ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון תת .5
 
 הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים. .1
 
 ביטון משקופים ומשקופים סמויים מכל סוג. .9
 

ד אלמנטי בטון בתואי קשתי, מעוגל ומשופע חלקי בטון נוטים, בעובי משתנה או עיבו .1
 בגמר אלכסוני אלא אם צויין במפורש אחרת בכתב הכמויות.

 
 יציקת תקרות, רצפות, טופינג, קירות בשיפוע. .1
 

 תימוך תקרות ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. ./3
 

 ורט בהנחיות הבסוס.סוניות כמפ-בדיקות סוניות, אולטרה .33
 

 מחיר החגורות כולל, בין היתר פתחים ומעקות משופעים, עגולים וכד'. .31
 

.  הקורות תימדדנה במ"ק, לפי עוביים בכל גובה שהוא. שטרבות ומילוי מזוזות לא ימדדו בנפרד א
 ויכללו במחירי הבניה.
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ללא תלות בחתך מלבני, עגול, .  כל העמודים ימדדו בנפח התאורטי כפי שהם מסומנים בתכניות, ב
 ) וללא תוספת שינני קשר ( שטרבות. לא רגולרי, טרפזי וכד'

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובסעיפים הקודמים של המפרט המיוחד לעיל יכללו מחירי הבטון  .  ג

 ללא מדידה בנפרד גם את העבודות הבאות:
 

 ד פרטי הפסקות יציקה במקומותכל העבודות  וחומרי העזר הדרושים והקשורים בעיבו   -
 השונים כנדרש ע"י המתכננים.

 
 עיצוב פתחים וקביעת אביזרים שונים בבטונים. שטח הפתחים ינוכה משטח הבטון.   -
 
מרי ואביזרי הפרדה, קיטומים, עיבודים, שיפועים, שקע לרולקה, עיגון וייצוב וביצוע ח  -

 '.פלטקות, חריצים, פינות, מגרעות, אפי מים וכד
 
ביצוע שלבי יציקה  והפסקת יציקה בהתאם לנדרש בתכניות הקונסטרוקציה וע"פ    -

 דרישות המפקח.
 
כל העבודות הנוספות הקשורות באי פרוק תמיכות מתחת לאלמנטים מסוימים כפי   -

 שידרש ע"י מתכנן הקונסטרוקציה ו/או ע"י המפקח בזמן הביצוע.
 
קר" או צורה -ברצפה באמצעות קופסאות "קל השארת פתחים במקומות שונים כגון   -

 אחרת כדי לאפשר עיגון אביזרים בשלב מאוחר יותר.
 
 קידוח מעברים בלוח"דים.  -

 
הארצי  שילוט וסימון מרחבים מוגנים והדרך המובילה אליהם ע"י שלוט פולט אור של המרכז .  31

ות וע"פ בחירת האדריכל לבטיחות ע"י מכבי האש ת"א, הכל בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכ
 ולשביעות רצונו המלאה.

 
 החלקת גגות  ב"הליקופטר". . 30
 

רונדופן )פוליסטירן מוקצף קשיח, מיוצר בשיחול עם ס"מ  1ע"י  ם,בידוד טרמי על קורות ועמודי .  35
 בטון. כלול במחיר עבודות  כיסוי(,

 
 בתכנית. ם כמפורט בטונים מיוחדים כגון בטון במאגר המים,  כולל מוספי .  31
 

 גמר בטון בחירוץ וסירוק ברצפות חניונים ורמפות. .  39
 

 סגירת פתחים בחומרים מעכבי אש, תבניות, שרוולים  פלאנג'ים בקירות ממ"מים העברת צנרת. .  31
 

. חישוב שימוש  בתמיכות מיוחדות מסוג אקרו או שווה ערך, בכל מקום שיידרש, במהלך העבודה . 31
 התמיכות באחריות הקבלן המבצע.יציבות 

 
 סיתות קורות העוגנים וסילוק הפסולת מן האתר. ./1
 

 יציקת יסודות לציוד מיזוג אויר, מעליות ואינסטלציה. .13
 

 יציקת משקל נגד למעליות. .11
 

 סתימת חורים ומעברי צנרת בבטון. .11
 

 הגבהות בטון סביב שוטים ופירים. .10
 

 מוחלק בהליקופטר ומוברש במטאטא כביש.הבטון ברמפות יהיה  .15
 
 
 

 עבודות איטום  - 5/פרק 
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 תכולת העבודה והנחיות כלליות 3/.5/

המפרט, וכתב הכמויות מהווים את הסטנדרט וכל המחירים שבכתב הכמויות בפרק עבודות  

האיטום כוללים את כל המקרים הדורשים איטום בבנין, כגון: תפרים, מפגשים בין אלמנטי שלד 

, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר, הן עפ"י תוכניות האדריכלות והן בהתאם שונים

לנדרש, הכל בתאום עם האדריכל המזמין מטיל על הקבלן את האחריות על ביצוע כל פרטי 

האיטום הדרושים בכל מקום, לרבות במפגשים בין שטחים אופקיים ואנכיים עפ"י פרוגרמת 

. הקבלן יגיש את תוכניות האיטום והפרטים השונים, לרבות פרוט כל האיטום הקיימת במפרט זה

 האיטומים לאישור המפקח והמתכנן.

 בכל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם. 

על הקבלן להעסיק מומחה לאיטום שיכין את התכנון המרחבי של האיטום עפ"י הסטנדרטים  

 בחשבון:המפורטים במסמך זה. על המתכנן לקחת 

 השפעת תנועות טרמיות. .א

 הגיאומטריה הסופית וחומרי הגמר. .ב

 מערכת הניקוז המתוכננת. .ג

 תפרים. .ד

 מפגשים של מישורים שונים. .ה

 הגנה נאותה על האיטום. .ו

 אחזקת האיטום. .ז

התוכניות שיגיש הקבלן יכללו את פרטי הקצה והמפגשים השונים ומפרטים לשלבי ביצוע, בקרת  

 פרט לבדיקות הצפה.איכות, תיקוני איטום ומ

 

 אחריות 50.50

 הקבלן אחראי לעבודות האיטום המתוארות במפרט זה לתקופה של עשר שנים. 

אם יתגלו ליקויים, יהיה עליו לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שייגרמו עקב חדירת  

הרטיבות, על חשבונו, לפי הוראות המפקח, כולל פרוק ובניה מחדש של עבודות לרבות בטונים, 

 טיח, ריצוף, ציפוי קירות, צבע וכולל כל החומרים והעבודה הדרושים לתיקון הליקויים.

 

 טיב האיטום 1/.5/

טיב האיטום יבטיח אטימות מוחלטת בפני רטיבות. האיטום יעשה על בסיס חומרים ביטומניים  .3

 וחומרים גמישים.

איטום, עבודות  – 50עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין פרק  .1

בהתאם למפרט המיוחד, בהתאם לכתבי הכמויות, לתכניות, לתקנים הישראליים ותקנים אחרים 

כמצוין במפרטים והוראות היצרנים. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, 

צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא 

תחומי סמכותה הרשמית. במקרה של סתירה בין ההוראות במסמכים הנ"ל תקבע ההוראה ב

 המחמירה או קביעת המפקח.

   בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר, יש לראות כאילו רשום לידו  .1

 או ש"ע.           
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ם מומחים על עבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה באמצעות קבלני איטו .0

 ידי בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור מפקח האיטום דוגמאות של חומרי  .5

 האיטום שברצונו להשתמש.

 

 הכנת השטחים 50.50

יישום חומרי האיטום  ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים,  .3

ים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ללא שקע

 " או ש"ע.0505אטים  –ו/או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומר "תיו 

ס"מ מפני השטח  והחורים  0-0ברזלים שהיו קיימים על פני השטח, יקוצצו לעומק  .1

פני הבטון, יש יסתמו במלט אפוקסי. מיד לפני התחלת יישום חומרי האיטום על 

 על מנת להבטיח נקיון מלא. –לבצע נקיון סופי 

איטום התפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן  של התפר ועל גבי בטונים  .1

 יציבים, נקיים ויבשים.

 אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך בכתב. .0

במידות בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון  .5

 ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום 0X0מינימליות 

 

 שכבת יסוד )פריימר( 50.50

 לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לבצע שכבת יסוד )פריימר(. .3

 005-055)פזקר( בכמות  GS 070שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג  .1

ם לאיטום כגון: גרם למ"ר או ש"ע. השכבה תבוצע על פני כל השטחים המיועדי

משטח הבטון או ש"ע, ו/או הקירות ה"רולקות", ההגבהות, פתחי המרזבים, 

 הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלא והספגתם בחומר.

שעות בערך( לפני  00לאחר גמר ביצוע שכבת היסוד יש להמתין עד התיבשותה )  

למנוע היווצרות אבק על ביצוע האיטום. אין לעכב את ביצוע האיטום יותר מדי כדי 

 פני השטח.

 

 

 

 הפסקות יציקה 50.50

 בכל מקם שבו הופסקה היציקה וידרש עצר מים יבוצע: 

 –" הספק VLTRASESLעצר המים יהיה מסוג המתנפח כאשר בא במגע עם מים " .3

 חברת בי. ג'י. בונד או ש"ע המסופק ע"י חברת "איטומקס".

 ס"מ מקצה הבטון. 0ולה על עצר המים ימוקם בתחום הפסקת היציקה במרחק הע .1

תשתית הבטון שמתחת לעצרי המים תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה מלאה  .1

ומושלמת של העצרים. את ההחלקהלבצע בעזרת מסטיק "אטימה" מחומר מתנפח 

 .P ADADA – 050כגון 
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" כולל BUTT JOINTהתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה " .0

מ"מ  05טיק מתנפח" כנ"ל. לחילופין תבוצע חפיפה של עד עיבוד הסביבה עם "מס

 בין עצרי מים )אחד לרוחב השני(.

בהפסקות היציקה היזומות ע"י הקבלן כתוצאה מתכנון תבניות או מכל סיבה שהיא,  .5

 עצר המים יהיה על חשבונו.

 

 איטום גגות  עבודות הכנה  9/.5/

 התשתית לאיטום  .3

בכל עוביה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות, התשתית חייבת להיות יציבה ויבשה   

 שקעים או סדקים ובעלי שיפועים תקינים ורצופים. 

 ניקוי שטח הבטון לאיטום  .1 

יכלול: הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים וניקוי יסודי   

 מאבק. 

 

 בטון  השיפועים  1/.5/

ללא זיון, משקל מרחבי   /5///31הינו בטון מוקצף לשיפועים   בתקרות השונות, הבטון לשיפועים 

 ק"ג סמ"ר.  /5ק"ג/מ"ק וחוזק   //31

 

 "רולקות"  1/.5/

 יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים.  .3

 ס"מ.   5X5מידות משולש ב"רולקה"   .1

שווה  משופר במוסף הדבקה כגון בי.ג'י. בונד או 3:1המשולש ייעשה עם מלט צמנט ביחס   .1

 ערך מאושר. 

 את השכבה יש לשפשף ולהחליק.  .0

 ימים.  1האשפרה במשך   .5

 

 שכבת יסוד )פריימר(  /5.3/

 .5/.5/בהתאם למפורט בסעיף  

 

 "יריעות חיזוק מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'  5.33/

 ס"מ.  11  -מ"מ ורוחב כ 5תעשה ברצועת יריעה, מסוג יריעת האיטום, עובי   .3

 ס"מ על המישור האופקי.  39 -ס"מ על דופן ההגבהה ו 31וא שטחה לתשתית:  תולחם במל .1

 

 יוקפד על עיבוד הפינות הפנימיות והחיצוניות של ההגבהות בהתאם לכללי המקצוע.  .1

 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  5.31/

 כללי  א.

 ם לפירוט הבא: לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתא 
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מזויינת בלבד   S.B.Sמ"מ תהיינה משופרות בפולימר  5היריעות בעובי   -

 גרם למ"ר.  /15פוליאסטר לא ארוג במשקל  

עובי היריעות בכל מקום יקבע לפי החתכים הטיפוסיים ולפי התכניות. היריעות  -

 יהיו עם או בלי ציפוי אגרגט בהתאם לפרטים ולמפרט הטכני. 

 . 111היריעות יתאימו לנדרש במפמ"כ תכונות  -

 היישום  ב. 

ניתן לבצע את האיטום אך ורק אחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות, כולל:  .3

 "רולקות", מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעת חיזוק", הכנת פרט המרזב וכד'. 

טון לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הב .1

לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז. מלחימים את הצד המגולגל 

ת ך כדי גילגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו 

 אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים. 

 סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.  .1

מט" כדי שלא יווצר מפגש של ארבע -הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח .0

 יריעות בצומת אחת. 

 35היריעות תסתיימנה על פני הרולקה, או על גבי יריעת החזיוק עם חפיפה של   

 ס"מ בערך. 

 ס"מ בשני הכיוונים.  /3החפיפה בין היריעות תהיה   0.3

ת איטום, אחת על השניה, יהיה כוון בכל מקום שבו מתבצעות שתי שכבו 0.1

 היריעות בשתי השכבות באותו כיוון. 

ס"מ  /5החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק   0.1

 מהן ובמקביל להן. 

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית:  .5

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת  5.3

ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד היישום 

 לרוחב היריעה, בהתאם להנחיות יצרן היריעות. 

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת היטב  5.1

ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד 

גם שיתגלה, יש להלחים לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו. על כל פ

 ס"מ לפחות לכל צד.  /1  -רצועה מאורכת אשר תעבור את הפגם ב

 

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגריגט( צריך תחילה לחמם את  5.1

היריעות באיזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה 

 ס"מ באיזור זה.  35 -בין היריעות. וכן להגדיל את החפיפה ל

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה!  .1

 יריעת חיפוי" מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'  ג.

 5יריעת החיפוי תעשה ברצועה יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית, בעובי   .3

 מ"מ עם אגרגט לבן מלמעלה. 
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ס"מ את  35היריעה תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף   .1

 ם העיקרית. יריעת האיטו

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות   .1

כאמור  -העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק 

 סעיף משנה ה' להלן.  1/.5/בפרטים ובסעיף  

התאם "מעשה חייטות"  ב -יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות. הביצוע  .0

 לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות. 

ס"מ עם זיון  5בתקרות מרתפי חניה יבוצע משטח בטון משופע בעובי   - הגנה על האיטום

 ס"מ כהגנה על האיטום.  /1עם חפיות   35A5רשת  

 איטום מעברי צנרת  ד.

חרושתי בצורת צינור איטום צנרת בכל קוטר שהוא החודרת דרך הגג ייעשה בעזרת אביזר  

המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הגג יולחמו עליהם בכל 

 שטח החפיפה האפשרי בחלק האופקי של השוליים. 

על האביזר תולבש טבעת חבק או פעמון מפח מגולוון אשר יעטוף את האביזר  .3

 החרושתי. 

או שווה ערך מאושר,  FC 33  הפעמון יאטם בעזרת מסטיק כגון סיקפלקס .1

 המסוגל להדבק לחומרים שונים. 

 הכל בהתאם לפרט איטום מעבר צנרת אנכית שבתוכנית.  .1

 איטום תפרים  ה.

ס"מ לפחות עד לקבלת דפנות חזקות ונקיות ללא  0יש לנקות את התפר לעומק   .3

 קר ואבק. -חלקי בטון רופפים וללא קל

 תפר בהתאם להוראות היצרן. מורחים פריימר על דפנות ה .1

לתוך התפר מכניסים פרופיל גיבוי עשוי ספוג פוליאטילן עגול מסוג רונדופלס או  .1

 ס"מ מרוחב התפר.  -שווה ערך מאושר כך שקוטר הספוג גדול ב

רכיבי מסוג קומביפלקס או שווה -ממלאים את התפר במסטיק פוליאורטני חד .0

וביו במרכז יהיה שווה למחצית רוחב ערך מאושר, בהתאם לפרט, באופן שע

 התפר. 

במידה והתפר יכוסה ביריעות ביטומניות, על המסטיק יונח צמר סלעים  -בגגות  .5

 להגנה ועליו יונחו יריעות הגג, בצורת אומגה. 

 

ס"מ  /1בתקרות המרתפים לא יונח צמר סלעים אלא יבוצע סיוד פני בטון השיפועים  

 מכל צד של התפר. 

 

 האיטום ע"י הצפה  ביקורת 5.31/

 . 3חלק   3091פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י   

 ההצפה תבוצע לאחר גמר על עבודות האיטום ובטרם תעשה ההגנה על האיטום.  .3

שעות  91במידה ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאיזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך   .1

 לפחות. 

 פה באופן שלא יזיקו לאיטום. פתחי הניקוז ייסתמו זמנית לצורך ההצ .1
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  -ס"מ במקום הגבוה ביותר על משטח הגג ולא יותר מ 1באיזור המוצף, רום המים יהיה   .0

 ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצפה.  /1

יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת  .5

 חיפוי". 

כמוצלחת כאשר בגמר ההצפה פני תחתית התקרה יהיו יבשים ביקורת האיטום תחשב  .1

 לגמרי ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר. 

כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאת מים מהמרזב או  .9

 מכל מקום אחר יש: 

 לרוקן את המים מהגג ולייבשו.  9.3

 שנתגלו דליפות. לתקן את הפגמים במקומות  9.1

 לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום  מושלם.  9.1

במקומות שבהם קבלן נוסף עבד מעל שכבת האיטום )לדוגמא גג עליון( תבוצע בדיקת  .1

הצפה נוספת לאחר השלמת העבודות של הקבלן הנוסף. התקונים הדרושים ייעשו ע"י 

 איטום הינה של הקבלן הראשי. קבלן האיטום של הקבלן הראשי. האחריות הכוללת ל

עבור הבדיקה הנוספת והתיקונים לא תשולם כל תוספת והיא כלולה במחירי סעיפי  

 האיטום. 

בגגות משופעי ציוד, קבלני המערכות יתחילו לעבוד רק לאחר השלמת כל האיטום  .1

ומערכות ההגנה על האיטום לרבות קלקר, מרצפות מדרכה וכל בסיסי הבטון הנדרשים 

פגיעה משמעותית במערכת ההגנה תחייב תיקון האיטום  -בור ציוד וסולמות צנרת ע

 מתחתיה. 

בגג המרתף תבוצע בדיקת האיטום ע"י הצפה של שטחים מתוחמים בשקי יוטה מלאים  ./3

 מ'.  /X  3מ'  /5בחול ועטופים בפוליאטילן מסביב גודל השטחים עד  

 

 הגנה על האיטום  5.30/

 יריעות איטום ללא הגנה מתאימה. בכל מקרה לא ישארו  .3

ס"מ מפתחי המרזבים. יש לספק  /5סביב יציאת המים יהיו אגרגטים עד למרחק של   .1

 ס"מ.  /1-3אגרגטים גדולים מסוג פוליה גדולה בשכבה בעובי כולל של  

 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 5.35/

 ות ולא ימדדו בנפרד. כל עבודות ההכנה והתיקונים כלולים  בעבודות השונ .3

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד, מהווה  .1

 השלמה למפורט ולפרטים שבתוכניות וייכלל במסגרת העבודות השונות. 

כל שטחי האיטום על גבי תקרות ימדדו לפי השטח בפריסה כולל החלקים האנכיים  .1

 והאופקיים. 

תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי, פרט לביצוע פינה לא תשולם כל  

 מבטון שתימדד בנפרד. 

איטום סביב מעברי צינורות, לרבות שרוולים מפח מגולבן, יריעות חיפוי וחיזוק, ועיבודים  .0

 שונים אינם נמדדים בנפרד ויהיו כלולים בעבודות השונות. 
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 ירי היחידה שבכתב הכמויות. כל האמור במפרט המיוחד כלול במח .5

בדיקות אטימות לכל אלמנט לפני ביצוע האיטום ואחרי ביצוע האיטום יעשו ע"י הקבלן  . 1

 ועל חשבונו.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  6/פרק 
 כללי 3/.1/

בהוצאתם המעודכנת,  33ופרק  1/כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  .א
 ראלים המתאימים.ולתקנים היש

 . 955סיווג חומרי הבנין לפי תגובותיהם לשריפה ייעשה על פי תקן ישראלי         
, ובאישור יועץ 113השימוש בחומרי ציפוי וגימור בבנינים ייעשה בכפוף לתקן ישראלי 

 הבטיחות של הפרויקט.
 פרטי מסגרות יעמדו בנוסף לנאמר לעיל, בדרישות הבאות. .3
 בים מוגנים יבוצעו לפי מפרטי הג"א.פריטי מסגרות מרח .1
 .3131פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חי עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  .1
 .3301פריטי מסגרות המשמשים כמעקות ומסעדים, יתאימו לדרישות ת"י  .0
 רשימות נגרות ומסגרות. .5

תוכים וטיב כל המידות של הפתחים בתוכניות הן מידות בנייה. יש להקפיד על עובי הרי        
 הריתוכים אשר ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח/המזמין.

על הקבלן לספק אישורים ובדיקות של מכון התקנים הישראלי )ע"ח הקבלן( ושירותי         
 הכבאות.

 
לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן, יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר  .ב

יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות  ויתאימם לתוכניות העבודה. הקבלן
הפתחים ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש 
לפנות למפקח. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן 

ייבת וכי שהתוכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מח
מוצריו של הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ייעשו על 

 ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
 

 נגרות 1/.1/
 חומרים 1.3/.1/

 צריך להיות בריא ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני   –העץ  .א
 .30%-%/3זיקים. הרטיבות בעץ לא תחרוג מתחום מחלות אחרות ומ      

 פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר  –כל העצים  .ב
 כמו של עץ קשה.      

סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רקק בתנאי שלא יימצאו יותר מאשר  .ג
ס"מ  1רים לא יעלה על שלושה סיקוסים על מטר מרובע. גודל הסיקוסים המות

ס"מ  1מרובעים לכל סיקוס. אין להשתמש בעץ בו הסיקוסים יותר גדולים מאשר 
 רבועים.

חופשיים יש להרחיק לפני התחלת העבודה. סיבי החפים  /סיקוסים מתים קטנים  .ד
צריכים להיות בכיוון סיבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום 

. מקומות יותר קטנים ייסתמו ע"י חפים, דוגמת סיקוסים סמ"ר 1-השרף יותר מ
 קטנים.

 , אם לא נאמר   19צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י  –דיקטאות  .ה
אחרת בתוכניות. כל הדיקטאות גלויות לעין צריכות להיות סוג "א". הדיקטאות                                  

ן, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי גלויים יהיו לשטחים שאינם נראים לעי
מ"מ, בהתאם לתוכניות ולפרטים, שלמות,  31לפי סוג "ב". הדיקטאות תהיינה בעובי 

ללא פגמים ומדף שלם, אלא אם כן מידות המוצר גדולות ממידות הדיקטאות 
 המיוצרות בארץ.

 מ. כיוון סיבי העץ  מ" 5אחת מכל צד, בעובי  –עשוי משתי דיקטאות  –עץ לבוד  .ו
 בדיקטאות יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים. המילוי מעץ לבן, ויונח בתוך         
 מעלות.  05מסגרת של עץ אשור שפינותיה חתוכות ומחוברות בזווית של      
 הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע יצירת        
 ם.גלי       

 
 ייצור והרכבה 1.1/.1/

הרכבת הפריטים תיעשה בתיאום עם המפקח והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד לגמר  .א
 הבנין ומסירתו.

הקבלן יודיע למפקח ו/או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים  .ב
 חלקי הנגרות והמסגרות כך שיוכל לבודקם בכל עת.
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כנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור דוגמת הקבלן חייב להיות אחראי לת .ג
 הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים.

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן  .ד
 ים.מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימ

אחרי הרכבת חלקי הנגרות והמסגרות במקום יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו  .ה
 לחלקים ולצבע בעת ההובלה וההרכבה.

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים. .ו
מ"מ בגמר אלקטרופוליש או עץ גושני  /.1-כל המשקופים יהיו פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ .ז

 יכל.כמפורט ברשימת האדר
 הגנת כל מוצרי הנגרות וציפויים ע"י הגנה קשיחה ובאישור המפקח ו/או האדריכל. .ח
 

 אופן ביצוע עבודות הנגרות
כל עבודות הנגרות תחתכנה ותחוברנה ביבש, אבל לא תחוברנה בדבק וכיו"ב, עד שיהיה  .א

 המבנה מוכן לקבלת עבודות אלה )הדבק יהיה עמיד נגד רטיבות(.
נמרץ לפי פרטי התוכניות. לא יורשו כל שינויים וסטיות מהתוכניות אלא הנגרות תבוצע בדיוק  .ב

 באישור האדריכל בכתב לפני התחלת הביצוע.
 

 משקופים 1/.1/.1/
 הרכבת משקופים

כל המלבנים יהיו מתאימים לעובי הקיר0המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים בתוספת 
 .חומרי הגמר שעל פני הקיר0המחיצה

 ע"פ הטיפוסים הבאים: -מ"מ  /.1פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ כל המלבנים יהיו מ
  טיפוסS – .כפול, עבור קירות, בלוקים או בטון 
  טיפוסG – .עם אטימה היקפית, עבור מחיצות גבס 
  טיפוסU – .עבור קירות מצופי קרמיקה 

ב לכל כל המלבנים יסופקו עם גומיות עם בלימה בצד המנעול ואטמי ניאופרן בחריצים, מסבי
 היקף הדלת.

 ( החריצים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.Sבמלבנים עם חריצים לקבלת אטמים )כדוגמת טיפוס 
 
 במחיצות בטון ובלוקים: .א

מ"מ לפחות, מכופף לפי התרשים, ומעוגן לחשף הפתח  /.1המשקוף מפח פלדה מגולוון בעובי 
ן. המרווח שבין המשקוף וחשף ס"מ, מכל צד ובחלק העליו /5-מ"מ כל כ /0/1בעוגני פח שטוח 

הפתח ימולא בבטון דליל עד היותו מלא לחלוטין ללא חללי אויר. בקטע המשקוף אליו 
ס"מ. הפתחים  /1מ"מ באורך של  /5/5מחוזקים הצירים, ירותכו מצידו הפנימי פחי חיזוק 

, ללשון המנעול ינוקבו במבלט בצורה מדויקת. סביב המשקוף יותקן, בתעלה העשויה לכך
מתוצרת ש.ב.א. מפעלי מתכת  "S"אטם גומי חול. פרופיל המשקוף והאטם כדוגמת טיפוס 

בע"מ. מידת רוחב המשקוף לפי המפורט ברשימות הנגרות ובפרטים. בכל מקום בו נמצא 
 5-המשקוף בין קירות מקבילים או כאשר הוא מותקן בצמוד לקיר ניצב, יורחק המשקוף ב

וף לקיר ימולא בבטון מחוזק ברשת מגולוונת. חיבורי פינות ס"מ מהקיר והמרווח בין המשק
 ייעשו לפי תוכניות ופרטי האדריכל.

 
 החומרים והשימוש בהם 0/.1/.1/

מ"מ, כמוגדר לעיל עם  /.1 -המשקופים בדלתות יהיו עשויים מפח מגולוון בעובי שלא יפחת מ .א
 אטימה בהתאם לתוכניות.

 ת היציקה.הרכבת המשקופים בקירות בנויים תהיה בסוף עבודו .ב
יש לעגן המשקופים לחגורות אופקיות ואנכיות. בזמן ההרכבה ולאחריה יש להקפיד על  .ג

המשקופים מפני פגיעות מכאניות. המשקוף יעטוף את כל רוחב הקיר. ההגנה על המשקופים 
 תיושם גם לאחר הרכבתם ועד לגמר עבודות הבנייה.

רונג( וירותכו לכל אורך החיתוך.  כל חיבורי הפינות במלבנים ייעשו בחיתוך אלכסוני )ג .ד
 הריתוכים יושחזו ויותירו משטח חלק בצד החיצוני של המשקוף.

 מ"מ כדלהלן: 0//1בניגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים  .ה
 ס"מ. /1עוגנים או יותר למשקוף באופן שהמרחק לא יעלה על  1עוגנים בכל מזוזה, 

 ורים נגדיים למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת.בכל המלבנים יש להכין ח .ו
 הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. .ז

 
 אטימות 5/.1/.1/

המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  .א
 אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה.
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 מ"מ במצב סגור. 1-1יהיה בגבולות  הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף .ב
 האטימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג

"HAGER 730-S" ערך.-או שווה 
 

 פרזול 1/.1/.1/
הפרזול יהיה מסוג מעולה מאושר ע"י האדריכל ויכלול את הפריטים כפי שמפורט ברשימות 

 הנגרות וברשימת הדלתות וקבוצות הפרזול.
רישה יש להתאים מערכת "רב מפתח" )"מסטר"( לפי פירוט שיימסר בשלב מאוחר יותר לפי ד

ויכלול גם מנעולים לדלתות אלומיניום ומסגרות. בדלתות לתאי השירותים יותקן מנעות 
 פנוי/תפוס כאשר כל ההכנות בחלקי הפרזול האחרים יותאמו למנעול הנ"ל.

נט שהוא, ייעטפו ויאוחסנו באופן שתימנע מהם כל אביזרי הפרזול יפורקו לפני צביעת כל אלמ
פגיעה או חלודה, ויורכבו מחדש לאחר גמר הצביעה. לא ישולם בנפרד עבור מילוי הנחייה זו.בדלת 

 הכניסה לכיתות יותקן מנעול פרפר הניתן לפתיחה מבפנים גם כשהדלת נעולה מבחוץ
 

 גמר 9/.1/.1/
 לפי המשקופים הקיימים.גמר  –מ"מ  /.1 -משקופים:  פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ .א

 
 לפי דלתות קיימות. כנפיים: פורמאיקה  .ב

/3  
 

 מסגרות 1/.1/
 כללי 3/.1/.1/

מיקרון אלא אם צוין אחרת. כל  /1-כל פריטי המסגרות יהיו מגולוונים בחום. עובי הגלוון כ .א
הריתוכים, החיתוכים והקידוחים ייעשו במידת האפשר לפני הגלוון. על תיקונים שיבוצעו 

שכבות צבע עתיר אבץ כדוגמת "צינקוט" מתוצרת  1יישם מיידית אחרי הגלוון, יש ל
"טמבור" או שו"ע. יש לנקות במברשת פלדה את כל הגבישים שנוצרו כתוצאה מהגלוון 

 לקבלת פנים חלקים ונקיים. 
 כל הריתוכים יבוצעו בקשת חשמלית ע"י בעלי מקצוע מנוסים.

דת הצורך לוחיות עיגון במיקום מדויק יש למדוד כל יחידה בנפרד לפני הביצוע ולהכין במי .ב
לפני היציקה. במקרה של חיבור בברגים, יש להקפיד על עיגון יציב ישירות לבטון. בכל שיטת 
עיגון יש להקפיד על עיגון נסתר שלא ייראה לעין. בחיבור בין חידות סמוכות נכללים כל פחי 

יכל לקבלת מראה אחיד החיפוי וההשלמה החיצוניים והפנימיים הנדרשים על ידי האדר
ונקי. על הקבלן לדאוג לחיזוקים ותמיכות כך שעם יציקת הבטון לא תיווצרנה דפורמציות 

 או תזוזות מכל סוג שהוא.
מגולוונת שתסופק ע,י  (X.P.M)לחלקי פלדה המיועדים לכיסוי בטיח תרותך רשת מתוחה  .ג

 המסגר ותהווה חלק אינטגרלי מהיחידה.
ניצבים יהיו כמפורט בתוכניות ופרטי האדריכל. יש ללטש כל המחברים הזוויתיים ה .ד

 ולהשחיז את הריתוכים באופן יסודי.
יש להימנע מחיבורים )תפר( של חלקי פח או פרופילים ארוכים. במידה ויש הכרח לבצע  .ה

חיבור כזה, יש לקבל את אישורו המוקדם של האדריכל. יש להשחיז וללטש את החיבור 
 כר לעין.הנ"ל באופן שלא יהיה ני

מ"מ לפחות ומעוגנים לחשף  /.1המשקופים מפח פלדה מגולוון, מכופף לפי הפרטים, בעובי  .ו
ס"מ, מכל צד ובחלק העליון. המרווח שבין  /5-מ"מ כל כ /0/1הפתח בעוגני פח שטוח 

המשקוף וחשף הפתח ימולא בבטון דליל עד היותו מלא לחלוטין ללא חללי אוויר. בקטע 
 /1מ"מ באורך של  /5/5ים הצירים ירותכו, מצידו הפנימי, פחי חיזוק המשקוף אליו מחוזק

ס"מ. הפתחים ללשון המנעול ינוקבו בצורה מדויקת. במשקוף יותקנו "כפתורי" ניאופרן 
ס"מ, בתוך קדח במשקוף הכולל קופסה פנימית מפח מגולוון למניעת  /1-לבלימת הכנף כל כ

ותאמת למידת הקיר הנמצא בהמשכו ותהיה פריצת הבטון הדליל. מידת רוחב המשקוף מ
מ"מ. בכל מקום בו נמצא המשקוף בין  /0שווה למידת עובי הקיר )בניה לפני טיח( בתוספת 

ס"מ מהקיר  5קירות מקבילים או כאשר הוא מותקן בצמוד לקיר ניצב, יורחק המשקוף 
וף של יחידה והמרווח בין המשקוף לקיר ימולא בטון מחוזק ברשת מגולוונת. במידה ומשק

סטנדרטית אינו מכסה את מלוא רוחב חשף הפתח, יתווסף אליו משקוף משלים מפח מגולוון 
 כנ"ל שיהווה חלק בלתי נפרד מהיחידה.

במחיצות גבס המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו על ידי פלחים מרותכים בתוך המלבן  .ז
 /RHS 9/.9פרופילי  – המחוברים על ידי ברגים אל אלמנטי פלדה המוכנסים כמשקופי עזר

מ"מ מגולוונים וצבועים לפי פרט במחיצות הגבס לחיזוק הפתחים. על הקבלן להגיש 
 שרטוטי יצרן של החיזוקים, כולל פרטי בניין לאישור.
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הפרזול בדלתות פלדה יהיה מסוג מעולה ויכלול את הפריטים, כפי שמפורט ברשימת  .ח
 ל.הדלתות ובקבוצות הפרזול ויאושרו ע"י האדריכ

שכבות צבע "מטלרסט" או  1הגמר לכל חלקי הפלדה המגולוונים יהיה כמפורט ברשימות:  .ט
"גלזורית" או "פוליאור", בגוונים שונים לפי בחירת האדריכל, על גבי מערכת צביעה לפלדה 

מיקרון" או "מגינול מיוחד אפור" תוצרת "טמבור" או שו"ע. לא יותר  /0מגולוונת "אפוגל 
ד מסוג "ווש פריימר". היישום לפי הוראות היצרן. מחירי היחידה כוללים שימוש בצבע יסו

ניקוי יסודי של המתכת והכנתה לצבע, לרבות ניקוי בהתזת חול במקומות בהם נדרש. אין 
להשתמש בתמיסות כלשהן להרחקת חלודה. בפריטים שאינם מגולוונים, במידה ויהיו, 

שכבות צבע יסוד  1של המפרט הכללי,  33/13תבוצע המתכת לפי אלטרנטיבה א' בסעיף 
שכבות צבע סינטטי  1תוצרת "טמבור" או שו"ע + צבע עליון  EA-9"מסוג "אפיטמרין 

"פוליאור" או "סופרלק" בגוונים שונים לפי בחירת האדריכל וכמפורט ברשימות. מוצרי 
 מסגרות צבועים במפעל ולא בשטח.

של כל פריטי המסגרות,  3:3פורטים ק.מ. הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ביצוע מ .י
לפני תחילת הייצור. כמו כן יש להזמין את המפקח לבדיקות מוקדמות בבית המלאכה 

 ימים מראש. 9לאישור הביצוע של הפריטים השונים, בהתראה של לפחות 
הקבלן יגיש לאישור מוקדם של האדריכל דוגמאות של כל אביזרי הפרזול, לרבות פרופילי  .יא

מנאופרן. כל הברגים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום, או שיהיו ממתכת בלתי  האיטום
 ברזלית.-מחלידה אל

היצרן יגיש הצעתו על סמך רשימות המסגרות, תוכניות העבודה בהן מסומנות היחידות,  .יב
 כאשר הם מהווים מיקשה אחת משלימה ומחייבת. –ופרטי הבנין הרלבנטיים 

לקי הפלדה מחלוקה, זמן וקליפות ריתוך. את הריתוכים לפני הצביעה יש לנקות את כל ח .יג
)בקשת חשמלית( של כיסויי הפחים לכנפי דלתות יש לבצע בהפסקות כדי למנוע את עיוותי 
הפח )התפר חייב להיות מלא(. לאחר הצביעה הסופית של פריטי המסגרות יש להגן עליהם 

 סירת המבנה.מפגיעה ע"י חיפוי ביריעות פוליאטילן עבה שיושארו עד למ
כל עבודות העזר כגון: "יציקת בטון לצידי המשקופים, יציקת דייס בחלל המשקוף, פרזול,  .יד

שילט בדלתות, הגנות צבע, זיגוג וכו' כלולות בהצעת הקבלן. כמו כן כוללת ההצעה תוכניות 
עבודה ודוגמאות אביזרים וכל הנדרש לקבלת פריט שלם ומדויק לשביעות רצון האדריכל 

 .והמפקח
 
 

 בחירת אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו' 1/.1/.1/
בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי 
החומרים וכו', יהיה האדריכל/מפקח הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה 

 מלאה לדרישות האדריכל כנ"ל.
קח מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני האדריכל לפני את הבחירה יעשה האדריכל/מפ

 הביצוע הכללי של העבודות. רק חומרים מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות הסכם זה.
 

 אחריות לטיב המוצר 1/.1/.1/
שנים( אחרי מסירה סופית של המבנה, אחראי הקבלן לטיב  1במשך תקופה של שלוש שנים )

 המוצרים כגון:
 ( יציבות הציפויים.)מכני 
 .תפקוד תקני של הפרזול 

 
 

 עבדות טיח -  0/פרק 
 

 כללי 3/.1/

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 1/כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

טיח חוץ פיגמנטי כדוגמת הקיים. המחיר כולל חיבור לטיח הקיים, כך שלא יהיה הבדל 

 בטקסטורה, בעובי ובגוון הטיח בין החדש לקיים.

 עבודות ריצוף וחיפוי  -  /0פרק 
 

 כללי 0/./0
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שיטת העבודות ואופן ביצוען יהיו כפי שמפורט בפרק "עבודות ריצוף וחיפוי", במפרט הכללי 

בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון / אגף הבינוי ומשרד 

 כל והמפקח מטעמו.השיכון והבינוי אגף התכנון והנדסה, הכל לשביעות רצונו של המזמין, האדרי

 

 אחסון 3/.3/./3

בין אם הובאו על ידו ובין אם הובאו על ידי  –על הקבלן לאחסן את החומרים שהובאו לאתר 

 כוחו.-המזמין, בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי המזמין, או בא

מיד לאחר הספקת המרצפות לאתר ישנע הקבלן על פי הצורך את הריצופים לתוך הבית או לכל 

 ר אשר יסוכם מראש עם המפקח.מקום אחר באת

הקבלן לא יהיה רשאי להוציא כל חומר אשר הובא לאתר בלי רשות מיוחדת ובכתב מטעם 

 המזמין.

 

 סימון ומדידות 1/.3/./3

 כל המדידות והסימונים בשטח ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

 הגנה על חלקי עבודות 1/.3/./3

בין אם בוצעו על ידי קבלנים אחרים, הקבלן חייב להגן על חלקי עבודות, בין אם בוצעו על ידו ו

ובמיוחד כאשר קיימת סכנה כי עבודות המבוצעות על ידו עלולות לפגוע באותן חלקי עבודות. 

לאחר סיום העבודה יבצע הקבלן כיסוי של כל משטחי הריצוף ובמידת הצורך גם לחיפוי כל צורה 

 ס(.אשר יידרש על ידי המפקח )גלילי קרטון, ניילון, פלטות של גב

 עלות חומרי הכיסוי תהיה על חשבון הקבלן.

 

 עבודות ניקיון 0/.3/./3

 הקבלן ינקה ויפנה את כל הפסולת לאזור מוסכם מראש באתר בתיאום עם המפקח. 

 הקבלן ישאיר את האתר והמבנה נקי ומוכן לתיקוני טיח וצבע.

המזמין הקבלן ישמור על ניקיון המבנה וסביבתו במשך כל שלבי העבודה לשביעות רצונם של 

 ו/או המפקח.

 

 פנלים 5/.3/./3

 יבלוט ממישור הקיר. לאס"מ. הפנל  /1הקבלן יבצע פנל בגובה עד 

מפגשי הפינות, חיצוניות ופנימיות, יבוצעו עם עיבוד "גרונג", במידה וקו הטיח ירד אל מתח לקו 

 הפנל יסתת הקבלן את שארית הטיח.
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 ביטון משקופים וספי הפרדה 1/.3/./3

ו מעבר לחלל רטוב או חיצוני, יסיים הקבלן את קו הריצוף ביחס עם הפסקת הריצוף דרך דלת א

 לדלת או משקוף ויטרינה על פי הנחיות שיקבל מהמפקח.

 את הרווח שבין המרצפת לבין רצפת הבטון יסגור עם בטון בקו ישר כהכנה לתשתית איטום.

 

 ספי הפרדה 9/.3/./3

החדרים הרטובים, כמו  הקבלן יבצע סף הפרדה לרוחב כל פתחי היציאה מהמבנה ולרוחב פתחי

גם בכל מקום בו קיימים הפרשים במפלסי הריצוף או שינויים בסוג הריצוף. הסף יבוצע מפס 

 5//0 -סגסוגת או אלומיניום על פי דרישת האדריכל והנחיות המפקח, במידות שלא יפחתו מ

 מ"מ.

 

 ציוד 1/.3/./3

 ן הקבלן.כל הציוד המכני שהקבלן יזדקק לו לצורך ביצוע העבודות יהיה על חשבו

 

 תשתית חול 1/.3/./3

התשתית לביצוע הריצוף חייבת להיות מחול ים )"זיפזיף"( נקי ללא גרגרים של כורכר או חרסית, 

או חצץ בגודל סומסום רחוץ ונקי מכל חומר זר. הקבלן יערבב את החול/סומסום בצמנט לבן או 

יות מעורבים שחור על פי דרישה של היצרן וסוג המרצפת. תערובת החול והצמנט צריכים לה

 שווה לכל גובה המילוי, ביחס של חמישה שקים צמנט לכל קוב חול.

 

 חומרי מליטה /3.3/./3

על  3:1הטיט ליישום הריצוף או החיפוי צריך להיות מצמנט לבן או שחור, יחס טיט צמנט יהיה 

 פי דרישת המפקח ועל פי דרישות והוראות היצרן של המרצפת.

 .אין לערבב עם הטיט בכל מקרה סיד בור

 

 מיון 3.33/./3

על הקבלן לבדוק את האריחים לפני הרכבתם ולא לרצף עם מרצפות שבורות, סדוקות או פגומות 

מכל סוג שהוא. במידה ויש בעיה, יודיע הקבלן למפקח ולא ימשיך את העבודה עד להספקת 

 ריצוף חליפי או הנחיות אחרות.

אמצעות משור "יהלום" כל החיתוכים של אריחי הגרניט פורצלן, קרמיקה ומרצפות, ייעשו ב

 סיבובי ויהיו ישרים לחלוטין.

בת"י  0האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 

. מידת כל האריחים 3151(, במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י 1) 130

ד וגוון אחיד לכל האריחים. יש למיין את האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחי

לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם. חיפוי קירות פנים 

 שבמפרט הכללי. 53//3באריחי קרמיקה ייעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף 

 

 תכולת העבודה 3.31/./3
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 העבודה הכלולה בפרק זה:

 פנלים( חיפוי קירות חדרים רטובים. ריצוף פנים הרכבת שיפולים( 

  ביטון ספי הפרדה בפתחים של חדרים רטובים ופתחי חוץ, הרכבת סף הפרדה בכל הפרש גובה

בריצוף, חול, צמנט שחור ולבן, בלוקים, ספייסרים לפוגות, דבק קרמיקה, דבקים מוספים, 

 עיבוד פזות )"גרונג"( וכו'.

 חי כיורים וכחיפוי קירות כולל אלמנטי פינה.אספקה והתקנה של משטחי אבן קיסר כמשט 

 

 ריצוף ע"ג מצע חול מיוצב 2/./0

 תשתית 3/.1/./3

ק"ג  /15מצע חול/סומסום המיוצב, ייעשה עם חול טבעי בלבד )חול ים או זיפזיף נקי( ויכיל  .א

צמנט למ"ק, תערובת מוכנה. הערוב ייעשה לכל עובי מצע החול, באמצעים מכניים, ויוכנס 

רובת החול צמנט יש להוסיף כמות קטנה של מים, תוך כדי ערבוב, למבנה כשהוא מוכן. לתע

 עד לקבלת תערובת לחה בצורה אחידה.

 

הריצוף על גבי מצע החול, ובכלל זה יישום האריחים, הטיט והרובה, יהיו בהתאם למפרטים  .ב

 אלוני פתרונות בניה בע"מ" במהדורתם העדכנית:-של חברת "נגב

 יצוף קרמיקה, סביבה: יבשה, תשתית: חול.ר – 93מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

ריצוף קרמיקה בחללים ושטחים רטובים פנים/חוץ,  – 90מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

 תשתית: חול/מדה/ריצוף קיים. 

 –מוסף פולימרי  %/3לתערובת הטיט להדבקה של אריחי קרמיקה, יש להוסיף 

 /5ריט לכל שק צמנט של ק"ג פלניק 5לכל שק צמנט ) MAPEI"פלניקריט" מתוצרת חברת 

 ק"ג(.

"פלניקריט"  –מוסף פולימרי  35%לתערובת הטיט של אריחי גרניט פורצלן, יש להוסיף 

 ק"ג(. /5פלניקריט לכל שק צמנט של  9.5לכל שק צמנט ) MAPEIמתוצרת חברת 

מישקים יהיו ברוחב לפי המצוין בתוכנית הגמר, נמשכים בשני כיוונים. יש להשתמש 

 יוחדים מתועשים ליצירת רווחים אחידים )ספייסרים(.באביזרים מ

 בגוון לפי בחירת האדריכל. MAPEIמילוי המישקים ייעשה ברובה אקרילית תוצרת 

 יש להקפיד לפני מילוי המישקים ברובה על ניקוי יסודי של החריצים.

יש להקפיד בעת מילוי המישקים ברובה שפני החומר יהיו חלקים במישור האריחים. 

ה למלא את החלל שמתחת לאריחים בטיט, שלא יישארו חלקי אריח ללא מילוי טיט חוב

 מתחתם, וזאת כדי למנוע שבר האריחים בעתיד )כתוצאה משימוש(.

של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט  /3כל העבודות כפופות לתנאי פרק  .3

 להלן.

בכל הכיוונים, השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס  .1

 או בשיפועים אל מחסומי הרצפה לפי הנחיות המפקח.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים  .1

זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של מילוי חול, החול 

דבקה לפי . ותר לבצע הריצוף בה3:5יהיה מעורב בצמנט )מילוי מיוצב( ביחס 

 הוראות היצרן ובאישור המפקח.
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התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה קומה. במקומות בהם יהיה צורך  .0

להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, ייעשה 

החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול 

 ודת הריצוף והחיפוי(.במחיר עב

עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירם רובה אקרילית, ניקוי והברקה לפני  .5

 מסירת הבנין.

מ"ר  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שיידרש בגודל של  .1

לפחות מכל סוג. את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר 

 הבנין וקבלתו.

 

 ניקוי כללי 3/./0

לאחר גמר על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, ניקוי כללי ומושלם של הריצופים והחיפויים. 

העבודה בקטע ריצוף מסוים, ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי לחלוטין משאריות דבק, רובה 

 וכד'.

 

 TOLERANCESסיבולות  8/./0

 היה:בנוסף לאמור במפרט הכללי, הסטייה המותרת מהניצב של הקירות ת

   

 מ' /.1סטייה מהניצב בקווים  של קירות ולאורך                תאור העבודה            

 מ"מ 1     אריחי רצפה )ריצוף( 

 מ"מ 1     אריחים קרמיים )ריצוף( 

 מ"מ 1     קרמיקה/חרסינה בחיפוי 

 

 :מחירי בסיס 5/./0

 יחים שתואמת את המחירים מודגש בזאת שבחירת האריחים תעשה מקבוצת האר                 

 המפורטים בכתב הכמויות, לפי תשלום של הקבלן בפועל, בכפוף לחשבוניות, ולא לפי                        

 המחיר הרשמי לצרכן.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות צביעה  -  00פרק 
 

 כללי 0/.00
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 ירות ותקרות.בכתב הכמויות כולל פרק "עבודות צביעה" רק מחיר צביעת וסיוד ק 3.3/.33

 מחיר צביעת מוצרי המסגרות והנגרות כלולה בפרקים המתאימים ואינה נמדדת בנפרד.

 

דוגמאות בגוונים/טקסטורות בהתאם להנחיות  1עבור כל סוגי צבע שונים, יש להכין  3.1/.33

 האדריכל/מפקח.

 

 כל עבודות יישום הצבע יבוצעו בתיאום עם נציג של חברת הצבע וע"פ הנחיותיו. 3.1/.33

          
 צביעת חלקי מתכת )לא מגולוונים( 2/.00

 

 כללי .א

כל חלקי הפלדה של המבנה, כולל מלבני דלתות וכנפיים, תושבות מזויתנים וכו', ייצבעו לפי 

 פרט לשטחי המתכת אשר יבואו במגע ישיר עם הבטון. –המפורט בתוכניות 

יצורם וכן את השטחים האחרונים יש לנקות בלבד. חלקי מבנים ייצבעו צביעת יסוד במקום י

שכבה אחת של צבע עליון. אחרי הרכבתם במקום והתקנתם, יתקן הקבלן את הפגמים 

שנגרמו לצבע היסוד בעת ההובלה וההרכבה וישלים את הצביעה בשכבה השניה של צבע 

 עליון.

והצבע העליון יהיה כדוגמת "עליון סופר  H.B 31צבע היסוד יהיה כדוגמת "צינקכרומט" 

 עמיד" של טמבור.

 

 הכנת המתכת .ב

כל השטחים המיועדים לצביעה, ינוקו היטב מכל חלודה, קליפה, ערגול, קשקשים, סיגי 

ריתוך, טיפות חומר ריתוך וכל לכלוך אחר. הניקוי יהיה מוחלט ויבוצע בעזרת מברשות 

 מכניות סובבות.

 

 הצביעה .ג

בת צבע הצביעה תבוצע רק לאחר אישור המפקח לניקוי חלקי המתכת כמפורט לעיל. כל שכ

תהיה רצופה, חלקה, ללא בועות אוויר ובעלת עובי אחיד. כל הפגמים בשכבות הצבע כגון 

הפסקות, טיפות צבע קרושות או נזילות, יתוקנו ע"י ניקוי המקום הפגום וצביעה מחדש. 

 כנ"ל מקומות הריצוף שיבוצעו לאחר הצביעה.

 קודמת ותיקון כל הפגמים.כל שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של השכבה ה

השכבה הסופית תבוצע רק בגמר שאר העבודות ובתנאים חיצוניים מתאימים )באוויר יבש 

וחופשי מאבק( ופניה יהיו חלקים ללא סימני הברשה. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את 

השטחים שאינם מיועדים לצביעה. לפני הצביעה הסופית יתוקנו כל המקומות הפגומים 

 רצונו של המפקח. לשביעות

 המפקח רשאי לבחור גוונים שונים למלבנים ולכנפיים ללא כל תוספת מחיר.

 

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 3/.00
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העבודה כוללת צביעת משקופי פח, רפפות פח, דלתות פח וכל שאר חלקי מתכת מגולוונים 

 במבנה.

יר אבץ מסוג ניקוי והשחזת כל מקומות הריתוך שבהם נפגע הגילוון ותיקון בצבע עש .א

 "צינקוט".

 .3-11ניקוי המתכת משומנים ואבק ע"י מדלל מסוג  .ב

 מיקרון" או מגינול מיוחד אפור. /0שכבת יסוד מסוג "אפוגל  .ג

 שכבות צבע סופרלק ו/או פוליאור לבחירת האדריכל. 1 .ד

 כל עבודות הצביעה תהיינה לפי הוראות יצרן הצבע.

 

 "///2צבע אקרילי "סופרקריל  8/.00

ערך הכולל את -בטון, טיח וגבס בצבע סופרקריל תוצרת "טמבור" או שווהצביעת משטחי 

 העבודות והחומרים הבאים:

  צביעת קירות 

  ויישום שכבת בונדרול בהתאם להנחיות יצרן הצבע.  ///1החלקת משטח הקיר בדבק שפכטל

 בשתי שכבות

 1  שעות עד לייבוש מלא. 0המתנה של   -  %/3-5%שכבות טמבורפיל מדולל 

 מים. %/1-%/1מדוללת  ///1בה ראשונה של סופרקריל שכ 

  מים. 35%-%/3שכבה שניה ושלישית מדוללות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות אלומיניום  -  02פרק 
 

 כללי 0/.02
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ההנחיות המפורטות מטה מתייחסות לכלל פריטי אלומיניום. הנחיות אלה מהוות תוספת 

 ./311 –ת משרד הביטחון מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום בהוצא

 התאמה בין הנחיות אלה ולתוכניות לבין המפרט הכללי הנ"ל -בכל מקרה של סתירה או אי

 הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

  כמפרט מנחה המחייב דרישות מינימליות. /311רואים את המפרט 

 

 מבוא

מהמפרט המפרט הטכני המיוחד לצורך ביצוע עבודות האלומיניום בפרויקט זה מורכב  .א

, מהתקנים הישראליים, המסמכים הנוגעים לענין, ומהמפרט 31הכללי )הספר הכחול( פרק 

אשר ביחד עם רשימות האלומיניום של האדריכל, פרטי האלומיניום הנלווים  –דלהלן 

 להלן "המסמכים". –ותוכניות המבנה, מהווים שלמות אחת 

ם דלעיל, הבינם היטב, קיבל את כל הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא ועיין היטב בכל המסמכי .ב

 המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר, לטיב התקנתם בבנין  .ג

ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמסמכים הנוגעים לענין, גם אם אינם מוזכרים 

, המהנדס, היועץ ו/או המפקח הניתנים לפני ובמהלך העובדה, במפרט זה. אישורי האדריכל

 אינם מפחיתים מאחריותו זו.

של התקן  Dכל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות רמה  .ד

 .3/11הישראלי לחלונות ת"י 

 התאמה, סתירות ו/או ניגודים בין המסמכים, תיחשב הדרישה הטכנית-בכל מקרה של אי .ה

 החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת.

ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לענין, -הקבלן רשאי להציע מוצר שווה

מהמוצר אשר נקבע במפרט זה וברשימות האלומיניום. על הקבלן לצרף להצעתו שרטוטים 

ים שווי הערך אותם הוא מפורטים, התואמים את פרטי הפרויקט והמתארים את המוצר

מציע. הקבלן יצרף להצעתו חישובים סטטיים המוכיחים את התאמת המוצר שווה הערך 

 לדרישות מפרט זה.

בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות מוצר חליפי כשווה 

 ערך וזאת לאחר בחינת הצעת הקבלן בשיתוף האדריכל, המפקח והיועץ.

 

 הגדרות 2/.02

מסגרת קבועה המותקנת בפתח הקיר והמיועדת לקבלת מלבן  –)משקוף עזר(  – מלבן סמוי

מ"מ לפחות.  /.1החלון, ושאינה נראית לעין לאחר הרכבת החלון. מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה 

 הפח יהיה מגולוון או מצופה ציפוי אבץ בטבילה חמה.

מורכבת על גבי המלבן הסמוי. מסגרת של החלון המוגמר המיועדת להיות  –מלבן חלון 

 מתפקידיו של מלבן החלון להוות מעבר ואטימה בין אגפי החלון ובין קיר הבנין.

מסגרת מזוגגת קבועה או הנעה על מסילה או הסובבת על צירים והמיועדת לפתיחת  –אגף חלון 

 החלון או לסגירתו.

מבניה ועד תחתית חגורה  –מבניה לבניה, בגובה  –מידות פתח בניה )ברוחב  –מידות החלון 

 עליונה(.
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 .D25. כל החלונות במפרט זה הם 3/11על פי ת"י  –מיון החלונות 

 

 חלונות צמודים ברצף 3/.02

כל סוגי החלונות הנ"ל יכולים להיות מתוכננים כחלונות בודדים או כחלונות צמודים ברצף של 

 חלונות לפי התוכניות.

יש לדרוש  –חלונות צמודים  1-נן לקלוט יותר מס"מ והוא מתוכ /31-כאשר הפתח ארוך יותר מ

מהקבלן לספק לפתח זה מלבן סמוי המחולק לשדות באמצעות פרופילי מתכת אנכיים 

 המרותכים או המוברגים אליו. בתוך השדות שייוצרו, יורכבו חלונות האלומיניום.

 

 התקנים 8/.02

והמפורטים ברשימה כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

 הוראות המפרט עדיפות. –להלן. בכל מקרה בו הוראות מפרט זה שונות מדרישות התקנים 

 

 רשימת התקנים הישראליים

 כרום.-ניקל –כרום ושל נחושת -אלקטרוליטיים של ניקל –ציפויים  151ת"י 

 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות. 115ת"י 

 לקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזליות.ציפויים א 111ת"י 

 ציפויים אנודיים של אלומיניום. 115ת"י 

 סגסגות אבץ נסכות ויצוקים בדפוסי קבע. 111ת"י 

 ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל. /19ת"י 

 ציפויי אבץ בטבילה חמה של מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל. 131ת"י 

 שקופים לשימוש בבנינים.לוחות זכוכית שטוחים ו 111ת"י 

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה. –חלונות אלומיניום  3/11ת"י 

 עפ"י המפרט הבין משרדי. 3פרופילי האלומיניום יהיו לפי ההגדרות לרמה 

 

 

 

 דרישות טכניות 5/.02

, 3301, מעקה לת"י 3//0על חלקיו ות"י  3/11הרכבת החלונות והדלתות לדרישות ת"י  1.3

 על חלקיו. 0/11שות ת"י ההתקנה תתאים לדרי

 לא יאושרו ברגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלויים על פני פרופילי האלומיניום. 1.1

מלבנים סמויים יורכבו בפתחים, בתאום עם מנהל הפרויקט באתר. כל המלבנים יהיו  1.1

מ"מ. המלבנים הסמויים והעוגנים יעשו  1-עשויים פח פלדה מגולוון בעובי לא פחות מ

מ"מ. את  1.5-מ"מ ובעובי לא פחות מ /0תכניות. העוגנים יהיו מפח פלדה ברוחב בהתאם ל

העוגנים יש לרתך משני צידי המלבנים הסמויים, לסירוגין. יש לעגן את המלבנים הסמויים 

ס"מ בין בורג לבורג.  /1מ"מ, במרחקים של  /5-בברגים מיתדים לעומק לא פחות מ

ס"מ. יש להציב את המלבנים הסמויים לפי פלס.  15-ו כהמרחקים בין העוגנים לסירוגין יהי

כל הריתוכים או פגמים בציפוי שנעשו באתר, יש לתקן בעזרת צביעה בצבע עתיר אבץ, משני 

 צידי המלבן הסמוי. ביצוע והתקנה של מלבנים סמויים בהתאם לתוכניות ביצוע מצורפות.
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 "דיבל" ללא "בית פלסטיק".לא יאושר עיגון המלבנים הסמויים אל הבטון ע"י בורג  1.0

 החיבור של פרופילי האלומיניום וכל יתר חלקי המוצר, יעשה באמצעות ברגים או    1.5

 עוגנים  מפלדה בלתי מחלידה )פלב"מ( לא מגנטית.         

יש להתקין מרחקיות בין מלבן חלון/דלת לקיר באזור התקנת בורג החיבור וזאת על מנת  1.1

 ההתקנה בצורה נאותה.לאפשר למתקין להדק את בורג 

כל חלקי הפרזול טעונים אישור אדריכל, מנהל הפרוייקט, על פי דוגמאות שיספקו ע"י  1.9

הקבלן. צבע הפרזול יהיה אחיד עם צבע פרופילי האלומיניום, או אחרת עפ"י החלטת 

 אדריכל.

 הקבלן ישתמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים, אשר מומלצים ע"י יצרן חלונות, דלתות 1.1

 וכו'. 

או נאפרן, הזכוכית לא תושב על פני מתכת ללא  EPDMהאיטום יעשה על ידי אטמים עשויים  1.1

 ".Aיחידות שור " /35±1בקושי  EPDMכפיסים פלסטיים או 

 .3511-, ו0/11התקנת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  /1.3

או בין האיטום בפתחים מפני חדירת מים ורוח בין מלבן האלומיניום לאלמנט בנין  1.33

וזאת בנוסף  EPDMהאלומיניום למלבנים הסמויים יבוצע באמצעות סרט בוטילי, או יריעת 

, הכול לפי פרטי הביצוע המאושרים אשר יוכנו ע"י הקבלן, לפני 11FC sikaלאיטום ע"י 

 השימוש יש למרוח פריימר להכנת השטח להדבקת סרטים או יריעות נאותה.

 

 תכניות עבודה 6/.02

 ת אלומיניום שהוכנה ע"י המתכנן.הקבלן יקבל רשימ

הקבלן חייב להגיש לפחות לשלושה חודשים לפני התחלת הייצור של הפריטים תוכניות מפורטות 

כולל את כל הפרטים של אופן הביצוע, חתכי האלמנטים וצורת חיבורם  3:3בקנה מידה 

גון פרזול, חומרי ואיטומם. עליו יהיה להכין דגמים של האלמנטים העיקריים לאישור האדריכל כ

איטום, כל זאת לא יאוחר מחודש ימים מקבלת צו התחלת העבודה וטרם תחילת ייצור 

 החלונות.

בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים של חיבוריהם, אביזריהם וכן אופן הזיגוג והאיטום 

 ודרכי ההרכבה בקיר הבנין.

 הייצור.הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לתוכניות לפני התחלת 

 הקבלן חייב לבצע דגם חלון או דלת אחד מכל סדרה לפני התחלת סדרת הייצור לדוגמא.

 רק לאחר אישור הפרוט לדוגמא, הקבלן יוכל להתחיל בביצוע כל סדרת הייצור.

 

 בדיקות במפעל הייצור 7/.02

 9-הקבלן יזמין את המפקח למפעל הייצור לצורך בדיקת עבודות האלומיניום תוך כדי עבודה ו

 ימים מראש לפני העברת המוצרים לאתר.

 
 פרופילים ופחים 4/.02

מ"מ לפחות. הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ  /.1מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה ובעל עובי  .א

יתוקן  –בטבילה חמה. ציפוי אשר ייפגם בגין ריתוך בפינות, ריתוך עוגנים ועיבודים אחרים 

 (.%/1בצביעה שתמנע החלדה, כגון צבע עשיר אבץ )
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העוגנים יהיו מצופים אבץ בטבילה חמה. כל פעולות הכיפוף, הריתוכים והחיתוכים בעוגנים 

 יושלמו לפני הציפוי.

או כל  AA 1/13או    AA 1/11סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילי החלון תהיה סגסוגת  .ב

 סגסוגת אלומיניום שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכניות ובעמידותה בקורוזיה.

. חוזק AA 5052או   AA 5050סוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה אחת הסגסוגות סג .ג

 ק"ג/ממ"ר לפחות, וגבות הכניעה שלהם  /1הקריעה של הפרופילים יהיה 

ק"ג/ממ"ר לפחות, חלקי המתכת יהיו חדשים, ללא פגמים פנימיים או שטחים, קמטים  39

י ואגפי החלונות יהיו פתוחים או חלולים או עיוותים. הפרופילים המהווים חלק ממבנה מלבנ

 ובעלי מבנה גיאומטרי המקנה להם קשיחות כנדרש במפרט זה.

 עובי הדופן המינימלי של פרופילים אלה לא יהיה קטן מן הנקוב להלן:

 מ"מ. /.1עובי הדופן של פרופילי מלבן ואגף החלון יהיה לפחות  .3

 מ"מ. 3.15לי הזיגוג יהיה לפחות עובי הדופן של פרופילי העיטורים )הלבשות( וסרג .1

עמודי חיזוק מפלדה בתוך המחיצות המפרידים בין חלונות יצופו בשלמות ע"י פח  .1

 אלומיניום תואם לחלונות תוך הקפדה על הפרדה "כימית" ביניהן.

 
 אמצעי חיבור 0/.02

 הברגים, האומים, הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ויצופו בציפוי קדמיום.

 
 יגוגזכוכית וז /02.0

 מ"מ. 5+1+1מחוסמת בדודית 

 זכוכית רבודה )טריפלקס(

 כמפורט בתכניות.   

 

 חומרי האיטום 02.00

 או נאפרן. EPDM -האטמים הפרויקט כולו יהיו עשויים מ 31.33.3

. על 3501שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר ובהתאם לת"י  31.33.1

פרטים של חומרי האיטום בהם הוא הקבלן להמציא ליועץ האלומיניום לאישורו, את המ

 משתמש.

בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לחומרי הבנייה או בין חלקי האלומיניום למלבן סמוי:  31.33.1

. אין להשתמש למטרה זאת בסיליקון Sika 11FCאו  DOW CORNING 917סיליקון ניטראלי או 

החלון בין המשקוף סמ' לאיטום מלא בהיקף  35ברוחב שלא יפחת מ   EODMאצתי. יריעת 

 העיוור וקירות הבטון בהיקפו

בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לאבן: סיליקון ניטראלי המיועד לאבן )שלא משאיר  31.33.0

 כתמי שומן על האבן(.

איטום החריצים הצרים שבין חלקי האלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניום  31.33.5

 המיועד לסדקים צרים. : חומר האיטום אנאירובי/05 -החותכות ב

, בינם לבין עצמם או בינם לבין חלקי האלומיניום חומר המתאים EPDMהאטום בין אטמי  31.33.1

 או נאפרן. EDPMלאטמי 
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יש להשתמש בפריימר המתאים לפני יישום סרט או יריעה אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר  31.33.9

פרטים כלליים המצורפים ע"י יצרן החומר סרט או יריעה. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות ו

 למפרט זה

 

 דלתות פתיחה 02.02

בהתאם לרשימת  ///1דלתות פתיחה ממוסגרות מאלומיניום תהינה מדגם קליל    1/

 האלומיניום.

 הצירים בדלתות האלומיניום יהיו בהתאם להמלצות היצרן לפי גודל ומשקל אגף הדלת. (3)

 על קבלן האלומיניום לספק מפתח זהה לכל דלתות המבנה. (1)

דלתות בהם קיימים צילינדרים, הם יהיו בעלי חמישה פינים, קבלן המבצע יספק באותן ה (1)

מפתח מאסטר לכל השטחים בבנין )הכול בהתאם להנחיות המזמין(. הפינויים למנעול 

והצילינדר. החלק ללשון ולבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן 

 ולמנעול.

)של  DORMA TS93 EN 5-7ית ומשנית יהיה מדגם המגיף העליון בדלת כניסה ראש (0)

, גודל הגיף בהתאם backcheckחברת דורמה גרמניה מקורי(, עם זרוע מקבילה וכולל 

 לגודל אגף הדלת. או ש"ע

 גוון צירים בדלתות יהיה זהה לגוון הפרופילים. (5)

הפס(, מ"מ עובי  1מ"מ ) 6x60בין ריצוף פנים לחוץ בסף דלתות יותקן פס פלב"מ במידות  (1)

 רוחב הפס יהיה בהתאם לרוחב פנים מלבן הדלת.

 

 חלונות הזזה 02.03

או ש"ע עפ"י רשימת אלומיניום, עובי דופן  ///1חלונות הזזה אגף על אגף יהיו מדגם קליל  (3)

 מ"מ ויהיו עם זכוכית בידודית בהתאם לרשימת האלומיניום. 3,05-פרופילים לא יפחת מ

בעלי חתך "תעלה". האטמים לא  EPDMים אטמי זיגוג בחלונות יהיו היקפיים עשוי (1)

יאפשרו מעבר אוויר ומים לצידו הפנימי של חלון דרך פינות וחיבורים, חומר לאיטום אטמי 

 ויאושר לשימוש ע"י היצרן ויועץ אלומיניום. EPDM-זיגוג יהיה מתאים ל

ן. קבועים בחלונות הזזה )במידה והיו חלונות עם קבועים( יהיו חלק אינטגראלי של חלו (1)

פרופילי צד )מזוזות( של מלבן החלון יהיו עם שתל אינטגראלי. בין פרופיל מעבר לקבוע 

 לפרופיל צד )מזוזות( יהיה איטום אשר יבוצע במפעל של קבלן המבצע.

מחזורים  ////3גלגלים באגפי ההזזה יהיו עם מסב סגור עשוי פלב"מ, שעמדו בבדיקה של  (0)

 במעבדה מוסמכת. 3/11לפי ת"י 

גפים יהיה קפיצי ויכלול בית מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים, עם אביזרים נלווים סגר בא (5)

מפלב"מ )ברגים,לשונית, קפיץ וכו'(, נגדי של סגר יהיה עם אפשרות החלפה מהירה מבלי 

 לפרק מלבן של חלון או חלק ממנו.

מה כמות הפינויים לשחרור מים תהיה בהתאם לגודל החלון אשר עבר בדיקת תפקוד בר (1)

"B במעבדה מוסמכת. הפינויים יעשו באמצעות מבלט מתאים. 3/11" לפי ת"י 
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אטמים, לרבות מברשות, באגפים יהיו מקובעים למקומם ע"י מעיכת זיזים בהם נמצאים   (9)

 .או הדבקה, הדבר לא תגרום נזק לתפקוד האטם וימנע שליפתו בקלות

 

 פרזול ואביזרים 02.08

אטמים מקוריים של יצרן מערכת החלון/הדלת.  כל על הקבלן להשתמש באביזרים, פרזולים ו

חלקי הפרזול לעבודות אלומיניום כגון צירים, קרמונים פנימיים, ידיות, בריחים, דיסקיות וכו', 

יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר כגון מיציקת פליז, נירוסטה או ברונזה ומצופים בכל 

. קביעת הפרזול לאלמנטים 151ניקל בהתאם לת"י צידיהם כבציפוי אלקטרוליטי של כרום או 

 תיעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר תפעול נוח וטוב של הכנפיים.

 .לא ייראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר

אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר ביצוע כל הפעולות כגון תנועת החלקה, גלגול, 

 ק"ג. 0, נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח שאינו עולה על סיבוב

מחזורים רצופים ובעקבותיהם לא יימצא אף  ///5-חלקי הפרזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה ב

חלק מן האביזרים שבור או פגום, והחלונות יהיו כשירים להמשיך בפעולה תקינה. האביזרים 

נין, אלא אם כן נדרש אחרת. לפרופילי מלבן יותקנו בדרך שלא תאפשר פתיחת האגפים מחוץ לב

החלון תהיה דופן חיצונית )פלנז'( מוארכת המאפשרת את הרכבת החלון תוך לחיצה מבחוץ כלפי 

 פנים, או לחילופין מבפנים החוצה.

יש לדאוג שמבנה החלון יאפשר ניקוז מים החודרים  בעת הגשמים, וכדי למנוע הצטברות מים, 

 עליו להיות עם שיפוע כלפי חוץ, ועם חורי ניקוז מתאימים. –תחתון חול ולכלוך בפרופיל 

פרופילי השילוב באגף יהיו עם בליטת שילוב מאלומיניום, אשר בתוך אחת מהן תורכב מברשת 

שעירה. גם בכל קווי ההשקה הפנימיים בין אגף למלבן יורכבו מברשות שעירות תוצרת 

ATHMER, SCHLEGEL ערך.-או שווה 

 

 פרזול 02.05

היה ממין משובח, לפי בחירת המנהל. כל חלק של הפרזול יהיה טעון אישור המפקח והאדריכל י

ושום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל. אם לא צוין אחרת, יהיה הפרזול בהתאם לרשימה 

כדלקמן או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב. בכל מקרה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות 

 תב ע"י האדריכל.מאושרת מראש בכ

 

כנפיות, על הכנף הלא פעילה יורכבו בריחים שקועים בצד הכנף.     למרות -לכל הדלתות הדו .א

 האמור לעיל, לא יותקנו בריחים בדלתות להן יש מוטות בהלה לשתי הכנפיים.

 

.  הברגים DORMA 360/Lאו  BBWתוצרת  W12Xמעצורי דלתות יהיו מנירוסטה מדגם  .ב

 ו מהחומר המתאים לפרזול.לקביעת הפרזול יהי

 

 צילינדרים ומנעולים .ג

 כמפורט ברשימות האלומיניום.                    

 

 מחזירים הידראוליים .ד
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 בכל הדלתות יותקנו מחזירים הידראוליים

כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה לזווית 

ערך מאושר, -או שווה LCN, YALE, DORMAמתוצרת מעלות וסמויים במשקוף  /31של עד 

, מותאמים ליעודם הן מבחינת משקל ורוחב הכנפיים, לדלתות חד או DORMA RTS 85דוגמת 

כנפיות. המחזירים העליונים יאפשרו התקנה סמויה במשקוף ויאפשרו וויסות זמן -דו

קה סופית. במקרה השהיית סגירת הכנף, הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף, כיוון כוח טרי

כנפיות, המחזירים יכללו מערכת לברירת הכנף הנסגרת ראשונה -של דלתות דו

(COORDINATOR תוצרת ,GLYNN-JOHNSON יבואן ,– ES SYSTEMS.) 

 על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה ולאישור המפקח.

 רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב, יירכשו המחזירים.

 

 ון בהלהמנגנ .ה

-או שווה 11מסדרה  VON DUPRINבדלתות בהן קיימת הדרישה, יותקן מנגנון בהלה תוצרת 

 ערך מאושר עם מוטות פנימיים סמויים לרצפה ולמשקוף.

יותרו מוטות נעילה חיצוניים רק במקרים ומבנה הדלת לא יאפשר התקנת מוטות פנימיים 

 וזאת באישור המפקח בכתב.

יים לא מתאימים לגובה הכנף, יותקנו מוטות באורך מתאים במקרה והמוטות הסטנדרט

 למידות הכנף ללא תוספת מחיר.

 .VON DUPRIN 990TPבצד השני של הכנף תותקן ידית בדוגמת 

כנפיות, בכנף אחת יותקן מנגנון כנ"ל ובשניה מנגנון בהלה עם נעילה לכנף -עבור דלתות דו

לה חשמלית והתראה על הפעלתו, דוגמת השניה. כל מנגנון הבהלה יאפשר שילוב של הפע

 .VON DUPRIN SSמנגנון 

 

גמר ידיות ורוזטות צבועים בצבע אלקטרוסטטי בגוון לפי בחירת האדריכל. יתר אביזרי  .ו

 .SATIN CHROMIUM PLATED - 626 (BHMA)הפרזול ללא יוצא מהכלל הוא 

 

 הרכבת הפרזול .ז

"שטנץ" בדיוק נמרץ, ולפי הוראות ייעשו בעזרת  –כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול 

 יצרן הפרזול.

הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ואותו הגמר כמו הפרזול. 

 בהעדר גמר גזה, מצופי קדמיום.

 

 חדירת רוח 02.06

ק"ג/מ"ר. כמות האוויר לא  /.3חדירת הרוח מבעד לחלון סגור והנעול תיבדק בלחץ אויר של 

בהתאם להנחיות מכון התקנים  –שעה למטר אורך חריץ. שיטת ביצוע הבדיקה מ"ק ל 9תעלה על 

 הישראלי.

 

 צביעה 02.07

 מערכת צבע א':
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או שווה ערך מאושר,  PPGשל  DURANARכל פרטי האלומיניום יהיו צבועים בצבע דורנאר 

מיקרון לפחות וקושיו  /1אלקטרוסטטי בתנור מיוחד, בגוון המפורט בתכניות. עובי הצביעה 

.  הצבע יהיה בעל עמידות בהולם, לא AAMAG605 -ו GBSלפחות, לפי דרישות  Hינימלי דרגה המ

ייקרע ולא יינתק מהתשתית וגוונו על המשטח העיקרי יהיה אחיד ויציב, ללא בועות או שריטות, 

 כולל בחיבורים.

 לא יתוקן הצבע במקום ע"י התזה או בכל דרך אחרת.

 חדש במפעל הצבע.אלומיניום שרוט יפורק וייצבע מ

 כל חלקי הפרזול ייצבעו בצבע אפוקסי אלקטרוסטטי זהה, אלא אם כן אושר אחרת.

 

 אלגון 02.04

במידה ויידרשו פרטי אלומיניום לפי דרישה מפורשת ובכתב, העובי המינימלי של ציפוי האנודייז 

 מיקרון. 1מיקרון עם טולרנס מותר של  15)אלגון( יהיה:  

מט, אלא אם כן נדרש אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא האלגון יהיה בגוון טבעי 

 כתמים וללא פגמים אחרים.

ייבדקו בצורה מדגמית ע"י המפקח ויקיימו את דרישות  (SEALING)עובי האלגון, טיבו ואיטומו 

 .115ת"י 

 

 אבטחת איכות 02.00

שונות הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ונציג החברה בהתקדמות הייצור של היחידות ה (3)

 ויאפשר לו לבקר במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור.

הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ויקבל את אישורו להתקדמות העבודה וההתקנה באתר,  (1)

 בייחוד בתחילת העבודה של כל שלב ההתקנה.

 קביעת עוגני ופרופילי חיזוק לקיר המסך. (1)

 התקנת מלבנים סמויים. (0)

 התקנת יחידות אלומיניום. (5)

 ות כולל קווי ההשקה בין קיר המסך למבנה.איטום יחיד (1)

 זיגוג. (9)

על מנת למנוע נזק ליחידות השונות, הן ייארזו במפעל באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה,  (1)

הובלה ופריקה, ההרמה אל המבנה וההתקנה. הקבלן ינהל באופן שימזער ככל האפשר 

 את טלטול היחידות באתר.

מיניום בזמן העבודה, לאחר סיומה ועד חלה על הקבלן חובה להגן על עבודות האלו (1)

 למסירתה למזמין.

מנהל הפרויקט רשאי ליטול מדגם אקראי של יחידות אלומיניום או רכיביהן מקו הייצור  (/3)

 במפעל או האחסנה באתר, ולשלחן לבדיקות למעבדה מוסמכת.

בדיקות אלה יהיו בנוסף לבדיקות המתוארות לעיל. במידה ויתגלה כשל בבדיקת  (33)

יחליט המפקח על מהות התיקון הנדרש במנה ממנה נלקח המדגם. הקבלן ידאג  המעבדה,
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לבצע תיקון זה בהקדם, מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע הפרוייקט. לאחר ביצוע 

התיקון, ייטול מנהל הפרוייקט מדגם נוסף וישלחו לבדיקה למעבדה מוסמכת. הקבלן 

 ישא בעלות בדיקה זו.

דות טיפוסיות, תבוצע באתר בדיקת המטרה. הבדיקה לאחר סיום ההתקנה של יחי (31)

. בדיקה זו מתבצעת על מחברים AAMA 501.2.94תבוצע בהתאם לנוהל המתואר 

ותפרים קבועים ולא על קווי ההשקה בין אגפים נפתחים לבין מלבנים. בדיקה זו מיועדת 

 לגילוי טעויות בהתקנה ועל מנת לאפשר את תיקונן תוך כדי ביצוע העבודה.

עם עבודות ההתקנה, יבוצעו בדיקות המטרה נוספת באתרים שייקבעו ע"ל מנהל  (31)

 הפרוייקט. הצלחת בדיקות אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי לקבלן

 

 אחריות /02.2

הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו לטיב החומרים אותם הוא מספק. אורך תקופת הבדק 

-ופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מוהאחריות יהיו כמוגדר בחוק. בכל מקרה, לא תפחת תק

שנים. למען הסר ספק, מודגש בזה כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך התכנון  9

 והביצוע, נשארת האחריות המוחלטת לתכנון, לביצוע ולתפקוד עבודות האלומיניום באתר, עליו.

 

 לוח זמנים לאישור תוכניות ודגמים 02.20

 ם.כל הזמנים נמדדים בימים קלנדריי .א

 יום מיום חתימת החוזה. /1 –הגשת תוכניות לאישור  .ב

 יום מיום אישור התוכניות. /1 –העברת דגם לבדיקה במעבדות מכון התקנים  .ג

 יום מיום אישור התוכניות. 05 –בבנין   (MOCK UP)התקנת דגם  .ד

 

 

 

 עבודות אבן - 08פרק 
 

מפרט הבינמשרדי. כל ההנחיות ב 30, בצרוף הנחיות פרק 1191כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י ת"י 

 המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ.

 

 תאור העבודה 3/.30

פני קירות החזית יחופו מבחוץ. החיפוי ייושם בשיטה הרטובה, כלומר הצמדת האבן אל המבנה 

 בעוגנים, רשתות זיון, יציקת בטון בתווך וכד'.

 איטום קיר הרקע. לפני עבודות החיפוי הנ"ל יבוצעו עבודות 

 

 לוחות האבן 1/.30

חלק  1191האבן לחיפוי הקירות החדשים תהיה כדוגמת האבן הקיימת, העומדת בתקן לפי מפמ"כ 

 , עובי ובהתאם לאישור האדריכל והמפקח. האבן תהיה נקייה ללא סדקים, ללא גידים, עיבוד 1+-3

  .גמר לפי הקייםו
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ים, מהימנים ופועלים ברשיון רשויות המדינה. מקורות לאספקת האבן חייבים להיות מוכר

אספקת האבן חייבת להיות ממקור שיאפשר אספקה ממושכת של הכמויות הדרושות של אבן 

 מבלי לגרום לעיכובים בעבודה תוך כדי שמירת גוונים אחידים של האבן.

מא המפקח רשאי לפסול אבן שאינה דומה ליתר האבנים על פני החזית או שאינה דומה לדוג

 המאושרת.

המקור לאספקת האבן חייב באישור המהנדס/המפקח. במידה וקיים ספק לגבי יכולתו של המקור 

לספק את הכמויות הדרושות ובאיכות המאושרת, רשאי המהנדס לפסול את המקור והקבלן חייב 

 להציע לאישורו מקור אחר.

ימוש בסביבת הים עפ"י בכל מקרה במידה והחיפוי נעשה בסביבה הקרובה לים תותאם האבן לש

 .1191דרישות ת"י 

 

 מידות האבן 1/.30

 מידות האבן והפוגות יהיו לפי האבן הקיימת.  

 

 מיון לוחות 0/.30

הקבלן יבצע מיון האבן ע"מ להבטיח אחידות טובה של האבן בחזיתות השונות. לא יורשה שימוש 

 זיתות.באבנים אשר לדעת המפקח/האדריכל פוגמות באחידות קיר האבן בח

 החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. 

 לא יורשה שימוש באבנים סדוקות או פגומות, החלטת המפקח תהיה סופית. 

 מיון ובדיקת האבן כלולה במחיר הסעיף. 

 

 מפרט האבן 5/.30

וכן  30, דרישות המפרט הכללי פרק 1191לוחות האבן והנחתם יעמדו בדרישות ת"י  א.

 קרבה לים(:בדרישות שלהלן )בהתייחס ל

 לכל היותר. 3%ספיגת מים של  .3  

 מגפ"ס 1חוזק מזערי בכפיפה של  .1  

 מגפ"ס. /1חוזק לחיצה תחילי של  .1  

 מקסימום. -½ גר' למ"ר שעה  //5ספיגה נימית  .0  

 עמידה בהתגבשות מלחים. .5  

 
 הקבלן ימציא למפקח בדיקה של מעבדה מוכרת על איכות האבן. ב. 

 
יהיו חתוכים לפי תכנית הביצוע המאושרת ובזוויות ישרות, ללא פגמים כלשהם, הלוחות  ג.

 לרבות העדר פגמים בקנטים.

 
כל אבן שוליים מסביב לפתחים וחשפים ובמשקוף תהיה אבן מסותתת  נקר. האבן  ד.

 המסותתת תעובד בשוליים הנראים לעין.

ים. אבן הפינה תהיה ברוחב מ"מ, על פי הפרט /1אדני חלונות יהיו מאבן מנוסרת בעובי 

 ס"מ.  35לא פחות מ 
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 הכנת שטחי החיפוי ואיטום 1/.30

 לפני התחלת עבודות החיפוי באבן ייבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל      א.     
 ת  ס"מ יתוקנו לפי הוראות המפקח על ידי סיתו½ הליקויים ו/או הסטיות העולות על                       
 ס"מ.½ הבטונים שחרגו מקו/מישור הבניין ביותר מ                        

 
השטח המיועד לחיפוי )קירות/אלמנטים מבטון ו/או בנויים( ינוקה היטב מכל ליכלוך 

ויורטב . כתמי זפת ו/או חומרים שמנוניים יסולקו מהקיר/האלמנט ע"י סיתות. לרבות 

רופפים וחומרים זרים אחרים. יבוצע קיצוץ של  מלט בנייה רופף ו/או חלקי בלוקים

 חוטים שבורים וטיפול באזורי סגרגציה וכיסוי ברזלי זיון גלויים, לפי הוראות המפקח.

 

 על פני השטח המיועדים לחיפוי תבוצע שכבת טיח צמנטית אוטמת כדלקמן: ב. 

רת תוצ /91או  1%" בשעור של 3מ"מ שתכלול "סיקה  /3שכבת טיח צמנט בעובי 

ימים  1מיושרת ומוחלקת כנדרש לקבלת חיפוי האבן. הטיח יאושפר במשך  –"כרמית" 

 לפחות )פעמיים בכל יום( תוך מעקב צמוד אחר רטיבות הקיר.

או סיקה סיל  3/9על שכבת הטיח הצמנטי תבוצע מריחה בטיח הידראולי מסוג סיקה טופ 

 ק"ג/מ"ר. 1.5בכמות של  3/5

 

בין גב האבן לבין הטיח האוטם יוסף מוסף  משפר הדבקות מסוג לבטון המיועד למילוי  ג.

הדבקות טובה ממשקל הצמנט וזאת כדי להבטיח   35%"סיקה לטקס סופר" בכמות של 

 בין הבטון לטיח האוטם. יותר

 

 עוגנים0שיפור הדבקות הבטון לאבן0אביזרים 9/.30

 ווים א. 

מ"מ שיוכנסו בצידי  0טה  בקוטר קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי ווי נירוס

 מ"מ. 15מ"מ שעומקם  5מ"מ לחורים קוטר  /1 -האבן  לעומק כ

 כל אבן תהיה קשורה בארבעה ווי חיבור לפחות לפי הנחיות .  

 
 הכנת האבן ב. 

לוחות האבן המיועדים לחיפוי יחוספסו בצידם האחורי ויוספגו במים. לאחר מכן תבוצע 

חלקים שומשומית נקיה, חלק חול וחלק  1לט צמנט בהרכב על גבי גב הלוחות התזת מ

 מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של "סיקה לטקס". 1בעובי של כ  –צמנט 

 , תתואם עם הספק.3:3היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  

 ימים לפני הרכבתם. 1אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות   

 
 קידוחים בתוך האבן ג. 

וצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים אשר קידוחים לעיגון יב

 יבטיח ביצוע "נקי", של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המפקח, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים במקדחה 

 ידנית, ללא בקורת.

 
 רשת ד. 
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ס"מ ותחובר לקיר באמצעות ברגי  35/35מ"מ משבצות  1הרשת תהיה מגולוונת, בקוטר 

. בין שתי דיסקיות מגולוונות בקוטר לפחותמ"מ  /31ואורך  31Mעיגון מגולוונים בקוטר 

 מ"מ, המוחזקות עם שני אומים. 15

מ"מ, באמצעות שומרי מרחק מפלסטיק,  35הרשת תהיה מרוחקת מקיר הבטון 

 המולבשים ע"ג המוטות של הרשת.

 יתאימו    ס"מ לכל כיוון. הברגים  /1יחוברו לקיר במרחקים של לא יותר מ   הברגים

 (.ק"נ /.1ק"נ )עומס שליפה  /5./לפחות לכוח שליפה מותר של 

במערכת איטום הזהה למערכת  איטום חוזר סביב הבורגלאחר החדרת הברגים יבוצע 

 האיטום של הקיר.

 

 זוויתנים ה. 

ס"מ המחובר  1//1//1הפתחים יקבע זוויתן מגולוון בחתך מטר  ומעל  /.1בגובה של עד כ 

ס"מ. במקום החיתוך של הזוויתן, יתוקן  11כל  M12לקיר הבטון באמצעות ברגי עיגון 

מחובר לקיר  1//35//9אבץ. מעל פתחים יקבע זוויתן  11%הגילוון על ידי צביעה ב"זנגה" 

 ס"מ. 11באמצעות זוג ברגי עיגון כנ"ל כל 

ויק של הזוויתן נקבע לפי גובה השורות על מנת שיתקבל פרט ביצוע על פי המיקום המד

 המתוכנן.

הקבלן יכול לבצע במקום זוויתן ראשון "שן" מבטון.  ה"שן" הנ"ל תצורף לקורת היסוד 

 ו/או קורת התקרה ויש לצקת אותה ביחד עם הקורות.

 

 הרכבה בשיטת הבנייה הרטובה 1/.30

צוע לאישור המפקח. הבנייה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא הקבלן יציג את שיטת הבי א.

 מהווה תנאי מוקדם להתחלת הביצוע. 1191מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 

 
הבנייה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות כאשר לאחר השלמת בניית כל שורה, כולל  ב.

עד לפני הקיר בבטון דליל. ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל שנשאר 

 ס"מ והיא תכלול מוספים אוטמי מים ומוספים משפרי הידבקות. 0 -עובי שכבת הבטון כ

 
תערובת קיבוע זו תוכן בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש מוסיפים מים עד  ג.

 לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.

 
 ת ערבל מכני תקין.כל הבטונים למילוי בגג האבן יוכנו באתר באמצעו ד. 

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט 

 ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.

 
מילוי בגב האבן יעשה בגמר בנייתה וקשירתה של כל שורה תוך הבטחת חדירת הבטון  ה.

 ומילוי כל החלל.

 
 בטון של הפיאה האנכית והפיאה התחתונה.-בטיט בניית שורות האבן תעשה תוך מילוי ו.

 

 מישקים )פוגות( וכחולם 1/.30
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מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל על פי הדוגמה המאושרת. רוחב  א.

 מ"מ. 1מ"מ ועומקם  /3המישקים יהיה 

אבן. מ"מ. שניים לכל  15//3//3מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  /3עובי 

 הזוויתנים לשימוש חוזר או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.

 
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה כללית  ב.

 על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.

 
 כנדרש. המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק ג. 

 אין לבצע ניקוי מישקים והכנה לכיחול באמצעות משור דיסק.  

ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים 

 הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

 
  1//30וכמפורט במפרט הכללי פרק  3חלק  3113הרכב המלט לכיחול יהיה בהתאם לת״י  ד.

 שבדוגמא המאושרת ובתוספת כמפורט לעיל:ויגיע לגוון 

 חלקים  3.5  מלט לבן  

 חלקים. 1 עדין -אבקת קוורץ   

 חלק. 3 בינוני -אבקת קוורץ   

 במידה ויידרש ע"י האדריכל ובכתב.  פיגמנט צבע  

כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון "סיקה לטקס" או שו"ע באישור מראש של 

 .המפקח, לפי הוראות היצרן

מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של 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 ויישטף במים. -  

 של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגולשכבה ראשונה  -  

 יתאפשר ייבוש חלקי. -  

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר הכיחול יהיה חלק ויבוצע ע"י  -

 שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -  

 י ולהחזיקם במצב לח כשבוע ימים.בתום עבודות הכיחול יש לאשפר במים את פני החיפו

 

 מישקי התפשטות, מישקי הרפיה: ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזוויתנים.  

 מ"מ, ייסתם במסטיק סיליקוני על גב ספוגי בחתך מתאים. /1עובי המישק   

 הכל על פי מפרט האיטום.  

 

 בדיקות שליפה /30.3
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לן לבצע ולהגיש יבצע הקבלן ניסוי שליפה וגזירה על בנוסף לכל הבדיקות והמסמכים שעל הקב

יח' מכל סוג בדיקה(. הנ"ל לצורך בדיקת תסבולת העוגנים לשליפה  1דוגמאות לפחות ) 1מדגם של 

)בגין יניקת הרוח( ובדיקת תסבולת העוגנים לגזירה במקומות כגון משקופי חלונות, דלתות וכד'. 

 אם להנחיות והדרישות של התקנים הרלוונטיים.הבדיקות ייעשו ע"י מעבדה מוסמכת ובהת

 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 30.33

 להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבנייה באמצעים בדוקים. 

ניקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' ייעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות החומרים(. כל כתם 

 גלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.ו/או לכלוך שית

 כל שטחי עבודות האבן תימסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 

במקומות שכילו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן באחרים 

 הקבלן.לשביעות רצונו המלאה של האדריכל כשבכל ההוצאות ישא רק 

 

 
 אחריות כוללת 30.31

של לאטימות המבנה ויציבות החיפוי היא  הבלעדיתלמרות כל האמור לעיל יש להדגיש שהאחריות 

הקבלן אשר מחוייב להחזיק באתר מהנדס אחראי מטעמו לפיקוח צמוד על העבודות הנ"ל 

 .ובמיוחד בהיבט יציבות החיפוי לרבות האטימות

הוא בעל ניסיון ובעל מוניטין והוא מודע לרגישות הקיר לחדירת  המזמין לוקח בחשבון כי הקבלן

 מים, לחשיבות ביצוע קבוע האבנים לקירות.

הקבלן מצהיר כי הוא מספיק מנוסה ומספיק אמין לבצע את העבודות בצורה וברמה שתמנע 

 חדירת רטיבות דרך הקיר.

 ליידעשהמזמין מצא לנכון  אמצעי מינימוםהקבלן מצהיר כי כל האמצעים שפורטו במסמך זה הם 

 את הקבלן.

 בנושא אטימות הקיר. המלאהביצועם אינו פותר את הקבלן מאחריותו  

אם לדעתו של הקבלן יש צורך לנקוט באמצעים נוספים אשר לדעתו נדרשים להשגת המטרה 

 דהיינו: "אטימות מוחלטת" עליו לבצע זאת לפי שיקול דעתו וניסיונו המקצועי.

ך כי אישור של המפקח באתר מטעם המזמין לכל פעולה שהיא אינה גורעת מאומה הקבלן מודע לכ

 של הקבלן. הבלעדיתמאחריותו המלאה ו

 

מהמפרט הכללי לעבודות  30ופרק  191, מפמ"כ   1191הקבלן יחזיק בידיו באתר עותק של ת"י 

בכללם הדרישה אבן, ומפרט מיוחד זה, וידאג לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות המופיעות בהן ו

למישקים וכן עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים לבטון, לאיטום,לחומרים השונים ומפרטי 

 ביצוע של יצרני ברגי העיגון והמלאכות השונות נשואי עבודה זאת.

 

 

 אלמנטים מתועשים במבנה  -  22פרק 
 

 מחיצות גבס 3/.11
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 כללי 3.3/.11
וע מחיצות גבס" שבהוצאת מרכז מחיצות הגבס יבוצעו בהתאם לפרטים שבחוברת "מדריך לביצ

-/11/1ככלל, ובסעיפים  -שבמפרט הכללי  11הבניה במהדורתה העדכנית ובהתאם לאמור בפרק 
 בפרט. – 11/151-/11/15  -ו  11/10

התקנת מחיצות הגבס תיעשה בהדרכת ותחת פיקוח של החברה המספקת את לוחות הגבס. 
 כרוכות בפיקוח הנ"ל יחולו על הקבלן.חובת הזמנת הפיקוח וכן כל ההוצאות הכספיות ה

 
 תכולת העבודה 1/.3/.11

 העבודות הכלולות בפרק זה:
 מחיצות גבס עמידים במים )ירוק(. .א
 תקרות תותבות. .ב

 
 גמישות התקנה 1/.3/.11

מודגש שחלוקת החללים על ידי מחיצות לפי תוכנית המכרז היא אינפורמטיבית בלבד.  הרשות 
לביצוע לכל אזור ואזור בנפרד. הקבלן  בידי המפקח למסור לקבלן בטרם התקנה, תוכניות

מסכים ששינוי בתוכנית חלוקה שיינתן לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו חלל, לא ישמש עילה 
 לתביעה כלשהי.

מוסכם בזה כי שינויים בכמות המחיצות, מספר הפתחים, מפגשים, פינות וכו' )כולל פינות שאינן 
 ירי היחידה.לא יהוו סיבה לשינוי מח –מעלות(  /1-ב

 
 חיפוי קירות בלוחות גבס ובידוד אקוסטי 1/.11

 לוחות גבס 3/.1/.11
  לוחות גבס כפולים לפי תקן אמריקאי )מספר התקן האמריקאי לסיווג לוחות הואASTMC 

 מ"מ. 31.5-(. העובי המזערי של הלוחות לא יהיה פחות מ36-85
 י תקן גרמני מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יורשה להשתמש בלוחות גבס שווי ערך לפDIN 

 . שימוש בלוחות לפי תקנים אחרים טעון אישור המפקח.18180
 
 
 

 חוזק כולל של המחיצה 1/.1/.11
 /3:11השקיעה האלסטית האופקית המותרת עקב עמיסה אופקית של המחיצה לא תעלה על  .א

 .ASTM/E-72מגובה המחיצה. הבדיקה עפ"י 
. ASTM/E-92חוזר. הבדיקה עפ"י בבדיקת המחיצות נגד נגיפה לא ייגרם נזק או עיוות בלתי 

המחיצה תתוכנן לקבלה והעברה של כוחות אופקיים ע"י פרופילי המסילה העליונים 
 והתחתונים. 

ק"ג/מ"א כוח אופקי במישור העליון  /1הכוחות שיפעלו במישורי החיבור יהיו שיעור 
 והתחתון.

)ע"י פרופילי פח  +/13שלד המחיצות יחוזק, בכל אורכו, בחיזוק אופקי פנימי במפלס  .ב
 מגולוונים של המחיצה(.

פרופילי חיזוק אופקיים נוספים יותקנו גם בכל מקום המיועד לחיבור אלמנטים חיצוניים 
 למחיצות ומתקנים שונים. הכל לפי קביעת המפקח.

חיפוי הקירות בחדרי המוסיקה ייעשה בלוחות גבס כפולים ורטיקליים שלמים לכל גובה  .ג
טרנטיביים המפורטים במפרט זה. הלוחות יהיו שלמים ורצופים המחיצה מהסוגים האל

מהרצפה ועד גמר המחיצה ויישענו בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים 
 האנכיים.

 
 בידוד המחיצה 1/.1/.11

", 1בחלל הפנימי של המחיצה וקיר הציפוי יותקן בידוד אקוסטי ממזרוני צמר זכוכית בעובי של 
 יזוק המזרונים ע"י אביזרים מיוחדים המסופקים ע"י חב' "אורבונד".ק"ג/מ"ק. ח 24במשקל 

מקום חדירת פריטי בנין )כגון צינורות, תעלות חשמל, קורות וכו'( למחיצות הגבס יעובד ע"י 
 חיתוך מתאים של לוחות הגבס ואיטומם עם מרק סיליקון עמיד בעובש.

ירות, תקרות וגגות( ייעשה איטום לאורך המפגש שלד מחיצות הגבס עם שלד המבנה )רצפה, ק
 ברצועות קומפריבנד או שו"ע.

ורצועה  C-70מ"מ למסלול  /5רצועה ברוחב  –רוחב רצועת האיטום יתאים לרוחב מסילת השלד 
. לאורך מפגש הלוחות עם שלד המבנה )רצפה, תקרה וקירות( C-100מ"מ למסלול  /9ברוחב 

 .ייעשה איטום במסטיק סיליקון עמיד ברטיבות
 

 גימור המחיצה 0/.1/.11
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 שבמפרט הכללי. 11/151גימור המחיצה ייעשה בהתאם לסעיף 
פינות/מקצועות המחיצות יוגנו על ידי פרופילי פח זויתני מגולוון מצופה בסרט שריון מכוסה 

 .BEAD-A-CORNERדגם  USGמרק תוצרת 
 תהיה עם גמר פינה גמישה ממתכת. /1-פינה שונה מ

 ט שריון מניר ולכסות במרק מוחלק.בחיבורי לוחות יש להדביק סר
 כל המחיצות וציפוי הגבס יוחלקו ע"י שפכטל.

 
 הכנת מחיצה לדוגמא 5/.1/.11

הקבלן יכין מחיצת גבס לדוגמא כדי שניתן יהיה לבחון את חוזקה, את אופן חיבור המחיצה 
 לרצפה וכן את בידוד ואיטום המחיצה.

 
 הוראות ביצוע למחיצות 1/.1/.11

על הריצוף ומסילות עליונות על התקרה עפ"י התוכניות  יש לסמן מיקום מסילות תחתונות .א
 ומדידות באתר, בכדי לקבל את קו המחיצות.

יש להרכיב מסילות מפח פלדה על הריצוף ולתקרה ולהניח ביניהם פס איטום גמיש עמיד  .ב
 במים כמפורט.

 על המסילות יש להרכיב את הזקפים ניצבים(, תוך שימת לב ל: .ג
לת תקרה להוציא זקפי פינות וזקפים הצמודים משקופי אין לחבר את הזקפים למסי .3

 דלתות וצמודים לקירות.
 ס"מ. /1יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות, האחד לשני ע"י ברגים כל  .1
 .11המרחק בין הזקפים יהיה כנדרש במפרט הכללי פרק  .1
אופן הרכבת הזקפים יתוכנן כך שהזקף הראשון שיורכב לקיר יהיה גם הזקף ממנו  .0

 חיל להתבצע הרכבת הלוחות.תת
יש לדאוג לחורים בזקפים למהלכי צנרת או להשתמש בזקף סטנדרטי מחורר  .5

 מראש.
 לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה: .ד

ע"י קביעת הלוח בברגים לשפה החופשית של  תמידחיבור לוח הגבס לזקפים יתחיל  .3
 הזקף, למניעת סטייה ממישוריות הקיר.

צידי השלד יש לחבר בהזזה, כך שהמישקים לא יהיו האחד  את לוחות הגבס משני .1
 מול השני.

 אין לחבר את לוחות הגבס למסילות, אלא בפינות, ליד הקיר ובחיזוקי המשקופים. .1
מ"מ בין הלוחות לבין  5-מ"מ בין הלוחות לבין הרצפה ו /3יש להשאיר מרווח של  .0

 התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט.
 ים:בהברגת הלוחות לזקפ .5

 ס"מ מהתקרה. /3יהיה הבורג העליון במרחק מינימלי של  -
 ס"מ. 15מרחקי הברגים אחד מהשני ליד המישק יהיו  -
 ס"מ. /1מרחקי הברגים אחד מהשני בחיבור לזקף האמצעי יהיו  -
 מ"מ. 5המרחק המינימלי של הבורג משפת הלוח הוא  -

 מחיצה.אין לבצע שקעי חשמל או קופסאות חיבור גב אל גב משני צידי ה .ה
 ס"מ בין האביזרים שמשני צידי המחיצה. /1יש לדאוג למרחק אופקי של לפחות 

 
 

 הנחיות להכנת פתחים במחיצות 9/.1/.11
 עת הכנת השלד יש להכין אותו לקבלת משקופים במקומות המסומנים בתוכנית: .א

 יש להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת. .3
 ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת )זקפים כפולים(. .1
 יש לחבר את הזקפים שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף. .1
יש לעגן את הזקפים, בצורה סמויה, לפינות המסילה העליונה והתחתונה ע"י ברגי  .0

 פח בלתי מחלידים, ולרצפה ע"י ברגים בלתי מחלידים ומיתדים ללא ראש.
 

 :הרכבת משקופים .ב
דות חיזוק מול הצירים יש לחזק את המזוזה בששה מקומות, כאשר מתוכם יהיו נקו .3

 והמנעול.
רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה, בצורה נסתרת בחללי  .1

 המחיצה באמצעות ברגים.
מ"מ  //0מ"מ כל  15אפשר לחבר את המשקוף לזקפים לפני סגירת צד ב' בברגי גבס  .1

 זג. במקרה זה אין צורך בחיזוקים ע"י עץ.-בזיג
 פר חיבור אחד מעל המשקוף.לוח הגבס יקבל ת .0



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

66 

 
 תליית אביזרים על המחיצה 1/.1/.11

 ניתן להשתמש בברגים המתחרים ישירות ללוחות הגבס.  –לעומסים קלים   .א
יש להעביר את העומס לזקפים באמצעות מתווך אופקי, אביזרים   –לעומסים כבדים  .ב

 לתלייה מיוחדים המסופקים ע"י חב' "אורבונד".
לאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה, לאורך סיום התקרה האקוסטית ו

מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל. עובי  Z+Lיותקנו פרופילים 
 מ"מ לפחות. 3.5הפרופילים יהיה 

 
 מדידה ותשלום /1.3/.11

 המדידה לתשלום לעבודות מחיצת גבס תהיה לפי מ"ר.
נדרשים לביצוע ולהתקנת מחיצות הגבס מחיר היחידה כולל את כל החומרים והעבודות ה

בהתאם לפרטי התוכניות, ההנחיות המפורטות לעיל וכולל כל הנאמר במפרט הכללי )הספר 
 .11הכחול( פרק 

 
 תקרות אקוסטיות )תותבות( 1/.11

 דרישות כלליות 3/.1/.11
 הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני. .א
 וניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים.הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומ .ב
על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקנה של תקרה אקוסטית  .ג

 מחומרים מעולים וללא פגם.
עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת סרגלי גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח  .ד

שבין התקרה לקירות וסביב  , בחיבוריםDONNמגולוון, צבוע בתנור דוגמת תוצרת חברת 
גופי תאורה ומפזרי אוויר. בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן כוללת הספקת התקרה. כל 
פרופילי הגמר צבועים כנ"ל בתנור כנדרש וכל חיתוכי התקרות הנדרשים לביצוע העבודה, 

 לתלייה מהתקרה בעזרת סרטי פח מגולוון.
 פיגומים יסופקו ע"י הקבלן. .ה
מקיר לקיר ואינה כוללת פחת בניכוי תעלות וגופי תאורה שקועים  המדידה תהיה מלאה .ו

 ומפזרי מיזוג אוויר ושכבות אוויר חוזר.
 על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם. .ז
על הקבלן לספק למתכנן דוגמאות לאישור של החומרים בהם הוא עומד להשתמש לפני  .ח

 התחלת העבודה.
 העבודה. הקבלן ידאג לניקוי המקום לאחר גמר .ט
 .III.2.3ברמה  113כל מערכות התקרה במסגרת עבודה זו יעמדו בדרישות ת"י  .י

 הקבלן יהיה אחראי לאיכות החומרים והעבודה למשך שנה מיום הגשת העבודה. .יא
 העבודה תיחשב לגמורה רק לאחר קבלתה ואישורה ע"י המתכנן. .יב
 

תקרה זו ישולבו אמבטיות במסגרת מכרז זה כלולות תקרות תותבות אקוסטיות אינטגרליות. ב
 תאורה, מפזרי מ"א, וספרינקלרים, רמקולים וגופים אחרים.

 מתחת לתקרת בטון יותקנו תקרות אקוסטיות המוצגות להלן.
 

 
 תקרה אקוסטית עשויה מגשי פח מגולוון אטומים או מחוררים 1/.1/.11

 
ת עם שפו ס"מ  /1//1מידות פח מגולוון וצבוע בתנור ב אריחיתקרה אקוסטית עשויה  .א

 מ"מ. /5מכופפות כלפי מעלה בגובה 
משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה  (PRE-PAINT)מגשי הפח יהיו צבועים בצבע מוכן  .ב

מיקרון בגוון לפי בחירת  15בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 
יפופים ללא האדריכל. הצד הפנימי של המגשים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכ

 סדקים.
מגשי הפח ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקצית מוטות הברגה  .ג

 מ"מ. 1חלד בקוטר מזערי של -מפלדת אל
מגשי הפח בתקרה האקוסטית ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה  .ד

 האקוסטית, בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
 המגשים ייקבע לפי התוכנית ולפי הוראות האדריכל. כיוון ומיקום

מגשי האלומיניום יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים. החיבורים בין 
המגשים יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופילי חיבור או אמצעים אחרים כשהמגשים 

 צמודים אחד לשני.
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תקנת סרגל גמר מאלומיניום מאולגן עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקת וה
לאורך קירות, מחיצות וכו', וסביב גופי תאורה ומפזרי אוויר. הסרגלים חייבים באישור 
מוקדם של האדריכל ויהיו בצבע ו/או בגלוון התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על 

 יקים בהחלט.חיבורים נאותים של הסרגלים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זוויות )גרונג( מדו
 התקרות האקוסטיות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. .ה
מאלומיניום בגימור כמפורט, בקצוות התקרה, במפגש עם  L+Zהעבודה תכלול פרופילי  .ו

הקירות וגופי תאורה, מפזרי מ"א וכו', כמו גם הספקת והתקנת פרופיל אומגה מאלומיניום 
מ' זה מזה, עליהם יונחו מגשי הפח בהתאם לדרישה  1ל מאולגן לחיזוק, במרחקים ש

 ולתאים בשטח.
 התקרות כשהן מושלמות, תהיינה ישרות ומפולסות, ללא עיוותים, גלים, עקומות וכו'. .ז
מ"מ ובצפיפות  /5העבודה תכלול הנחת מזרוני צמר סלעים אשר יונחו ע"ג המגשים, בעובי  .ח

ביריעות פוליאתילן מסוג כבה מאליו. רוחב ק"ג/מ"ק. המזרונים ייעטפו  /9-שלא תפחת מ
ס"מ לפי רוחב מגשי התקרה והם יסודרו באופן שכל מזרון בודד ייכנס  /1המזרונים יהיה 

 לתוך מגש תקרה.
 

 
 כדוגמת הקיימיםתקרת אריחים מינרליים 

 .aw=0 מ"מ ,  35מ"מ, עובי  //1///1האריחים במידות 

וכל החיבורים והחיזוקים וכל  Tאת מפרופילי התקנת האריחים, לרבות קונסטרוקציה נוש

 חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט.

 

 

 

 הוראות 1/.1/.11

על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם 

לתוכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות האריח וכן דוחות מבחן 

תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(. סוג גמר וגוון האריח יוגשו ואישורים לגבי 

 לאישור האדריכל.

 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת התלייה, החומרים 

התוכנית  –בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, ספרינקלרים וכו' 

 בוססת על תוכניות התקרה של האדריכל.תהיה מ

 כל האריחים השלמים יהיו ניתנים להחלפה ביניהם.

 
 פרטי חישוב עומס על התקרה. –על הקבלן לצרף לתוכניות ביצוע 

 
. T-לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה

ס"מ.  /0היו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על י L-. פרופילי הL-ו Zהפרופילים יהיו מסוג 

 ללא חיבור לקיר. L-יהיו מונחים על פרופילי ה Z-פרופילי ה

אש וכיו"ב, יעובדו -כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי

 מותאמים למימדי ולצורת האביזרים. Lבפרופילי גמר 

 

 שיטות הביצוע 0/.1/.11
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כרוכות באספקת והתקנת התקרה, האריחים ומערכת התלייה, יבוצעו ע"י קבלן כל העבודות ה

מכל החומרים  %/3 -מאושר ע"י יצרן התקרה. על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ

 המשמשים לכל סוג של תקרה.

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם. התשתית הבנינית מוכנה 

 מערכת התקרה והתלייה, וכל עבודות הגמר, במיוחד עבודות "רטובות" שנסתיימו. לקבל את

תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל התקרה 

 הותקנו ונבדקו.

קבלן התקרה יספק ויתקין את מערכת התלייה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. עיוות 

/ מהמפתח. קבלן התקרה ילמד את התוכניות, יבקר בשטח  //311ב לא יעלה על מותר של כל רכי

בזמן הביצוע, יוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע יוודא 

מיקום של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב 

 ר כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.את שלב התקרה בשלב מוקדם יות

בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התלייה בתמיסת סבון מאושרת לשימוש 

 ע"י יצרן התקרה.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות 

כשהאריחים מותקנים או מוסרים. קבלת התקרה כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים, 

 לחץ.-ע"י המזמין תלויה בעמידותה בבדיקת על

על המבצע ובאחריותו להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה, 

כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אוויר, צנרת וכיו"ב. הקונזולים, 

אחרים שעל המבצע לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי ה"גשרים" או אמצעים 

 הקונסטרוקציה הבסיסית, מבלי לפגוע בה, כלולים במחיר.

 שנים מיום ההרכבה. 5 –הספק ייתן אחריות לטיב החומרים בשימוש לפי הוראות 

 

 שילוב גופי תאורה 5/.1/.11

ו תעלות ו/או בין אריחי תקרה אקוסטית ישולבו גופי תאורה שקועים. במידה ויידרש

 מ"מ וצבוע סיליקון פוליאסטר לבן. /.3"אמבטיות", הן יהיו עשויות פח מגולוון בעובי 

תוצרת  DARKLIGHTבתוכן ישולב לובר פארבולי מאלומיניום מלוטש מבריק מעל זווית צרה 

 מפעל מאושר דוגמת געש, אדולני או א. הכט בע"מ.

ס"מ. האמבטיות יותאמו  35ק לא יעלה על ס"מ, עומ /1רוחב מקסימלי של האמבטיות יהיה 

להתקנת זוגות גופי תאורה פלואורסנטיים ברצף ולהתקנת לוברים רפלקטיביים. תליית 

ה"אמבטיות" תיעשה כחלק מתליית מערכת התקרה האקוסטית. התקנת "אמבטיות" רק 

 במקום שמצוין במפורש בתוכניות.

 

 מדידה לתשלום 1/.1/.11
 "ר התקרה, לא כולל אמבטיות פח לגופי התאורה, מדידת התקרה לתשלום תיעשה לפי מ

 לא כולל מפזרי מיזוג אוויר. עבור ביצוע בשטחים קטנים לא תשולם תוספת מחיר.
)במחיר התקרה כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה 

רים והאביזרים שיופיעו שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תלייה רגילה של התקרה, וכן כל החומ
 בתוכנית התקרה ובפרטים לגבי תקרות מיוחדות או שינוי בצורה וגובה התקרה.

 .L+Zכל הפרופילים בחיבור לקירות וסביב אלמנטי תקרה יהיו מטיפוס 
 באריחים יבוצעו במקום ובמידות הנדרשים ע"י היזם חורים ופתחים לפי תוכניות.

ם, סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י האדריכל. כל המחיר יכלול את ביצוע כל החיתוכי
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החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה כלולים במחיר התקרה, לרבות חיתוכים עבור: 
 מינג אפור, ספרונקטרום ומערכות שונות החוצות את התקרה.

 )שלושה אחוזים(. 1%המחיר יכלול אספקת אריחים רזרביים מכל סוג בשיעור של 
יות" פח לגופי תאורה יימדדו בנפרד לפי מ"א. מחיר האמבטיות יכלול את כל עבודות "אמבט

 החיתוך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות  הריסה ופירוק- 28פרק 
/1  

 כללי  5.3

 תנאים באתר 5.3.3
 

 PL-01-50עבודות הפרוק וההריסה מפורטות  בתכנית אדר' 
 

עבודות נושא פרק זה מתבצעות שתשומת ליבו של הקבלן מופנית באופן מיוחד לכך   
במבנה שנמצא צמוד לרחוב עם פעילות מסחרית, משרדית וכד' עם תנועת כלי רכב 

 ובני אדם בכל שעות היממה. 
אי לכך על הקבלן להביא בחשבון שהעבודות מתבצעות באתר שהפעילות מחוץ אליו   

 תימשך ללא הפרעות בזמן עבודות ההריסה ע"פ סדר העבודה המוכתב.
הקבלן יתאם מראש עם המפקח את אופן ביצוע הפירוקים וההריסות כך שלא ייגרם   

נזק ו/או הפרעה כלשהם, לא למבנה ולרכוש ולא להמשך פעילות ברחובות הסמוכים 
לאתר. לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן לא להארכת תקופת הבצוע ולא כספיות, 

 הקשורות עם האמור לעיל.
שבעת פעולות ההריסה יהיה עליו להרטיב את השטח ככל  על הקבלן לקחת בחשבון  

 שיידרש על מנת למנע יצירת אבק כתוצאה מפעולות ההריסה .
כמו כן על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת להבטיח שלא תהיה   

פגיעה במבנים ובמתקנים השונים ובבני אדם השוהים בקרבת המבנה ושימשיכו 
 ע הבניה.לתפקד בעת ביצו

על הקבלן ליצור הפרדה פיזית מוחלטת בין השטח בו מתבצעות העבודות לבין השטח   
 בו תמשך הפעילות מחוץ לו.

/0  
  פריטים לשימוש חוזר 5.3.1
לפני תחילת הפירוקים וההריסות תערך רשימת ציוד ופריטים המיועדים לשימוש   

בירו למקום מוגן, חוזר אותם ידרש הקבלן לפרק בזהירות מירבית ככל האפשר, ולהע
 עליו יורה המפקח עד להחזרת אותו פריט לשימוש.
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כל נזק שיגרם לציוד או לפריטים המיועדים לשימוש חוזר יהיה באחריות הקבלן   
לספק לבנין על  –ויהיה עליו לתקנו לשביעות רצון המפקח או על סמך הנחיות המפקח 

 צידו.חשבונו פריט חדש, זהה, ללא כל עילה לתביעת תשלום מ
לגבי כל עבודה ופריט, רשאי המפקח להורות לקבלן למסרו לידיו לצורך שימוש חוזר,   

 גם אם לא נאמר הדבר בסעיף מתאים בכתב הכמויות. 
 לא ישולם כל סכום בגין מתן הוראה זו. 5/

/1  
 פינוי חומר הריסה ופירוק 5.3.1
דים כל האלמנטים מכל הסוגים אשר יפורקו ולגביהם יחליט המפקח שאינם מיוע  

לשימוש חוזר, כל פסולת הבנין הנובעת מההריסות )חלקי בטון ובטון מזוין, זיון, 
חלקי בלוקי בטון, ציפויי גמר למיניהם כגון טיח פנים או חוץ, עץ, קרמיקה, חרסינה, 
מרצפות או רצוף מכל הסוגים, תקרות אקוסטיות, מחיצות גבס, דיקט,   צנרת 

ציוד תקשורת, מפזרי אוויר, סורגים, תריסים,  חשמל, חיווט, גופי תאורה למיניהם,
דלתות וחלונות עץ, פלדה או אלומיניום לרבות משקופיהן, רהוט מכל הסוגים, אבק, 
חול וכדומה( תרוכז במכולות המיועדות לכך במקום סמוך באישור כל הרשויות 
הנוגעות לדבר ובהסכמת המפקח. המכולות הנ"ל יסולקו מהשטח מדי פעם לדרישת 

פקח ובמועדים שיקבעו על ידי המפקח בלבד לאתר שפיכת פסולת בנין מאושר על המ
ידי כל הרשויות הנוגעות לדבר. חובת קבלת אישורים מהרשויות תחול על הקבלן 
בלבד ועל חשבונו. כל תלונה או דרישה כספית מכל גורם שהוא שתופנה למזמין 

רוב יחויב בכל ההוצאות בהקשר זה תועבר לטיפולו לאלתר של הקבלן וחשבונו הק
 שהיו למזמין עקב כך.

לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן לא להארכת תקופת הביצוע ולא כספיות   
 הקשורות עם האמור לעיל.

 
 ביקור במקום 5.3.0
לפני קביעת המחירים לעבודות ההריסה והפרוק יהיה על הקבלן לבקר במקום   

ום, מידות וצורות האלמנטים ולבדוק את המצב הקיים, לרבות סוג החומרים, מיק
השונים ולקבוע את המחירים בהתאם למציאות ולדרוש לפי מסמכי החוזה. לא 
תשולם כל תוספת או סעיף חריג לעבודות אשר תדרשנה להשלמת העבודה. הכל 

 בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות, והאמור במפרט ובמוקדמות לעיל.
פירוקים וההריסות יתבצעו בשלבים ע"פ לא תשולם כל תוספת על העובדה שה  

 המוגדר במסמכי המכרז.
/9  

 עבודה בשעות מוגבלות 5.3.5
על הקבלן לתת את תשומת ליבו לכך שעבודות ההריסה אינן יכולות להתבצע כל   

 שעות היממה ויש לתאם את מועד ביצועם עם המפקח.
 

 פעילויות הכלולות בעבודה 5.3.1
רז זה, מחירי הקומפלט של סעיף זה בנוסף לאמור לעיל וליתר מסמכי החוזה/מכ  

 יכללו:
/1  

 כל המתואר בסעיפי תאור העבודות במפרט להלן.  5.3.1.3
/1  

 עבודות פירוק והריסה ידניות או בעזרת כלים מכניים.  5.3.1.1
 

 ריכוז החומרים שפורקו או ההריסות וסילוקם למקום מאושר.  5.3.1.1
 

 להלן. 1/.10כל התיקונים בהתאם למתואר בסעיף    5.3.1.0
 

 ם כולל הלבשות וכל הקשור באלמנטים אלו.פירוק דלתות ומשקופי  5.3.1.5
3/  

הריסת/פירוק תקרות/רצפות/קירות/מחיצות/ציפויי עץ כוללת כל מה שנמצא   5.3.1.1
בתוכם ועל פניהם משני הצדדים כגון: צנרת תברואה, דלוחין, ביוב, קוי חשמל 
ותקשורת, ציפויים כמו טיח, צבע, חיפויים ושיפולים וכן כל אלמנט נוסף כמו 

 ארון וכד' החייב להיות מפורק יחד עם הריסת הקיר.דלת, חלון, 
33  

 הריסת חלקי בטון כולל חיתוך כל מוטות הזיון הקיים בתוכם.  5.3.1.9
31  
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 כל החציבה והחספוס שידרשו ע"י המהנדס.  5.3.1.1
 

 החדרת קוצים לבטונים קיימים כולל קידוחים ומלט אפוקסי.  5.3.1.1
31  

לוק מי גשמים, ,  סיPVC-פירוק ציפויים שונים כולל פירוק ציפויים קיימים מ  /5.3.1.3
הצבת אמצעי זהירות, בטיחות, סידור תמיכות זמניות מכל סוג ופרוקן במקומות 

 הדרושים.
30  

המחיר כולל את סילוק הפסולת, ההריסות וחלקי בנין לא שימושים אל מחוץ  5.3.1.33
לשטח האתר או מסירת החומרים הראויים לשימוש חוזר לרשות המפקח במצב 

 נקי ומסודר.
35  

מתייחס לעבודת ידיים ו/או עבדות באמצעים אחרים עבור מחיר העבודה ייחשב כ 5.3.1.31
 שיטת ביצוע העבודה.

31  
כל התמיכות הזמניות הנדרשות לביצוע עבודת הפירוק, כולל ליווי צמוד של  5.3.1.31

 מהנדס מטעם הקבלן.
 

39  
 עבודת פירוק והריסה שונות 5.1

31  
 

 הריסת קירות0מחיצות בנוים מבלוקי בטון 5.1.3
ו קטעי קירות/מחיצות מבלוקי בטון העבודה כוללת הריסת קירות/מחיצות א  

בעוביים שונים )כולל טיח פנים או חוץ( או פריצת פתחים במידות ובצורות שונות. 
כמו כן, העבודה כוללת: פירוק והריסה של חגורות מבטון מזוין לרבות חיתוך הזיון, 
פירוק דלתות, חלונות או פתחים אחרים הנמצאים בשטח הקיר/מחיצה המיועדים 

/הריסה )חשמל, תקשורת, מזוג אוויר וכו'(, בצוע כל תיקוני הבטון הטיח לפירוק
והצבע ופינוי כל הפירוקים, ההריסות והפסולת עד להבאת השטח למצב מפולס ונקי 

 ומוכן.
31  

 פריצת פתחים בקירות קיימים 5.1.1
יצירת פתח בגודל המתואר בתכנית )מידת נטו סופית( תבוצע ע"י פירוק הבניה,   

ס"מ מגובה הפתח  /1-בטון הכלולים בשטח הפתח, במידה הגבוהה בכלרבות חלקי ה
הסופי, בתנאי שאין מעליו קורה או חגורת בטון. העבודה כוללת יציקת חגורת בטון 

ס"מ לכל צד או  /1-עם זיון מתאים ברוחב הקיר, העוברת את קו הפתח הסופי ב
נות ע"י יציקת קורות פלדה ע"פ פרט המהנדס. לאחר יצירת הפתח יש ליישר הדפ

ס"מ לפחות, להבאת הפתח למידתו הסופית ואפשרות  /3שטרבות צידיות ברוחב 
 קיבוע משקוף מתאים.

גודל הפתח הנדרש הרשום בתכניות הוא הגודל הסופי וברוב המקרים יש לפתח פתח   
 גדול מהמסומן ולעבד אותו לגדל הסופי ע"פ פרטים בתכניות.

1/  
13  

 קהאטימת פתח קיים ע"י בניה0יצי 5.1.1
לפני אטימת פתח קיים או חלק מפתח, ע"י בניה או יציקה בעובי המתאים, יסותת   

הטיח של הגליפים הקיימים. הפתח יאטם ע"י בניה משולבת ביציקת שטרבות מסוג 
הבניה הקיימת, להשגת אטימה מלאה ואחידה במישור הקיר הקיים והתקשרות 

 מיטבית איתו.
11  

 פרוק חלונות ו0או דלתות 5.1.0
לונות ו/או דלתות כולל בכל מקרה את פרוק אדן השיש או הריסת אדן פרוק ח  

המוזאיקה הקיימים ויישור הקנטים מסביב לחלונות ו/או הדלתות, כולל הריסת כל 
הבליטות, כמו כן, סעיף הפרוק כולל גם את השמירה ואת האחסון של כל הפריטים 

ם שימוש מחדש במחסן הקבלן באתר עד לשימושם מחדש. פריטים שלא יהיה לה
 יימסרו במצב תקין ונקי למפקח.

11  
 הריסת חלקי בטון עם זיון נמשך 5.1.5
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חלקי בטון מזויין, בהם הזיון נמשך לשדות סמוכים, יש להרוס ע"י פרור הבטון   
הקיים, תוך תמיכת החלק עד לשבירתו המושלמת. את הזיון יש לשבור רק באישור 

וך היציקה החדשה ורק אח"כ מפורש מהמפקח. אם יש אפשרות יכופף הזיון לת
 יחתכו חלקיו המיותרים.

10  
 גילוי קונסטרוקציה קיימת 5.1.1
בכל מקרה על הקבלן לוודא, ע"י הורדת הריצופים והחיפויים הקיימים כגון: לוחות   

אסבסט, טיח רביץ וציפויי קיר ותקרה למיניהם, שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע 
יסודות, עמודים, קירות, תקרות, קורות,  בחלקים הנושאים של המבנה הקיים, כגון:

קונסטרוקצית פלדה וכו', אלא אם כן קיימת הנחיה מפורשת להרוס חלקים כאלה. 
 במקרה של ספק עליו לפנות למפקח ולקבל את אישורו לביצוע העבודה.

15  
 סימון בתכניות 5.1.9
ת על הקבלן לתת את תשומת ליבו לכך שלא כל הנדרש להריסה ופירוק מסומן בתכניו  

 הריסה של האדריכל.
מחיר הקומפלט של עבודות ההריסה צריך לכלול כל עבודת הריסה או פירוק הנדרשת   

על מנת להביא את המבנה למצב בו אפשר יהיה לבצע את המשך העבודות הנדרשות 
ע"פ המפרטים והתכניות של כל יועצי הפרוייקט גם אם אלה לא סומנו במפורש ע"ג 

 שלם של העבודות.התכניות, עד לביצוע מו
 
 
 
 
 

 
 

 תוספת מיגון –רכז יום לקשיש, עפולה מ
 

 :  מפרט טכני מיוחד 2מסמך ג
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 2/פרק 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 כללי 0/.2/

צענה בכפיפות הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבו 

 במפרט הכללי. 1/לדרישות פרק 

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 

גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד  
 .2/4/בסעיף  /2בפרק  

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 2/.2/

 כל סוגי הבטון.תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לגבי  

, מלבד אם צוין סוג אחר של בטון בסעיפי כתב הכמויות או /1-כל הבטונים יהיו מסוג ב 

לכל האלמנטים אלא אם צוין אחרת או אושר על ידי  3דרגת חשיפה תהיה . בתכניות

 המהנדס.

 .0011הזיון מצולע לפי ת"י  

 כל פינות הבטונים יהיו קטומות. 

 תיקוני בטונים 3/.2/
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יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל ליקוי  באם 

 אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.

 המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת. 

 מעברים ביציקות 8/.2/

 :במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני סוגים

מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש בזמן  -מעברים "נקיים"  .א

 הכנת טפסנות הקירות או קורות.

 

 .שרוולים         ב.

מיקום המעברים השונים יהיה בהתאם למסומן בתכניות היועצים השונים 

 למקצועותיהם.

א על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים עפ"י תכניות המערכות גם אם ל

סומנו בהן ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה 

 האחריות לביצועם.

 

 בטונים רגילים )לא חשופים( 5/.2/

 התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן. א.

לבידים כל התבניות )פנים וחוץ( של הבטונים שלא יטויחו )מלבד היסודות(, ייעשו מ ב.

 צביעה ו/או עבודות איטום. -חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר 

 קביעת צינורות ואביזרים שונים בבטונים. ג.

הצינורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן היציקה  

 בהתאם למסומן בתכניות.

ת והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראו ד.

 יציקת הבטונים.

 פרוק תבניות והפסקות יציקה )מתייחס לכל סוגי הבטון( ה.

 לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. 

 יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. 

תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף ומחירם  -קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו'  ו.

 יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.

 הפסקות יציקה 6/.2/

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס תעשינה במקומות לפי הוראות 

 המפקח. 

 בטון  7/.2/

 , אלה אם יוגדר אחרת.1דרגת חשיפה  /1-כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב 

 בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק. הבטון יוצק

 לכל האלמנטים אלא אם צוין אחרת בתוכניות. 3דרגת חשיפה תהיה 

 קוצים 4/.2/

 קוצים קיימים 



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

74 

יש לנקות את כל הקוצים הקיימים, מקירות בטון ומקורות בטון, בעזרת מברשת פלדה ולטפל 

באם יש צורך למפלס הרצפה החדשה. בהם במסיר חלודה. לאחר מכן יש לכופף את הקוצים 

 המחיר לנ"ל כלול בעבודת יציקת הרצפות.

 קוצים חדשים 

במקומות בהם נדרש להוסיף קוצים לקירות או קורות בטון, יש לקדוח את הבטון עם מקדח 

יהלום, להחדיר חומר אפוקסי או מלט מהיר התקשות ולהכניס את הקוצים הדרושים. כל 

 יר הסעיף.הפעולות הנ"ל כלולות במח

 דיפון חפירות בעבודות חצרות חוץ   0/.2/

דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. לא תוכרנה 

שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, 

 הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.

 

 

 

 ות קונסטרוקצית פלדהעבוד   /2.0/

. כל אלמנטי הפלדה החיצוניים יגלוונו בטבילה חמה, ויצבעו בצבע מיוחד לפלדה מגלוונת בגוון 3

 לפי בחירת האדריכל.

. או לחילופין כל אלמנטי הפלדה יעברו ניקוי חול, שתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי, שכבת 1

 וון לפי בחירת האדריכל.ביניים מולטיפוקסי וצבע עליון "טמגלס" או שו"ע בג

. בכל אלמנטי הפלדה הקיימים הישנים, יש ליישם ממיר חלודה בכל המקומות שבהם דרגת 1

 החלודה ניתנת לתיקון. יישום ממיר חלודה יהיה בצורה הבאה:

יישום ממיר חלודה: לפני היישום, מומלץ להסיר חלודה רופפת באמצעות מברשת פלדה,   1.3

החלודה במים בלחץ, על מנת להסיר זיהומי מלח. מיישמים  ולשטוף את שטחי המתכת

מיקרון.  95-315באמצעות מברשת, רולר או התזה, עד הסתרת המתכת המקורית בעובי רטוב 

עדיף ליישם במברשת על מנת לוודא חדירת החומר לחלודה. ניתן ליישם על משטחים יבשים או 

מים. על משטחים  /%3דלל בתוספת עד רטובים. ניתן ליישם את ממיר החלודה במצבו, או ל

דקות לאחר השכבה הראשונה, להבטחת הגנה  /1-/1חלודים מאוד, מומלץ ליישם שכבה שנייה 

 שעות לפני יישום ציפוי נוסף או חשיפה לסביבה 1-31מיטבית. יש להניח לציפוי להתייבש במשך 

מיקרון).,  15)עובי רטוב שכבות צבע אחידות ע"ג המשטח  1יישום צבע יסוד: יש ליישם  .1.1

 לאחר סיום ביצוע ממיר הלודה.

 מחיר עבודות הפלדה כולל את כל המחברים, ברגים, עוגנים וכל חומרי העזר למיניהם. 

כל אלמנטי הפלדה החיצוניים יגלוונו בטבילה חמה, ויצבעו בצבע מיוחד לפלדה מגלוונת בגוון 

 לפי בחירת האדריכל.
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  רך פקודת שינוייםאופני מדידה לצו   2.00/

כל הבטון כולל את מחירי התבניות )הטפסים(, כפי שנדרש במפרט המיוחד )הן  –תבניות  .3

 לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים(.

מחירי הבטונים החשופים )והלא חשופים(, כוללים את כל  -דרישות ופרטים מיוחדים  .1

קציה והמפרט המיוחד הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לתכניות האדריכלות, הקונסטרו

מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים, הפסקות יציקה, עצרי 

 מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון  -קביעת אביזרים שונים בבטון  .1

ת, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם כלולים שרוולים, צנרת, מעברים, תושבו

 במחירי העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 באם יידרש עבודות מנוף המחיר כלול במחיר האלמנט עצמו. –הנפה  .0

 

 

 עבודות בניה - 04רק פ
 

 מחירי עבודות הבניה, מחיצות וקירות חוץ, יכללו גם את חגורות הבטון האופקיות והאנכיות.
 

 .04כל עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי, פרק  04.001
 

כל הבלוקים ישאו תו תקן, הבלוקים יהיו בלוקי בטון בקירות פנים ופומיס או איטונג בקירות  04.002
 חוץ. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שימוש בטיט לנ"ל.

 
 חיבורים, חגורות, עמודים, קירות ופינות 04.003

 
 רות ובמחיצות המקבלים כיסוי של טיח:בקי .3
 

ליד עמודי הבטון יש לגמור את הבניה בשנני קשר )שטרבות( ולצקת את העמודים  א.
הנ"ל יחד עם שנני הקשר לפי הוראות המפקח. מחיר השטרבות כלול במחירי 

 היחידה של עבודות הבניה.
 

ה. המשקופים של בזמן הבניה יש להשתמש במסגרות עץ זמניות מפולסות עד התקר ב.
החלונות והדלתות יוכנסו רק לפני הטיח ויחוזקו בעזרת עוגנים עבורם יש להשאיר 

 (.1:3צמנט ) -חריצים מתאימים בבניה ולמלאם אחר כך בטיט 
 
חבורי קירות בודדים ומחיצות לבין עמודי הבטון שנוצקו תחילה. למטרה זו יש  ג.

רות או המחיצות ועד לדופן העמוד ס"מ בקירות מקצוות הקי 10להשאיר מרווח של 
ולהוציא מהעמוד במרחקים המתאימים לגובה של שני נדבכי בלוקים, קוצים מברזל 

ס"מ. הקוצים יוכנסו לתוך הרווח האמור ולתוך  -60מ"מ ואורכו כ 1עגול שקוטרו 
חללי השנון )שטרבות( של קצוות הקירות או המחיצות. הרווח וחללי השנון ימולאו 

 בבטון.לאחר מכן 
 

מ'(, כך  3פנים וחוץ יהיו מפולסים ע"י אנך או פלס ארוך )לפחות  -פני הקירות  א. .1
 ס"מ. -0.5שהסטיה בקיר לא תהיה גדולה מ

 
יש לשמור על זויות ישרות אפילו אם אין התאמה במידות התכנית, אלא אם יצויין  ב.

 במפורש אחרת.
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ס"מ ותמולא בבטון ולא  2-3 -ר מסגירת הגג לתקרת בטון תעשה במרווח לא יות ג.
 בטיט למעט יציקה על קירות.

 
 יש לדאוג להכנסת שיניים )שטרבות( ליציקת עמודים בין הקירות. ד.
 

 08בכל חיבור פינתי, אופקי או אנכי, בין חגורות ועמודים, יש לקשור הזיון ע"י זויות  .1
 ס"מ בכל כוון )נוסף לכך אזניים(. 60באורך של 

 
 ע פינות בקירות ע"י הכנסת שיניים )אצבעות משולבות( בלוק לבלוק מכל צד קיר.יש לבצ .0
 
 יש לנקות היטב את הרצפה ולשטפה במים לפני העמדת השורה הראשונה של הבניה. .5
 
 

 תמיכת קירות 04.004
 

בעת הבניה, בקירות גבוהים יש לתמוך את הקירות באלכסונים כדי למנוע נפילתם במהלך 
 מקרה הקבלן אחראי לשלמות הקיר ועל כל נזק שיגרם עקב נפילת קירות.הבניה. בכל 

 
 הבלוקים הם בלוקי בטון לפי תקן. 04.005

 
 
 

 עבודות איטום  - 5/פרק 

 

 תכולת העבודה והנחיות כלליות 5.31/

המפרט, וכתב הכמויות מהווים את הסטנדרט וכל המחירים שבכתב הכמויות בפרק  

קרים הדורשים איטום בבנין, כגון: תפרים, מפגשים עבודות האיטום כוללים את כל המ

בין אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר, הן עפ"י תוכניות 

האדריכלות והן בהתאם לנדרש, הכל בתאום עם האדריכל המזמין מטיל על הקבלן את 

גשים בין שטחים האחריות על ביצוע כל פרטי האיטום הדרושים בכל מקום, לרבות במפ

אופקיים ואנכיים עפ"י פרוגרמת האיטום הקיימת במפרט זה. הקבלן יגיש את תוכניות 

 האיטום והפרטים השונים, לרבות פרוט כל האיטומים לאישור המפקח והמתכנן.

 בכל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם. 

המרחבי של האיטום עפ"י הסטנדרטים על הקבלן להעסיק מומחה לאיטום שיכין את התכנון  

 המפורטים במסמך זה. על המתכנן לקחת בחשבון:

 השפעת תנועות טרמיות. .ח

 הגיאומטריה הסופית וחומרי הגמר. .ט

 מערכת הניקוז המתוכננת. .י

 תפרים. .יא

 מפגשים של מישורים שונים. .יב

 הגנה נאותה על האיטום. .יג

 אחזקת האיטום. .יד

ה והמפגשים השונים ומפרטים לשלבי ביצוע, בקרת התוכניות שיגיש הקבלן יכללו את פרטי הקצ 

 איכות, תיקוני איטום ומפרט לבדיקות הצפה.
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 אחריות 5.39/

 הקבלן אחראי לעבודות האיטום המתוארות במפרט זה לתקופה של עשר שנים. 

אם יתגלו ליקויים, יהיה עליו לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שייגרמו עקב חדירת  

ו, לפי הוראות המפקח, כולל פרוק ובניה מחדש של עבודות לרבות בטונים, הרטיבות, על חשבונ

 טיח, ריצוף, ציפוי קירות, צבע וכולל כל החומרים והעבודה הדרושים לתיקון הליקויים.

 

 טיב האיטום 5.31/

טיב האיטום יבטיח אטימות מוחלטת בפני רטיבות. האיטום יעשה על בסיס חומרים ביטומניים  .1

 וחומרים גמישים.

עבודות איטום, בהתאם  – 5/ודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין פרק עב .9

למפרט המיוחד, בהתאם לכתבי הכמויות, לתכניות, לתקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרטים 

י תוקף והוראות היצרנים. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בנ

מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית. במקרה 

 של סתירה בין ההוראות במסמכים הנ"ל תקבע ההוראה המחמירה או קביעת המפקח.

   בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר, יש לראות כאילו רשום לידו  .1

 או ש"ע.           

עבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה באמצעות קבלני איטום מומחים על ידי  .1

 בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור מפקח האיטום דוגמאות של חומרי האיטום  ./3

 שברצונו להשתמש.

 

 הכנת השטחים 5.31/

האיטום  ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים וישרים, ללא יישום חומרי  .1

שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. בליטות יש לסתת ו/או 

 " או ש"ע./1/3אטים  –להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומר "תיו 

והחורים יסתמו   ס"מ מפני השטח 3-1ברזלים שהיו קיימים על פני השטח, יקוצצו לעומק  .9

במלט אפוקסי. מיד לפני התחלת יישום חומרי האיטום על פני הבטון, יש לבצע נקיון סופי 

 על מנת להבטיח נקיון מלא. –

איטום התפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן  של התפר ועל גבי בטונים יציבים,  .1

 נקיים ויבשים.

 לכך בכתב.אין להתחיל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח  .1

בחיבור משטחים אופקיים לאנכיים יש ליצור רולקה חלקה מבטון במידות מינימליות  ./3

5X5 ס"מ אשר עליה יבוצע האיטום 

 

 שכבת יסוד )פריימר( /5.1/

 לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לבצע שכבת יסוד )פריימר(. .1

גרם  //1-/15כמות )פזקר( ב GS 090שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג  .0

למ"ר או ש"ע. השכבה תבוצע על פני כל השטחים המיועדים לאיטום כגון: משטח הבטון 
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או ש"ע, ו/או הקירות ה"רולקות", ההגבהות, פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד 

 לכיסויים המלא והספגתם בחומר.

ות בערך( לפני ביצוע שע 10לאחר גמר ביצוע שכבת היסוד יש להמתין עד התיבשותה )  

 האיטום. אין לעכב את ביצוע האיטום יותר מדי כדי למנוע היווצרות אבק על פני השטח.

 

 הפסקות יציקה 5.13/

 בכל מקם שבו הופסקה היציקה וידרש עצר מים יבוצע: 

חברת  –" הספק VLTRASESLעצר המים יהיה מסוג המתנפח כאשר בא במגע עם מים " .1

 ק ע"י חברת "איטומקס".בי. ג'י. בונד או ש"ע המסופ

 ס"מ מקצה הבטון. 5עצר המים ימוקם בתחום הפסקת היציקה במרחק העולה על  .9

תשתית הבטון שמתחת לעצרי המים תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה מלאה ומושלמת  .1

 P – 1/3של העצרים. את ההחלקהלבצע בעזרת מסטיק "אטימה" מחומר מתנפח כגון 

ADADA. 

" כולל עיבוד BUTT JOINTרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה "התחברות שבין קצוות העצ .1

מ"מ בין עצרי מים  /5הסביבה עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל. לחילופין תבוצע חפיפה של עד 

 )אחד לרוחב השני(.

בהפסקות היציקה היזומות ע"י הקבלן כתוצאה מתכנון תבניות או מכל סיבה שהיא, עצר  ./3

 המים יהיה על חשבונו.

 

 עבודות הכנה איטום גגות   5.11/

 התשתית לאיטום  .3

התשתית חייבת להיות יציבה ויבשה בכל עוביה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות,   

 שקעים או סדקים ובעלי שיפועים תקינים ורצופים. 

 ניקוי שטח הבטון לאיטום  .1 

קוי יסודי יכלול: הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים וני  

 מאבק. 

 

 בטון  השיפועים  5.11/

ללא זיון, משקל מרחבי   /5///31בתקרות השונות, הבטון לשיפועים  הינו בטון מוקצף לשיפועים  

 ק"ג סמ"ר.  /5ק"ג/מ"ק וחוזק   //31

 

 "רולקות"  5.10/

 יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים.  .3

 ס"מ.   5X5מידות משולש ב"רולקה"   .1

משופר במוסף הדבקה כגון בי.ג'י. בונד או שווה  3:1עשה עם מלט צמנט ביחס  המשולש יי .1

 ערך מאושר. 

 את השכבה יש לשפשף ולהחליק.  .0

 ימים.  1האשפרה במשך   .5
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 שכבת יסוד )פריימר(  5.15/

 .5/.5/בהתאם למפורט בסעיף  

 

 "יריעות חיזוק מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'  5.11/

 ס"מ.  11  -מ"מ ורוחב כ 5, מסוג יריעת האיטום, עובי  תעשה ברצועת יריעה .3

 ס"מ על המישור האופקי.  39 -ס"מ על דופן ההגבהה ו 31תולחם במלוא שטחה לתשתית:   .1

 

 יוקפד על עיבוד הפינות הפנימיות והחיצוניות של ההגבהות בהתאם לכללי המקצוע.  .1

 

 

 

 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  5.19/

 כללי  א.

 לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתאם לפירוט הבא:  

מזויינת בלבד   S.B.Sמ"מ תהיינה משופרות בפולימר  5היריעות בעובי   -

 גרם למ"ר.  /15פוליאסטר לא ארוג במשקל  

ות עובי היריעות בכל מקום יקבע לפי החתכים הטיפוסיים ולפי התכניות. היריע -

 יהיו עם או בלי ציפוי אגרגט בהתאם לפרטים ולמפרט הטכני. 

 . 111תכונות היריעות יתאימו לנדרש במפמ"כ  -

 היישום  ב. 

ניתן לבצע את האיטום אך ורק אחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות, כולל:  .3

 "רולקות", מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעת חיזוק", הכנת פרט המרזב וכד'. 

לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון  .1

לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז. מלחימים את הצד המגולגל 

ת ך כדי גילגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו 

 אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים. 

 נחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים. סדר ה .1

מט" כדי שלא יווצר מפגש של ארבע -הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח .0

 יריעות בצומת אחת. 

 35היריעות תסתיימנה על פני הרולקה, או על גבי יריעת החזיוק עם חפיפה של   

 ס"מ בערך. 

 ס"מ בשני הכיוונים.  /3יעות תהיה  החפיפה בין היר 0.3

בכל מקום שבו מתבצעות שתי שכבות איטום, אחת על השניה, יהיה כוון  0.1

 היריעות בשתי השכבות באותו כיוון. 

ס"מ  /5החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק   0.1

 מהן ובמקביל להן. 

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית:  .5
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זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת  5.3

היישום ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד 

 לרוחב היריעה, בהתאם להנחיות יצרן היריעות. 

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( מחוממת היטב  5.1

שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד  ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן

לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו. על כל פגם שיתגלה, יש להלחים 

 ס"מ לפחות לכל צד.  /1  -רצועה מאורכת אשר תעבור את הפגם ב

 

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגריגט( צריך תחילה לחמם את  5.1

יח הדבקה היריעות באיזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת להבט

 ס"מ באיזור זה.  35 -בין היריעות. וכן להגדיל את החפיפה ל

 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה!  .1

 יריעת חיפוי" מעל "רולקות", הגבהות, מישקים וכד'  ג.

 5יריעת החיפוי תעשה ברצועה יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית, בעובי   .3

 מ"מ עם אגרגט לבן מלמעלה. 

ס"מ את  35ה תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  היריע .1

 יריעת האיטום העיקרית. 

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות   .1

כאמור  -העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק 

 סעיף משנה ה' להלן.  1/.5/בפרטים ובסעיף  

"מעשה חייטות"  בהתאם  -יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות. הביצוע  .0

 לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות. 

ס"מ עם זיון  5בתקרות מרתפי חניה יבוצע משטח בטון משופע בעובי   - הגנה על האיטום

 ס"מ כהגנה על האיטום.  /1עם חפיות   35A5רשת  

 י צנרת איטום מעבר ד.

איטום צנרת בכל קוטר שהוא החודרת דרך הגג ייעשה בעזרת אביזר חרושתי בצורת צינור  

המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הגג יולחמו עליהם בכל 

 שטח החפיפה האפשרי בחלק האופקי של השוליים. 

ר יעטוף את האביזר על האביזר תולבש טבעת חבק או פעמון מפח מגולוון אש .3

 החרושתי. 

או שווה ערך מאושר,  FC 33הפעמון יאטם בעזרת מסטיק כגון סיקפלקס   .1

 המסוגל להדבק לחומרים שונים. 

 הכל בהתאם לפרט איטום מעבר צנרת אנכית שבתוכנית.  .1

 איטום תפרים  ה.

ללא  ס"מ לפחות עד לקבלת דפנות חזקות ונקיות 0יש לנקות את התפר לעומק   .3

 קר ואבק. -חלקי בטון רופפים וללא קל

 מורחים פריימר על דפנות התפר בהתאם להוראות היצרן.  .1

לתוך התפר מכניסים פרופיל גיבוי עשוי ספוג פוליאטילן עגול מסוג רונדופלס או  .1

 ס"מ מרוחב התפר.  -שווה ערך מאושר כך שקוטר הספוג גדול ב
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רכיבי מסוג קומביפלקס או שווה -טני חדממלאים את התפר במסטיק פוליאור .0

ערך מאושר, בהתאם לפרט, באופן שעוביו במרכז יהיה שווה למחצית רוחב 

 התפר. 

במידה והתפר יכוסה ביריעות ביטומניות, על המסטיק יונח צמר סלעים  -בגגות  .5

 להגנה ועליו יונחו יריעות הגג, בצורת אומגה. 

 

ס"מ  /1ם אלא יבוצע סיוד פני בטון השיפועים  בתקרות המרתפים לא יונח צמר סלעי

 מכל צד של התפר. 

 

 

 

 ביקורת האיטום ע"י הצפה  5.11/

 . 3חלק   3091פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י   

 ההצפה תבוצע לאחר גמר על עבודות האיטום ובטרם תעשה ההגנה על האיטום.  .3

שעות  91וצפו במים למשך  במידה ושטח הרצפה גדול, הוא יחולק לאיזורי בדיקה אשר י .1

 לפחות. 

 פתחי הניקוז ייסתמו זמנית לצורך ההצפה באופן שלא יזיקו לאיטום.  .1

  -ס"מ במקום הגבוה ביותר על משטח הגג ולא יותר מ 1באיזור המוצף, רום המים יהיה   .0

 ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצפה.  /1

יו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יה .5

 חיפוי". 

ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר ההצפה פני תחתית התקרה יהיו יבשים  .1

 לגמרי ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר. 

כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאת מים מהמרזב או  .9

 אחר יש: מכל מקום 

 לרוקן את המים מהגג ולייבשו.  9.3

 לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו דליפות.  9.1

 לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום  מושלם.  9.1

במקומות שבהם קבלן נוסף עבד מעל שכבת האיטום )לדוגמא גג עליון( תבוצע בדיקת  .1

תקונים הדרושים ייעשו ע"י הצפה נוספת לאחר השלמת העבודות של הקבלן הנוסף. ה

 קבלן האיטום של הקבלן הראשי. האחריות הכוללת לאיטום הינה של הקבלן הראשי. 

עבור הבדיקה הנוספת והתיקונים לא תשולם כל תוספת והיא כלולה במחירי סעיפי  

 האיטום. 

בגגות משופעי ציוד, קבלני המערכות יתחילו לעבוד רק לאחר השלמת כל האיטום  .1

ות ההגנה על האיטום לרבות קלקר, מרצפות מדרכה וכל בסיסי הבטון הנדרשים ומערכ

פגיעה משמעותית במערכת ההגנה תחייב תיקון האיטום  -עבור ציוד וסולמות צנרת 

 מתחתיה. 

בגג המרתף תבוצע בדיקת האיטום ע"י הצפה של שטחים מתוחמים בשקי יוטה מלאים  ./3

 מ'.  /X  3מ'  /5דל השטחים עד  בחול ועטופים בפוליאטילן מסביב גו
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 הגנה על האיטום  5.11/

 בכל מקרה לא ישארו יריעות איטום ללא הגנה מתאימה.  .3

ס"מ מפתחי המרזבים. יש לספק  /5סביב יציאת המים יהיו אגרגטים עד למרחק של   .1

 ס"מ.  /1-3אגרגטים גדולים מסוג פוליה גדולה בשכבה בעובי כולל של  

 

 דים ותכולת המחיריםאופני מדידה מיוח /5.1/

 כל עבודות ההכנה והתיקונים כלולים  בעבודות השונות ולא ימדדו בנפרד.  .3

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד, מהווה  .1

 השלמה למפורט ולפרטים שבתוכניות וייכלל במסגרת העבודות השונות. 

ימדדו לפי השטח בפריסה כולל החלקים האנכיים  כל שטחי האיטום על גבי תקרות .1

 והאופקיים. 

לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי, פרט לביצוע פינה  

 מבטון שתימדד בנפרד. 

איטום סביב מעברי צינורות, לרבות שרוולים מפח מגולבן, יריעות חיפוי וחיזוק, ועיבודים  .0

 נפרד ויהיו כלולים בעבודות השונות. שונים אינם נמדדים ב

 כל האמור במפרט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  .5

בדיקות אטימות לכל אלמנט לפני ביצוע האיטום ואחרי ביצוע האיטום יעשו ע"י הקבלן  . 1

 ועל חשבונו.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  6/פרק 
 כללי 1/.1/

בהוצאתם המעודכנת,  33ופרק  1/הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  כל האמור במפרט זה .ג
 ולתקנים הישראלים המתאימים.

 . 955סיווג חומרי הבנין לפי תגובותיהם לשריפה ייעשה על פי תקן ישראלי         
, ובאישור יועץ 113השימוש בחומרי ציפוי וגימור בבנינים ייעשה בכפוף לתקן ישראלי 

 הבטיחות של הפרויקט.
 פרטי מסגרות יעמדו בנוסף לנאמר לעיל, בדרישות הבאות. .3
 פריטי מסגרות מרחבים מוגנים יבוצעו לפי מפרטי הג"א. .1
 .3131פריטי מסגרות המשמשים אלמנטי חי עמיד אש יתאימו לדרישות ת"י  .1
 .3301פריטי מסגרות המשמשים כמעקות ומסעדים, יתאימו לדרישות ת"י  .0
 רשימות נגרות ומסגרות. .5

כל המידות של הפתחים בתוכניות הן מידות בנייה. יש להקפיד על עובי הריתוכים וטיב         
 הריתוכים אשר ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח/המזמין.

על הקבלן לספק אישורים ובדיקות של מכון התקנים הישראלי )ע"ח הקבלן( ושירותי         
 הכבאות.

 
ומן, יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות א .ד

ויתאימם לתוכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות 
הפתחים ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש 

לן לפנות למפקח. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקב
שהתוכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי 
מוצריו של הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ייעשו על 

 ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
 

 נגרות 0/.1/
 חומרים 0.3/.1/

 ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני  צריך להיות בריא  –העץ  .ז
 .30%-%/3מחלות אחרות ומזיקים. הרטיבות בעץ לא תחרוג מתחום       

 פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר  –כל העצים  .ח
 כמו של עץ קשה.      

שלא יימצאו יותר מאשר  סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רקק בתנאי .ט
ס"מ  1שלושה סיקוסים על מטר מרובע. גודל הסיקוסים המותרים לא יעלה על 
ס"מ  1מרובעים לכל סיקוס. אין להשתמש בעץ בו הסיקוסים יותר גדולים מאשר 

 רבועים.
חופשיים יש להרחיק לפני התחלת העבודה. סיבי החפים  /סיקוסים מתים קטנים  .י

יבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום צריכים להיות בכיוון ס
סמ"ר. מקומות יותר קטנים ייסתמו ע"י חפים, דוגמת סיקוסים  1-השרף יותר מ

 קטנים.
 , אם לא נאמר   19צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י  –דיקטאות  .יא

ות גלויות לעין צריכות להיות סוג "א". הדיקטאות אחרת בתוכניות. כל הדיקטא                                 
לשטחים שאינם נראים לעין, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי גלויים יהיו 

מ"מ, בהתאם לתוכניות ולפרטים, שלמות,  31לפי סוג "ב". הדיקטאות תהיינה בעובי 
 ללא פגמים ומדף שלם, אלא אם כן מידות המוצר גדולות ממידות הדיקטאות

 המיוצרות בארץ.
 מ"מ. כיוון סיבי העץ   5אחת מכל צד, בעובי  –עשוי משתי דיקטאות  –עץ לבוד  .יב

 בדיקטאות יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים. המילוי מעץ לבן, ויונח בתוך         
 מעלות.  05מסגרת של עץ אשור שפינותיה חתוכות ומחוברות בזווית של      
 חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע יצירת  הלוחות הגמורים       
 גלים.       

 
 
 
 

 
 ייצור והרכבה 0.1/.1/
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הרכבת הפריטים תיעשה בתיאום עם המפקח והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד לגמר  .ט
 הבנין ומסירתו.

ם הקבלן יודיע למפקח ו/או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרי .י
 חלקי הנגרות והמסגרות כך שיוכל לבודקם בכל עת.

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור דוגמת  .יא
 הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים.

מות אינם פוטרים את הקבלן ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשי .יב
 מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

אחרי הרכבת חלקי הנגרות והמסגרות במקום יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו  .יג
 לחלקים ולצבע בעת ההובלה וההרכבה.

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים. .יד
מ"מ בגמר אלקטרופוליש או עץ גושני  /.1-בעובי שלא יפחת מכל המשקופים יהיו פח מגולוון  .טו

 כמפורט ברשימת האדריכל.
 הגנת כל מוצרי הנגרות וציפויים ע"י הגנה קשיחה ובאישור המפקח ו/או האדריכל. .טז
 

 אופן ביצוע עבודות הנגרות
כל עבודות הנגרות תחתכנה ותחוברנה ביבש, אבל לא תחוברנה בדבק וכיו"ב, עד שיהיה  .ג

 ה מוכן לקבלת עבודות אלה )הדבק יהיה עמיד נגד רטיבות(.המבנ
הנגרות תבוצע בדיוק נמרץ לפי פרטי התוכניות. לא יורשו כל שינויים וסטיות מהתוכניות אלא  .ד

 באישור האדריכל בכתב לפני התחלת הביצוע.
 

 משקופים 1/.1/.1/
 הרכבת משקופים

ם להיות מורכבים בתוספת כל המלבנים יהיו מתאימים לעובי הקיר0המחיצה בתוכה הם מיועדי
 .חומרי הגמר שעל פני הקיר0המחיצה

 ע"פ הטיפוסים הבאים: -מ"מ  /.1כל המלבנים יהיו מפח מגולוון בעובי שלא יפחת מ 
  טיפוסS – .כפול, עבור קירות, בלוקים או בטון 
  טיפוסG – .עם אטימה היקפית, עבור מחיצות גבס 
  טיפוסU – .עבור קירות מצופי קרמיקה 

המלבנים יסופקו עם גומיות עם בלימה בצד המנעול ואטמי ניאופרן בחריצים, מסביב לכל כל 
 היקף הדלת.

 ( החריצים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.Sבמלבנים עם חריצים לקבלת אטמים )כדוגמת טיפוס 
 
 במחיצות בטון ובלוקים: .ב

ומעוגן לחשף הפתח מ"מ לפחות, מכופף לפי התרשים,  /.1המשקוף מפח פלדה מגולוון בעובי 
ס"מ, מכל צד ובחלק העליון. המרווח שבין המשקוף וחשף  /5-מ"מ כל כ /0/1בעוגני פח שטוח 

הפתח ימולא בבטון דליל עד היותו מלא לחלוטין ללא חללי אויר. בקטע המשקוף אליו 
ס"מ. הפתחים  /1מ"מ באורך של  /5/5מחוזקים הצירים, ירותכו מצידו הפנימי פחי חיזוק 

ון המנעול ינוקבו במבלט בצורה מדויקת. סביב המשקוף יותקן, בתעלה העשויה לכך, ללש
מתוצרת ש.ב.א. מפעלי מתכת  "S"אטם גומי חול. פרופיל המשקוף והאטם כדוגמת טיפוס 

בע"מ. מידת רוחב המשקוף לפי המפורט ברשימות הנגרות ובפרטים. בכל מקום בו נמצא 
 5-ר הוא מותקן בצמוד לקיר ניצב, יורחק המשקוף בהמשקוף בין קירות מקבילים או כאש

ס"מ מהקיר והמרווח בין המשקוף לקיר ימולא בבטון מחוזק ברשת מגולוונת. חיבורי פינות 
 ייעשו לפי תוכניות ופרטי האדריכל.

 
 החומרים והשימוש בהם 0/.1/.1/

יל עם מ"מ, כמוגדר לע /.1 -המשקופים בדלתות יהיו עשויים מפח מגולוון בעובי שלא יפחת מ .ח
 אטימה בהתאם לתוכניות.

 הרכבת המשקופים בקירות בנויים תהיה בסוף עבודות היציקה. .ט
יש לעגן המשקופים לחגורות אופקיות ואנכיות. בזמן ההרכבה ולאחריה יש להקפיד על  .י

המשקופים מפני פגיעות מכאניות. המשקוף יעטוף את כל רוחב הקיר. ההגנה על המשקופים 
 ועד לגמר עבודות הבנייה.תיושם גם לאחר הרכבתם 

כל חיבורי הפינות במלבנים ייעשו בחיתוך אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אורך החיתוך.   .יא
 הריתוכים יושחזו ויותירו משטח חלק בצד החיצוני של המשקוף.

 מ"מ כדלהלן: 0//1בניגוד לאמור במפרט הכללי, יעוגן כל מלבן לקירות בעוגנים  .יב
 ס"מ. /1ים או יותר למשקוף באופן שהמרחק לא יעלה על עוגנ 1עוגנים בכל מזוזה, 

 בכל המלבנים יש להכין חורים נגדיים למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. .יג
 הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. .יד
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 אטימות 5/.1/.1/
המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  .ג

 ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה.אורכם, 
 מ"מ במצב סגור. 1-1הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות  .ד

 האטימה בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת מסוג
"HAGER 730-S" ערך.-או שווה 

 
 פרזול 1/.1/.1/

ת הפריטים כפי שמפורט ברשימות הפרזול יהיה מסוג מעולה מאושר ע"י האדריכל ויכלול א
 הנגרות וברשימת הדלתות וקבוצות הפרזול.

לפי דרישה יש להתאים מערכת "רב מפתח" )"מסטר"( לפי פירוט שיימסר בשלב מאוחר יותר 
ויכלול גם מנעולים לדלתות אלומיניום ומסגרות. בדלתות לתאי השירותים יותקן מנעות 

 זול האחרים יותאמו למנעול הנ"ל.פנוי/תפוס כאשר כל ההכנות בחלקי הפר
כל אביזרי הפרזול יפורקו לפני צביעת כל אלמנט שהוא, ייעטפו ויאוחסנו באופן שתימנע מהם 
פגיעה או חלודה, ויורכבו מחדש לאחר גמר הצביעה. לא ישולם בנפרד עבור מילוי הנחייה זו.בדלת 

 שהדלת נעולה מבחוץהכניסה לכיתות יותקן מנעול פרפר הניתן לפתיחה מבפנים גם כ
 

 גמר 9/.1/.1/
 לפי המשקופים הקיימים.גמר  –מ"מ  /.1 -משקופים:  פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ .ג

 
 לפי דלתות קיימות. כנפיים: פורמאיקה  .ד
 

 
 מסגרות 0/.1/

 כללי 0/.1/.1/
מיקרון אלא אם צוין אחרת. כל  /1-כל פריטי המסגרות יהיו מגולוונים בחום. עובי הגלוון כ .טו

וחים ייעשו במידת האפשר לפני הגלוון. על תיקונים שיבוצעו הריתוכים, החיתוכים והקיד
שכבות צבע עתיר אבץ כדוגמת "צינקוט" מתוצרת  1אחרי הגלוון, יש ליישם מיידית 

"טמבור" או שו"ע. יש לנקות במברשת פלדה את כל הגבישים שנוצרו כתוצאה מהגלוון 
 לקבלת פנים חלקים ונקיים. 

 ית ע"י בעלי מקצוע מנוסים.כל הריתוכים יבוצעו בקשת חשמל
יש למדוד כל יחידה בנפרד לפני הביצוע ולהכין במידת הצורך לוחיות עיגון במיקום מדויק  .טז

לפני היציקה. במקרה של חיבור בברגים, יש להקפיד על עיגון יציב ישירות לבטון. בכל שיטת 
כות נכללים כל פחי עיגון יש להקפיד על עיגון נסתר שלא ייראה לעין. בחיבור בין חידות סמו

החיפוי וההשלמה החיצוניים והפנימיים הנדרשים על ידי האדריכל לקבלת מראה אחיד 
ונקי. על הקבלן לדאוג לחיזוקים ותמיכות כך שעם יציקת הבטון לא תיווצרנה דפורמציות 

 או תזוזות מכל סוג שהוא.
ונת שתסופק ע,י מגולו (X.P.M)לחלקי פלדה המיועדים לכיסוי בטיח תרותך רשת מתוחה  .יז

 המסגר ותהווה חלק אינטגרלי מהיחידה.
כל המחברים הזוויתיים הניצבים יהיו כמפורט בתוכניות ופרטי האדריכל. יש ללטש  .יח

 ולהשחיז את הריתוכים באופן יסודי.
יש להימנע מחיבורים )תפר( של חלקי פח או פרופילים ארוכים. במידה ויש הכרח לבצע  .יט

שורו המוקדם של האדריכל. יש להשחיז וללטש את החיבור חיבור כזה, יש לקבל את אי
 הנ"ל באופן שלא יהיה ניכר לעין.

מ"מ לפחות ומעוגנים לחשף  /.1המשקופים מפח פלדה מגולוון, מכופף לפי הפרטים, בעובי  .כ
ס"מ, מכל צד ובחלק העליון. המרווח שבין  /5-מ"מ כל כ /0/1הפתח בעוגני פח שטוח 

א בבטון דליל עד היותו מלא לחלוטין ללא חללי אוויר. בקטע המשקוף וחשף הפתח ימול
 /1מ"מ באורך של  /5/5המשקוף אליו מחוזקים הצירים ירותכו, מצידו הפנימי, פחי חיזוק 

ס"מ. הפתחים ללשון המנעול ינוקבו בצורה מדויקת. במשקוף יותקנו "כפתורי" ניאופרן 
לל קופסה פנימית מפח מגולוון למניעת ס"מ, בתוך קדח במשקוף הכו /1-לבלימת הכנף כל כ

פריצת הבטון הדליל. מידת רוחב המשקוף מותאמת למידת הקיר הנמצא בהמשכו ותהיה 
מ"מ. בכל מקום בו נמצא המשקוף בין  /0שווה למידת עובי הקיר )בניה לפני טיח( בתוספת 

מהקיר ס"מ  5קירות מקבילים או כאשר הוא מותקן בצמוד לקיר ניצב, יורחק המשקוף 
והמרווח בין המשקוף לקיר ימולא בטון מחוזק ברשת מגולוונת. במידה ומשקוף של יחידה 
סטנדרטית אינו מכסה את מלוא רוחב חשף הפתח, יתווסף אליו משקוף משלים מפח מגולוון 

 כנ"ל שיהווה חלק בלתי נפרד מהיחידה.
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כים בתוך המלבן במחיצות גבס המלבנים יורכבו בפתחים ויחוזקו על ידי פלחים מרות .כא
 /RHS 9/.9פרופילי  –המחוברים על ידי ברגים אל אלמנטי פלדה המוכנסים כמשקופי עזר 

מ"מ מגולוונים וצבועים לפי פרט במחיצות הגבס לחיזוק הפתחים. על הקבלן להגיש 
 שרטוטי יצרן של החיזוקים, כולל פרטי בניין לאישור.

את הפריטים, כפי שמפורט ברשימת  הפרזול בדלתות פלדה יהיה מסוג מעולה ויכלול .כב
 הדלתות ובקבוצות הפרזול ויאושרו ע"י האדריכל.

שכבות צבע "מטלרסט" או  1הגמר לכל חלקי הפלדה המגולוונים יהיה כמפורט ברשימות:  .כג
"גלזורית" או "פוליאור", בגוונים שונים לפי בחירת האדריכל, על גבי מערכת צביעה לפלדה 

ון" או "מגינול מיוחד אפור" תוצרת "טמבור" או שו"ע. לא יותר מיקר /0מגולוונת "אפוגל 
שימוש בצבע יסוד מסוג "ווש פריימר". היישום לפי הוראות היצרן. מחירי היחידה כוללים 
ניקוי יסודי של המתכת והכנתה לצבע, לרבות ניקוי בהתזת חול במקומות בהם נדרש. אין 

ים שאינם מגולוונים, במידה ויהיו, להשתמש בתמיסות כלשהן להרחקת חלודה. בפריט
שכבות צבע יסוד  1של המפרט הכללי,  33/13תבוצע המתכת לפי אלטרנטיבה א' בסעיף 

שכבות צבע סינטטי  1תוצרת "טמבור" או שו"ע + צבע עליון  EA-9"מסוג "אפיטמרין 
י "פוליאור" או "סופרלק" בגוונים שונים לפי בחירת האדריכל וכמפורט ברשימות. מוצר

 מסגרות צבועים במפעל ולא בשטח.
של כל פריטי המסגרות,  3:3הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ביצוע מפורטים ק.מ.  .כד

לפני תחילת הייצור. כמו כן יש להזמין את המפקח לבדיקות מוקדמות בבית המלאכה 
 ימים מראש. 9לאישור הביצוע של הפריטים השונים, בהתראה של לפחות 

אישור מוקדם של האדריכל דוגמאות של כל אביזרי הפרזול, לרבות פרופילי הקבלן יגיש ל .כה
האיטום מנאופרן. כל הברגים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום, או שיהיו ממתכת בלתי 

 ברזלית.-מחלידה אל
היצרן יגיש הצעתו על סמך רשימות המסגרות, תוכניות העבודה בהן מסומנות היחידות,  .כו

 כאשר הם מהווים מיקשה אחת משלימה ומחייבת. – ופרטי הבנין הרלבנטיים
לפני הצביעה יש לנקות את כל חלקי הפלדה מחלוקה, זמן וקליפות ריתוך. את הריתוכים  .כז

)בקשת חשמלית( של כיסויי הפחים לכנפי דלתות יש לבצע בהפסקות כדי למנוע את עיוותי 
סגרות יש להגן עליהם הפח )התפר חייב להיות מלא(. לאחר הצביעה הסופית של פריטי המ

 מפגיעה ע"י חיפוי ביריעות פוליאטילן עבה שיושארו עד למסירת המבנה.
כל עבודות העזר כגון: "יציקת בטון לצידי המשקופים, יציקת דייס בחלל המשקוף, פרזול,  .כח

שילט בדלתות, הגנות צבע, זיגוג וכו' כלולות בהצעת הקבלן. כמו כן כוללת ההצעה תוכניות 
מאות אביזרים וכל הנדרש לקבלת פריט שלם ומדויק לשביעות רצון האדריכל עבודה ודוג

 והמפקח.
 
 

 בחירת אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו' 5/.1/.1/
בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי 

ע את העבודות בהתאמה החומרים וכו', יהיה האדריכל/מפקח הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצ
 מלאה לדרישות האדריכל כנ"ל.

את הבחירה יעשה האדריכל/מפקח מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני האדריכל לפני 
 הביצוע הכללי של העבודות. רק חומרים מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות הסכם זה.

 
 אחריות לטיב המוצר 1/.1/.1/

י מסירה סופית של המבנה, אחראי הקבלן לטיב שנים( אחר 1במשך תקופה של שלוש שנים )
 המוצרים כגון:

 .)יציבות הציפויים )מכני 
 .תפקוד תקני של הפרזול 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דות טיחועב -  0/פרק 
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 כללי 1/.1/

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 1/כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 

 הכנת השטחים )כלול במחירי היחידה( 1/.1/

בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח על הרצפות בכל המקומות  .א

 יריעות פוליאטילן לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים לריצוף בהדבקה.

במקומות חיבור של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום החיבור ברשת  .ב

XPM  .ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  /1רוחב הרשת יהיה מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה

 מ"מ, או ברשת פלסטית מאושרת. 9מ"מ ובעובי חוט . 31

ויכסה את כל פני השטח.  3:1חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס  .ג

ס"מ  /3ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת כנ"ל ברוחב  35במקומות שרוחב החריץ עולה על 

 חב החריץ לכל כיוון.מעל רו

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את השטחים המיועדים. .ד

 

 פינות וחריצי הפרדה 0/.1/

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים  .א

 וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכיוונים.

 מ"מ, לפי קביעת המפקח. 1-5מ"מ וברוחב  /3עומב בין הקירות והתקרה יש לעבד חריץ ב .ב

 

 טיח פנים רגיל 5/.1/

מ"מ  35, במפרט הכללי בעובי 1/111/טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף 

 גמר בשפשפת לבד. –לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

השנייה. את הטיח הגמור יש  ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה 1יש לאפשר השכבה התחתונה 

ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי לפסול  1להחזיק במצב לח במשך 

את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. יש להשתמש בחול שליכטה עדין ביותר. שכבות 

ממשקל  35% הטיח יכללו תוספת ערב לשיפור העבידות וההדבקות דוגמת בי.ג'י.בונד בכמות של

 הצמנט, או שו"ע מאושר.

 

 שכבת הרבצה 1/.1/

 שכבת הרבצה מתחת לחיפוי אריחים ע"ג קירות בנויים או בטון תבוצע כדלקמן:

במפרט  1/כאמור בפרק  3:1על גבי הקיר תבוצע שכבת הרבצה של מלט צמנט ביחס חול צמנט 

 אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג: 1/131/הכללי סעיף 

 יצרן משווק ינוןמ חומר

 שחל 35% 039שחל לטקס 

 סיקה 35% סיקה לטקס

 

 עד לקבלת מישוריות לשני כיוונים. 5-1שכבת ההרבצה תבוצע בשכבות של  

 

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים 7/.0/
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במפגשים בין קירות מטויחים ותקרות בטון לא מטויחות, או בין קירות מטויחים לקירות בטון 

בין קירות מטויחים ומחיצות גבס ובכל מקום שיידרש, יש לקבוע פרופיל [ גלויים, או 

מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. פרופילים אלו כלולים במחיר  31/31מאלומיניום במידות 

 היחידה.

 

 תיקונים 1/.1/

כל עבודות התיקונים בטיח אחרי בעלי המקצועות השונים )כגון: עבודות גבס, נגרים, מסגרים, 

ללא  –אים, שרברבים, מיזוג אוויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח רצפים, חשמל

תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא 

יהיה ניכר מקום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח 

 ללא העגלות.

 

 לוס ופינותסרגלי פי 1/.1/

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח וסרגלי פינות מתאימים, 

ובלתי מחלידים, המעצבים את הפינה ומדגישים את חדותה. סרגלים אלו יהיו לכל גובה הפינה 

)בניגוד לאמור במפרט הכללי(, וחובה להשתמש בהם בכל פינה של טיח הפנים וטיח החוץ 

 , ולאורך קירות מטוייחים בהתאם לצורך.במבנה

 

 תיקוני טיח צמנט /1.3/

תיקוני טיח צמנטי ע"ג ספי בטון או אלמנטים מבטון חשוף, פירוק והריסת אלמנטים מבטון 

רופפים, טיפול בפלדה ע"י ממיר חלודה, ציפוי וצביעה בערבים תוצרת "כרמית", תיקונים ע"י 

 כף טייחים עד לקבלת מישור כדוגמת הקיים. טיח צמנטי עשיר בצמנט ובערבים, החלקה ע"י

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות טיח 1.33/

  מחירי הטיח כוללים עבודה במשטחים צרים לרבות ברצועות )גליפים וכו'( והם לא יימדדו

 בנפרד.

 .כמו כן כוללים מחירי הטיח על קירות ועמודים לכל גובה שיידרש כמפורט בתוכניות 

 ונת יימדדו במ"א.רשתות ופינות רשת מגולו 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי  -  /0פרק 
 

 כללי 2/./0
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שיטת העבודות ואופן ביצוען יהיו כפי שמפורט בפרק "עבודות ריצוף וחיפוי", במפרט הכללי 

בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון / אגף הבינוי ומשרד 

 לשביעות רצונו של המזמין, האדריכל והמפקח מטעמו.השיכון והבינוי אגף התכנון והנדסה, הכל 

 

 אחסון 3/.5/./3

בין אם הובאו על ידו ובין אם הובאו על ידי  –על הקבלן לאחסן את החומרים שהובאו לאתר 

 כוחו.-המזמין, בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי המזמין, או בא

לתוך הבית או לכל  מיד לאחר הספקת המרצפות לאתר ישנע הקבלן על פי הצורך את הריצופים

 מקום אחר באתר אשר יסוכם מראש עם המפקח.

הקבלן לא יהיה רשאי להוציא כל חומר אשר הובא לאתר בלי רשות מיוחדת ובכתב מטעם 

 המזמין.

 

 סימון ומדידות 1/.5/./3

 כל המדידות והסימונים בשטח ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

 הגנה על חלקי עבודות 1/.5/./3

עבודות, בין אם בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלנים אחרים,  הקבלן חייב להגן על חלקי

ובמיוחד כאשר קיימת סכנה כי עבודות המבוצעות על ידו עלולות לפגוע באותן חלקי עבודות. 

לאחר סיום העבודה יבצע הקבלן כיסוי של כל משטחי הריצוף ובמידת הצורך גם לחיפוי כל צורה 

 ילי קרטון, ניילון, פלטות של גבס(.אשר יידרש על ידי המפקח )גל

 עלות חומרי הכיסוי תהיה על חשבון הקבלן.

 

 עבודות ניקיון 0/.5/./3

 הקבלן ינקה ויפנה את כל הפסולת לאזור מוסכם מראש באתר בתיאום עם המפקח. 

 הקבלן ישאיר את האתר והמבנה נקי ומוכן לתיקוני טיח וצבע.

שלבי העבודה לשביעות רצונם של המזמין  הקבלן ישמור על ניקיון המבנה וסביבתו במשך כל

 ו/או המפקח.

 

 פנלים 5/.5/./3

 יבלוט ממישור הקיר. לאס"מ. הפנל  /1הקבלן יבצע פנל בגובה עד 

מפגשי הפינות, חיצוניות ופנימיות, יבוצעו עם עיבוד "גרונג", במידה וקו הטיח ירד אל מתח לקו 

 הפנל יסתת הקבלן את שארית הטיח.
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 פרדהביטון משקופים וספי ה 1/.5/./3

עם הפסקת הריצוף דרך דלת או מעבר לחלל רטוב או חיצוני, יסיים הקבלן את קו הריצוף ביחס 

 לדלת או משקוף ויטרינה על פי הנחיות שיקבל מהמפקח.

 את הרווח שבין המרצפת לבין רצפת הבטון יסגור עם בטון בקו ישר כהכנה לתשתית איטום.

 

 ספי הפרדה 9/.5/./3

פתחי היציאה מהמבנה ולרוחב פתחי החדרים הרטובים, כמו הקבלן יבצע סף הפרדה לרוחב כל 

גם בכל מקום בו קיימים הפרשים במפלסי הריצוף או שינויים בסוג הריצוף. הסף יבוצע מפס 

 5//0 -סגסוגת או אלומיניום על פי דרישת האדריכל והנחיות המפקח, במידות שלא יפחתו מ

 מ"מ.

 

 ציוד 1/.5/./3

 ורך ביצוע העבודות יהיה על חשבון הקבלן.כל הציוד המכני שהקבלן יזדקק לו לצ

 

 תשתית חול 1/.5/./3

התשתית לביצוע הריצוף חייבת להיות מחול ים )"זיפזיף"( נקי ללא גרגרים של כורכר או חרסית, 

או חצץ בגודל סומסום רחוץ ונקי מכל חומר זר. הקבלן יערבב את החול/סומסום בצמנט לבן או 

. תערובת החול והצמנט צריכים להיות מעורבים שחור על פי דרישה של היצרן וסוג המרצפת

 שווה לכל גובה המילוי, ביחס של חמישה שקים צמנט לכל קוב חול.

 

 חומרי מליטה /5.3/./3

על  3:1הטיט ליישום הריצוף או החיפוי צריך להיות מצמנט לבן או שחור, יחס טיט צמנט יהיה 

 פי דרישת המפקח ועל פי דרישות והוראות היצרן של המרצפת.

 .לערבב עם הטיט בכל מקרה סיד בוראין 

 

 מיון 5.33/./3

על הקבלן לבדוק את האריחים לפני הרכבתם ולא לרצף עם מרצפות שבורות, סדוקות או פגומות 

מכל סוג שהוא. במידה ויש בעיה, יודיע הקבלן למפקח ולא ימשיך את העבודה עד להספקת 

 ריצוף חליפי או הנחיות אחרות.

ורצלן, קרמיקה ומרצפות, ייעשו באמצעות משור "יהלום" כל החיתוכים של אריחי הגרניט פ

 סיבובי ויהיו ישרים לחלוטין.

בת"י  0האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 

. מידת כל האריחים 3151(, במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י 1) 130

. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. יש למיין את האריחים תהיה זהה

לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם. חיפוי קירות פנים 

 שבמפרט הכללי. 53//3באריחי קרמיקה ייעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף 

 תכולת העבודה 5.31/./3

 זה: העבודה הכלולה בפרק
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 .ריצוף פנים הרכבת שיפולים )פנלים( חיפוי קירות חדרים רטובים 

  ביטון ספי הפרדה בפתחים של חדרים רטובים ופתחי חוץ, הרכבת סף הפרדה בכל הפרש גובה

בריצוף, חול, צמנט שחור ולבן, בלוקים, ספייסרים לפוגות, דבק קרמיקה, דבקים מוספים, 

 עיבוד פזות )"גרונג"( וכו'.

  והתקנה של משטחי אבן קיסר כמשטחי כיורים וכחיפוי קירות כולל אלמנטי פינה.אספקה 

 

 ריצוף ע"ג מצע חול מיוצב 6/./0

 תשתית 3/.1/./3

ק"ג  /15מצע חול/סומסום המיוצב, ייעשה עם חול טבעי בלבד )חול ים או זיפזיף נקי( ויכיל  .ג

ויוכנס  צמנט למ"ק, תערובת מוכנה. הערוב ייעשה לכל עובי מצע החול, באמצעים מכניים,

למבנה כשהוא מוכן. לתערובת החול צמנט יש להוסיף כמות קטנה של מים, תוך כדי ערבוב, 

 עד לקבלת תערובת לחה בצורה אחידה.

 

הריצוף על גבי מצע החול, ובכלל זה יישום האריחים, הטיט והרובה, יהיו בהתאם למפרטים  .ד

 אלוני פתרונות בניה בע"מ" במהדורתם העדכנית:-של חברת "נגב

 ריצוף קרמיקה, סביבה: יבשה, תשתית: חול. – 93מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

ריצוף קרמיקה בחללים ושטחים רטובים פנים/חוץ,  – 90מפרטי עבודה: מפרט מס'  -

 תשתית: חול/מדה/ריצוף קיים. 

 –מוסף פולימרי  %/3לתערובת הטיט להדבקה של אריחי קרמיקה, יש להוסיף 

 /5ק"ג פלניקריט לכל שק צמנט של  5לכל שק צמנט ) MAPEI"פלניקריט" מתוצרת חברת 

 ק"ג(.

"פלניקריט"  –מוסף פולימרי  35%לתערובת הטיט של אריחי גרניט פורצלן, יש להוסיף 

 ק"ג(. /5פלניקריט לכל שק צמנט של  9.5לכל שק צמנט ) MAPEIמתוצרת חברת 

כיוונים. יש להשתמש מישקים יהיו ברוחב לפי המצוין בתוכנית הגמר, נמשכים בשני 

 באביזרים מיוחדים מתועשים ליצירת רווחים אחידים )ספייסרים(.

 בגוון לפי בחירת האדריכל. MAPEIמילוי המישקים ייעשה ברובה אקרילית תוצרת 

 יש להקפיד לפני מילוי המישקים ברובה על ניקוי יסודי של החריצים.

היו חלקים במישור האריחים. יש להקפיד בעת מילוי המישקים ברובה שפני החומר י

חובה למלא את החלל שמתחת לאריחים בטיט, שלא יישארו חלקי אריח ללא מילוי טיט 

 מתחתם, וזאת כדי למנוע שבר האריחים בעתיד )כתוצאה משימוש(.

של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט  /3כל העבודות כפופות לתנאי פרק  .3

 להלן.

יו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים, השטחים המרוצפים והמחופים יה .1

 או בשיפועים אל מחסומי הרצפה לפי הנחיות המפקח.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים  .1

זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. בכל מקרה של מילוי חול, החול 

. ותר לבצע הריצוף בהדבקה לפי 3:5ביחס  יהיה מעורב בצמנט )מילוי מיוצב(

 הוראות היצרן ובאישור המפקח.
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התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה קומה. במקומות בהם יהיה צורך  .0

להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, ייעשה 

החיתוך והליטוש כלול  החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר

 במחיר עבודת הריצוף והחיפוי(.

עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירם רובה אקרילית, ניקוי והברקה לפני  .5

 מסירת הבנין.

מ"ר  5הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שיידרש בגודל של  .1

או להרוס עד גמר לפחות מכל סוג. את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק 

 הבנין וקבלתו.

 

 ניקוי כללי 7/./0

לאחר גמר על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, ניקוי כללי ומושלם של הריצופים והחיפויים. 

העבודה בקטע ריצוף מסוים, ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי לחלוטין משאריות דבק, רובה 

 וכד'.

 

 TOLERANCESסיבולות  4/./0

 ייה המותרת מהניצב של הקירות תהיה:בנוסף לאמור במפרט הכללי, הסט

   

 מ' /.1סטייה מהניצב בקווים  של קירות ולאורך                תאור העבודה            

 מ"מ 1     אריחי רצפה )ריצוף( 

 מ"מ 1     אריחים קרמיים )ריצוף( 

 מ"מ 1     קרמיקה/חרסינה בחיפוי 

 

 :מחירי בסיס 0/./0

 בחירת האריחים תעשה מקבוצת האריחים שתואמת את המחירים מודגש בזאת ש                 

 המפורטים בכתב הכמויות, לפי תשלום של הקבלן בפועל, בכפוף לחשבוניות, ולא לפי                        

 המחיר הרשמי לצרכן.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות צביעה  -  00פרק 
 

 כללי 5/.00
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 צביעה" רק מחיר צביעת וסיוד קירות ותקרות. בכתב הכמויות כולל פרק "עבודות 5.3/.33

 מחיר צביעת מוצרי המסגרות והנגרות כלולה בפרקים המתאימים ואינה נמדדת בנפרד.

 

דוגמאות בגוונים/טקסטורות בהתאם להנחיות  1עבור כל סוגי צבע שונים, יש להכין  5.1/.33

 האדריכל/מפקח.

 

 הצבע וע"פ הנחיותיו. כל עבודות יישום הצבע יבוצעו בתיאום עם נציג של חברת 5.1/.33

          
 צביעת חלקי מתכת )לא מגולוונים( 6/.00

 

 כללי .ד

כל חלקי הפלדה של המבנה, כולל מלבני דלתות וכנפיים, תושבות מזויתנים וכו', ייצבעו לפי 

 פרט לשטחי המתכת אשר יבואו במגע ישיר עם הבטון. –המפורט בתוכניות 

נים ייצבעו צביעת יסוד במקום ייצורם וכן את השטחים האחרונים יש לנקות בלבד. חלקי מב

שכבה אחת של צבע עליון. אחרי הרכבתם במקום והתקנתם, יתקן הקבלן את הפגמים 

שנגרמו לצבע היסוד בעת ההובלה וההרכבה וישלים את הצביעה בשכבה השניה של צבע 

 עליון.

"עליון סופר והצבע העליון יהיה כדוגמת  H.B 31צבע היסוד יהיה כדוגמת "צינקכרומט" 

 עמיד" של טמבור.

 

 הכנת המתכת .ה

כל השטחים המיועדים לצביעה, ינוקו היטב מכל חלודה, קליפה, ערגול, קשקשים, סיגי 

ריתוך, טיפות חומר ריתוך וכל לכלוך אחר. הניקוי יהיה מוחלט ויבוצע בעזרת מברשות 

 מכניות סובבות.

 

 הצביעה .ו

חלקי המתכת כמפורט לעיל. כל שכבת צבע הצביעה תבוצע רק לאחר אישור המפקח לניקוי 

תהיה רצופה, חלקה, ללא בועות אוויר ובעלת עובי אחיד. כל הפגמים בשכבות הצבע כגון 

הפסקות, טיפות צבע קרושות או נזילות, יתוקנו ע"י ניקוי המקום הפגום וצביעה מחדש. 

 כנ"ל מקומות הריצוף שיבוצעו לאחר הצביעה.

 רק לאחר ייבוש גמור של השכבה הקודמת ותיקון כל הפגמים.כל שכבת צבע נוספת תבוצע 

השכבה הסופית תבוצע רק בגמר שאר העבודות ובתנאים חיצוניים מתאימים )באוויר יבש 

וחופשי מאבק( ופניה יהיו חלקים ללא סימני הברשה. יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את 

נו כל המקומות הפגומים השטחים שאינם מיועדים לצביעה. לפני הצביעה הסופית יתוק

 לשביעות רצונו של המפקח.

 המפקח רשאי לבחור גוונים שונים למלבנים ולכנפיים ללא כל תוספת מחיר.

 

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 7/.00
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העבודה כוללת צביעת משקופי פח, רפפות פח, דלתות פח וכל שאר חלקי מתכת מגולוונים 

 במבנה.

ם נפגע הגילוון ותיקון בצבע עשיר אבץ מסוג ניקוי והשחזת כל מקומות הריתוך שבה .ה

 "צינקוט".

 .3-11ניקוי המתכת משומנים ואבק ע"י מדלל מסוג  .ו

 מיקרון" או מגינול מיוחד אפור. /0שכבת יסוד מסוג "אפוגל  .ז

 שכבות צבע סופרלק ו/או פוליאור לבחירת האדריכל. 1 .ח

 כל עבודות הצביעה תהיינה לפי הוראות יצרן הצבע.

 

 "///2"סופרקריל  צבע אקרילי 4/.00

ערך הכולל את -צביעת משטחי בטון, טיח וגבס בצבע סופרקריל תוצרת "טמבור" או שווה

 העבודות והחומרים הבאים:

  צביעת קירות 

  ויישום שכבת בונדרול בהתאם להנחיות יצרן הצבע.  ///1החלקת משטח הקיר בדבק שפכטל

 בשתי שכבות

 1  שעות עד לייבוש מלא. 0ה של המתנ  -  %/3-5%שכבות טמבורפיל מדולל 

  מים. %/1-%/1מדוללת  ///1שכבה ראשונה של סופרקריל 

  מים. 35%-%/3שכבה שניה ושלישית מדוללות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות אלומיניום  -  02פרק 
 

 כללי 02.22

ההנחיות המפורטות מטה מתייחסות לכלל פריטי אלומיניום. הנחיות אלה מהוות תוספת 

 ./311 –לעבודות אלומיניום בהוצאת משרד הביטחון מחייבת למפרט הכללי 
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 התאמה בין הנחיות אלה ולתוכניות לבין המפרט הכללי הנ"ל -בכל מקרה של סתירה או אי

 הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

  כמפרט מנחה המחייב דרישות מינימליות. /311רואים את המפרט 

 

 מבוא

יניום בפרויקט זה מורכב מהמפרט המפרט הטכני המיוחד לצורך ביצוע עבודות האלומ .ו

, מהתקנים הישראליים, המסמכים הנוגעים לענין, ומהמפרט 31הכללי )הספר הכחול( פרק 

אשר ביחד עם רשימות האלומיניום של האדריכל, פרטי האלומיניום הנלווים  –דלהלן 

 להלן "המסמכים". –ותוכניות המבנה, מהווים שלמות אחת 

א ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל, הבינם היטב, קיבל את כל הקבלן מאשר בחתימתו כי קר .ז

 המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר, לטיב התקנתם בבנין  .ח

ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמסמכים הנוגעים לענין, גם אם אינם מוזכרים 

מפרט זה. אישורי האדריכל, המהנדס, היועץ ו/או המפקח הניתנים לפני ובמהלך העובדה, ב

 אינם מפחיתים מאחריותו זו.

של התקן  Dכל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות רמה  .ט

 .3/11הישראלי לחלונות ת"י 

ים, תיחשב הדרישה הטכנית התאמה, סתירות ו/או ניגודים בין המסמכ-בכל מקרה של אי .י

 החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת.

ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לענין, -הקבלן רשאי להציע מוצר שווה

מהמוצר אשר נקבע במפרט זה וברשימות האלומיניום. על הקבלן לצרף להצעתו שרטוטים 

רויקט והמתארים את המוצרים שווי הערך אותם הוא מפורטים, התואמים את פרטי הפ

מציע. הקבלן יצרף להצעתו חישובים סטטיים המוכיחים את התאמת המוצר שווה הערך 

 לדרישות מפרט זה.

בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות מוצר חליפי כשווה 

 , המפקח והיועץ.ערך וזאת לאחר בחינת הצעת הקבלן בשיתוף האדריכל

 

 הגדרות 02.23

מסגרת קבועה המותקנת בפתח הקיר והמיועדת לקבלת מלבן  –)משקוף עזר(  – מלבן סמוי

מ"מ לפחות.  /.1החלון, ושאינה נראית לעין לאחר הרכבת החלון. מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה 

 הפח יהיה מגולוון או מצופה ציפוי אבץ בטבילה חמה.

ן המוגמר המיועדת להיות מורכבת על גבי המלבן הסמוי. מסגרת של החלו –מלבן חלון 

 מתפקידיו של מלבן החלון להוות מעבר ואטימה בין אגפי החלון ובין קיר הבנין.

מסגרת מזוגגת קבועה או הנעה על מסילה או הסובבת על צירים והמיועדת לפתיחת  –אגף חלון 

 החלון או לסגירתו.

מבניה ועד תחתית חגורה  –מבניה לבניה, בגובה  –ב מידות פתח בניה )ברוח –מידות החלון 

 עליונה(.

 .D25. כל החלונות במפרט זה הם 3/11על פי ת"י  –מיון החלונות 
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 חלונות צמודים ברצף 02.28

כל סוגי החלונות הנ"ל יכולים להיות מתוכננים כחלונות בודדים או כחלונות צמודים ברצף של 

 חלונות לפי התוכניות.

יש לדרוש  –חלונות צמודים  1-ס"מ והוא מתוכנן לקלוט יותר מ /31-ותר מכאשר הפתח ארוך י

מהקבלן לספק לפתח זה מלבן סמוי המחולק לשדות באמצעות פרופילי מתכת אנכיים 

 המרותכים או המוברגים אליו. בתוך השדות שייוצרו, יורכבו חלונות האלומיניום.

 

 התקנים 02.25

נים הישראליים העדכניים והמפורטים ברשימה כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התק

 הוראות המפרט עדיפות. –להלן. בכל מקרה בו הוראות מפרט זה שונות מדרישות התקנים 

 

 רשימת התקנים הישראליים

 כרום.-ניקל –כרום ושל נחושת -אלקטרוליטיים של ניקל –ציפויים  151ת"י 

 ליות.ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברז 115ת"י 

 ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזליות. 111ת"י 

 ציפויים אנודיים של אלומיניום. 115ת"י 

 סגסגות אבץ נסכות ויצוקים בדפוסי קבע. 111ת"י 

 ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל. /19ת"י 

 ציפויי אבץ בטבילה חמה של מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל. 131ת"י 

 לוחות זכוכית שטוחים ושקופים לשימוש בבנינים. 111ת"י 

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה. –חלונות אלומיניום  3/11ת"י 

 עפ"י המפרט הבין משרדי. 3פרופילי האלומיניום יהיו לפי ההגדרות לרמה 

 

 

 

 דרישות טכניות 02.26

, 3301, מעקה לת"י 3//0על חלקיו ות"י  3/11הרכבת החלונות והדלתות לדרישות ת"י  0.3

 על חלקיו. 0/11ההתקנה תתאים לדרישות ת"י 

 לא יאושרו ברגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלויים על פני פרופילי האלומיניום. 0.1

מלבנים סמויים יורכבו בפתחים, בתאום עם מנהל הפרויקט באתר. כל המלבנים יהיו  0.1

ם והעוגנים יעשו מ"מ. המלבנים הסמויי 1-עשויים פח פלדה מגולוון בעובי לא פחות מ

מ"מ. את  1.5-מ"מ ובעובי לא פחות מ /0בהתאם לתכניות. העוגנים יהיו מפח פלדה ברוחב 

העוגנים יש לרתך משני צידי המלבנים הסמויים, לסירוגין. יש לעגן את המלבנים הסמויים 

ס"מ בין בורג לבורג.  /1מ"מ, במרחקים של  /5-בברגים מיתדים לעומק לא פחות מ

ס"מ. יש להציב את המלבנים הסמויים לפי פלס.  15-ין העוגנים לסירוגין יהיו כהמרחקים ב

כל הריתוכים או פגמים בציפוי שנעשו באתר, יש לתקן בעזרת צביעה בצבע עתיר אבץ, משני 

 צידי המלבן הסמוי. ביצוע והתקנה של מלבנים סמויים בהתאם לתוכניות ביצוע מצורפות.

 ויים אל הבטון ע"י בורג "דיבל" ללא "בית פלסטיק".לא יאושר עיגון המלבנים הסמ 0.0

 החיבור של פרופילי האלומיניום וכל יתר חלקי המוצר, יעשה באמצעות ברגים או    0.5
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 עוגנים  מפלדה בלתי מחלידה )פלב"מ( לא מגנטית.         

יש להתקין מרחקיות בין מלבן חלון/דלת לקיר באזור התקנת בורג החיבור וזאת על מנת  0.1

 שר למתקין להדק את בורג ההתקנה בצורה נאותה.לאפ

כל חלקי הפרזול טעונים אישור אדריכל, מנהל הפרוייקט, על פי דוגמאות שיספקו ע"י  0.9

הקבלן. צבע הפרזול יהיה אחיד עם צבע פרופילי האלומיניום, או אחרת עפ"י החלטת 

 אדריכל.

ע"י יצרן חלונות, דלתות  הקבלן ישתמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים, אשר מומלצים 0.1

 וכו'. 

או נאפרן, הזכוכית לא תושב על פני מתכת ללא  EPDMהאיטום יעשה על ידי אטמים עשויים  0.1

 ".Aיחידות שור " /35±1בקושי  EPDMכפיסים פלסטיים או 

 .3511-, ו0/11התקנת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  /0.3

האלומיניום לאלמנט בנין או בין האיטום בפתחים מפני חדירת מים ורוח בין מלבן  0.33

וזאת בנוסף  EPDMהאלומיניום למלבנים הסמויים יבוצע באמצעות סרט בוטילי, או יריעת 

, הכול לפי פרטי הביצוע המאושרים אשר יוכנו ע"י הקבלן, לפני 11FC sikaלאיטום ע"י 

 השימוש יש למרוח פריימר להכנת השטח להדבקת סרטים או יריעות נאותה.

 

 ת עבודהתכניו 02.27

 הקבלן יקבל רשימת אלומיניום שהוכנה ע"י המתכנן.

הקבלן חייב להגיש לפחות לשלושה חודשים לפני התחלת הייצור של הפריטים תוכניות מפורטות 

כולל את כל הפרטים של אופן הביצוע, חתכי האלמנטים וצורת חיבורם  3:3בקנה מידה 

יקריים לאישור האדריכל כגון פרזול, חומרי ואיטומם. עליו יהיה להכין דגמים של האלמנטים הע

איטום, כל זאת לא יאוחר מחודש ימים מקבלת צו התחלת העבודה וטרם תחילת ייצור 

 החלונות.

בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים של חיבוריהם, אביזריהם וכן אופן הזיגוג והאיטום 

 ודרכי ההרכבה בקיר הבנין.

 קח לתוכניות לפני התחלת הייצור.הקבלן חייב לקבל אישור המפ

 הקבלן חייב לבצע דגם חלון או דלת אחד מכל סדרה לפני התחלת סדרת הייצור לדוגמא.

 רק לאחר אישור הפרוט לדוגמא, הקבלן יוכל להתחיל בביצוע כל סדרת הייצור.

 

 

 

 בדיקות במפעל הייצור 02.24

 9-מיניום תוך כדי עבודה והקבלן יזמין את המפקח למפעל הייצור לצורך בדיקת עבודות האלו

 ימים מראש לפני העברת המוצרים לאתר.

 
 פרופילים ופחים 02.20

מ"מ לפחות. הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ  /.1מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה ובעל עובי  .ד

יתוקן  –בטבילה חמה. ציפוי אשר ייפגם בגין ריתוך בפינות, ריתוך עוגנים ועיבודים אחרים 

 (.%/1ה, כגון צבע עשיר אבץ )בצביעה שתמנע החלד



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

98 

העוגנים יהיו מצופים אבץ בטבילה חמה. כל פעולות הכיפוף, הריתוכים והחיתוכים בעוגנים 

 יושלמו לפני הציפוי.

או כל  AA 1/13או    AA 1/11סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילי החלון תהיה סגסוגת  .ה

 ות ובעמידותה בקורוזיה.סגסוגת אלומיניום שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכני

. חוזק AA 5052או   AA 5050סגסוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה אחת הסגסוגות  .ו

 ק"ג/ממ"ר לפחות, וגבות הכניעה שלהם  /1הקריעה של הפרופילים יהיה 

ק"ג/ממ"ר לפחות, חלקי המתכת יהיו חדשים, ללא פגמים פנימיים או שטחים, קמטים  39

ים המהווים חלק ממבנה מלבני ואגפי החלונות יהיו פתוחים או חלולים או עיוותים. הפרופיל

 ובעלי מבנה גיאומטרי המקנה להם קשיחות כנדרש במפרט זה.

 עובי הדופן המינימלי של פרופילים אלה לא יהיה קטן מן הנקוב להלן:

 מ"מ. /.1עובי הדופן של פרופילי מלבן ואגף החלון יהיה לפחות  .0

 מ"מ. 3.15לי העיטורים )הלבשות( וסרגלי הזיגוג יהיה לפחות עובי הדופן של פרופי .5

עמודי חיזוק מפלדה בתוך המחיצות המפרידים בין חלונות יצופו בשלמות ע"י פח  .1

 אלומיניום תואם לחלונות תוך הקפדה על הפרדה "כימית" ביניהן.

 
 אמצעי חיבור /02.3

 בציפוי קדמיום.הברגים, האומים, הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ויצופו 

 
 זכוכית וזיגוג 02.30

 מ"מ. 5+1+1מחוסמת בדודית 

 זכוכית רבודה )טריפלקס(

 כמפורט בתכניות.   

 

 חומרי האיטום 02.32

 או נאפרן. EPDM -האטמים הפרויקט כולו יהיו עשויים מ 31.33.1

. על 3501שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר ובהתאם לת"י  31.33.1

האלומיניום לאישורו, את המפרטים של חומרי האיטום בהם הוא הקבלן להמציא ליועץ 

 משתמש.

בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לחומרי הבנייה או בין חלקי האלומיניום למלבן  /31.33.3

. אין להשתמש למטרה זאת Sika 11FCאו  DOW CORNING 917סמוי: סיליקון ניטראלי או 

סמ' לאיטום מלא בהיקף החלון בין  35 ברוחב שלא יפחת מ  EODMבסיליקון אצתי. יריעת 

 המשקוף העיוור וקירות הבטון בהיקפו

בתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לאבן: סיליקון ניטראלי המיועד לאבן )שלא משאיר  31.33.33

 כתמי שומן על האבן(.

איטום החריצים הצרים שבין חלקי האלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניום  31.33.31

 : חומר האיטום אנאירובי המיועד לסדקים צרים./05 -החותכות ב

, בינם לבין עצמם או בינם לבין חלקי האלומיניום חומר EPDMהאטום בין אטמי  31.33.31

 או נאפרן. EDPMהמתאים לאטמי 
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יש להשתמש בפריימר המתאים לפני יישום סרט או יריעה אטימה בכל מקום בו נדרש  31.33.30

שימוש יהיה על פי הנחיות ופרטים כלליים הדבר ע"י יצרן החומר סרט או יריעה. אופן ה

 המצורפים למפרט זה

 

 דלתות פתיחה 02.33

 בהתאם לרשימת האלומיניום. ///1דלתות פתיחה ממוסגרות מאלומיניום תהינה מדגם קליל   

 הצירים בדלתות האלומיניום יהיו בהתאם להמלצות היצרן לפי גודל ומשקל אגף הדלת. (9)

 לכל דלתות המבנה. על קבלן האלומיניום לספק מפתח זהה (1)

באותן הדלתות בהם קיימים צילינדרים, הם יהיו בעלי חמישה פינים, קבלן המבצע יספק  (1)

מפתח מאסטר לכל השטחים בבנין )הכול בהתאם להנחיות המזמין(. הפינויים למנעול 

והצילינדר. החלק ללשון ולבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן 

 ולמנעול.

)של  DORMA TS93 EN 5-7גיף העליון בדלת כניסה ראשית ומשנית יהיה מדגם המ (/3)

, גודל הגיף בהתאם backcheckחברת דורמה גרמניה מקורי(, עם זרוע מקבילה וכולל 

 לגודל אגף הדלת. או ש"ע

 גוון צירים בדלתות יהיה זהה לגוון הפרופילים. (33)

מ"מ עובי הפס(,  1מ"מ ) 6x60דות בין ריצוף פנים לחוץ בסף דלתות יותקן פס פלב"מ במי (31)

 רוחב הפס יהיה בהתאם לרוחב פנים מלבן הדלת.

 

 חלונות הזזה 02.38

או ש"ע עפ"י רשימת אלומיניום, עובי דופן  ///1חלונות הזזה אגף על אגף יהיו מדגם קליל  (1)

 מ"מ ויהיו עם זכוכית בידודית בהתאם לרשימת האלומיניום. 3,05-פרופילים לא יפחת מ

בעלי חתך "תעלה". האטמים לא  EPDMבחלונות יהיו היקפיים עשויים אטמי זיגוג  (1)

יאפשרו מעבר אוויר ומים לצידו הפנימי של חלון דרך פינות וחיבורים, חומר לאיטום אטמי 

 ויאושר לשימוש ע"י היצרן ויועץ אלומיניום. EPDM-זיגוג יהיה מתאים ל

יהיו חלק אינטגראלי של חלון. קבועים בחלונות הזזה )במידה והיו חלונות עם קבועים(  (/3)

פרופילי צד )מזוזות( של מלבן החלון יהיו עם שתל אינטגראלי. בין פרופיל מעבר לקבוע 

 לפרופיל צד )מזוזות( יהיה איטום אשר יבוצע במפעל של קבלן המבצע.

מחזורים  ////3גלגלים באגפי ההזזה יהיו עם מסב סגור עשוי פלב"מ, שעמדו בבדיקה של  (33)

 במעבדה מוסמכת. 3/11לפי ת"י 

סגר באגפים יהיה קפיצי ויכלול בית מאלומיניום בגוון זהה לפרופילים, עם אביזרים נלווים  (31)

מפלב"מ )ברגים,לשונית, קפיץ וכו'(, נגדי של סגר יהיה עם אפשרות החלפה מהירה מבלי 

 לפרק מלבן של חלון או חלק ממנו.

ון אשר עבר בדיקת תפקוד ברמה כמות הפינויים לשחרור מים תהיה בהתאם לגודל החל (31)

"B במעבדה מוסמכת. הפינויים יעשו באמצעות מבלט מתאים. 3/11" לפי ת"י 
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אטמים, לרבות מברשות, באגפים יהיו מקובעים למקומם ע"י מעיכת זיזים בהם נמצאים   (30)

 .או הדבקה, הדבר לא תגרום נזק לתפקוד האטם וימנע שליפתו בקלות

 

 פרזול ואביזרים 02.35

השתמש באביזרים, פרזולים ואטמים מקוריים של יצרן מערכת החלון/הדלת.  כל על הקבלן ל

חלקי הפרזול לעבודות אלומיניום כגון צירים, קרמונים פנימיים, ידיות, בריחים, דיסקיות וכו', 

יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר כגון מיציקת פליז, נירוסטה או ברונזה ומצופים בכל 

. קביעת הפרזול לאלמנטים 151וי אלקטרוליטי של כרום או ניקל בהתאם לת"י צידיהם כבציפ

 תיעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר תפעול נוח וטוב של הכנפיים.

 .לא ייראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר

תנועת החלקה, גלגול, אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר ביצוע כל הפעולות כגון 

 ק"ג. 0סיבוב, נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח שאינו עולה על 

מחזורים רצופים ובעקבותיהם לא יימצא אף  ///5-חלקי הפרזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה ב

חלק מן האביזרים שבור או פגום, והחלונות יהיו כשירים להמשיך בפעולה תקינה. האביזרים 

אפשר פתיחת האגפים מחוץ לבנין, אלא אם כן נדרש אחרת. לפרופילי מלבן יותקנו בדרך שלא ת

החלון תהיה דופן חיצונית )פלנז'( מוארכת המאפשרת את הרכבת החלון תוך לחיצה מבחוץ כלפי 

 פנים, או לחילופין מבפנים החוצה.

מים,  יש לדאוג שמבנה החלון יאפשר ניקוז מים החודרים  בעת הגשמים, וכדי למנוע הצטברות

 עליו להיות עם שיפוע כלפי חוץ, ועם חורי ניקוז מתאימים. –חול ולכלוך בפרופיל תחתון 

פרופילי השילוב באגף יהיו עם בליטת שילוב מאלומיניום, אשר בתוך אחת מהן תורכב מברשת 

שעירה. גם בכל קווי ההשקה הפנימיים בין אגף למלבן יורכבו מברשות שעירות תוצרת 

ATHMER, SCHLEGEL ערך.-או שווה 

 

 פרזול 02.36

יהיה ממין משובח, לפי בחירת המנהל. כל חלק של הפרזול יהיה טעון אישור המפקח והאדריכל 

ושום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל. אם לא צוין אחרת, יהיה הפרזול בהתאם לרשימה 

ייבת להיות כדלקמן או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב. בכל מקרה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן ח

 מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.

 

כנפיות, על הכנף הלא פעילה יורכבו בריחים שקועים בצד הכנף.     למרות -לכל הדלתות הדו .ח

 האמור לעיל, לא יותקנו בריחים בדלתות להן יש מוטות בהלה לשתי הכנפיים.

 

הברגים  . DORMA 360/Lאו  BBWתוצרת  W12Xמעצורי דלתות יהיו מנירוסטה מדגם  .ט

 לקביעת הפרזול יהיו מהחומר המתאים לפרזול.

 

 צילינדרים ומנעולים .י

 כמפורט ברשימות האלומיניום.                    

 

 מחזירים הידראוליים .יא
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 בכל הדלתות יותקנו מחזירים הידראוליים

כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה לזווית 

ערך מאושר, -או שווה LCN, YALE, DORMAמעלות וסמויים במשקוף מתוצרת  /31של עד 

, מותאמים ליעודם הן מבחינת משקל ורוחב הכנפיים, לדלתות חד או DORMA RTS 85דוגמת 

כנפיות. המחזירים העליונים יאפשרו התקנה סמויה במשקוף ויאפשרו וויסות זמן -דו

פתיחת הכנף, כיוון כוח טריקה סופית. במקרה השהיית סגירת הכנף, הפחתת כוח הדרוש ל

כנפיות, המחזירים יכללו מערכת לברירת הכנף הנסגרת ראשונה -של דלתות דו

(COORDINATOR תוצרת ,GLYNN-JOHNSON יבואן ,– ES SYSTEMS.) 

 על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה ולאישור המפקח.

 ב, יירכשו המחזירים.רק לאחר קבלת אישור המפקח בכת

 

 מנגנון בהלה .יב

-או שווה 11מסדרה  VON DUPRINבדלתות בהן קיימת הדרישה, יותקן מנגנון בהלה תוצרת 

 ערך מאושר עם מוטות פנימיים סמויים לרצפה ולמשקוף.

יותרו מוטות נעילה חיצוניים רק במקרים ומבנה הדלת לא יאפשר התקנת מוטות פנימיים 

 תב.וזאת באישור המפקח בכ

במקרה והמוטות הסטנדרטיים לא מתאימים לגובה הכנף, יותקנו מוטות באורך מתאים 

 למידות הכנף ללא תוספת מחיר.

 .VON DUPRIN 990TPבצד השני של הכנף תותקן ידית בדוגמת 

כנפיות, בכנף אחת יותקן מנגנון כנ"ל ובשניה מנגנון בהלה עם נעילה לכנף -עבור דלתות דו

הבהלה יאפשר שילוב של הפעלה חשמלית והתראה על הפעלתו, דוגמת  השניה. כל מנגנון

 .VON DUPRIN SSמנגנון 

 

גמר ידיות ורוזטות צבועים בצבע אלקטרוסטטי בגוון לפי בחירת האדריכל. יתר אביזרי  .יג

 .SATIN CHROMIUM PLATED - 626 (BHMA)הפרזול ללא יוצא מהכלל הוא 

 

 הרכבת הפרזול .יד

ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק נמרץ, ולפי הוראות  –בלת הפרזול כל הפתחים המבוצעים לק

 יצרן הפרזול.

הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ואותו הגמר כמו הפרזול. 

 בהעדר גמר גזה, מצופי קדמיום.

 

 חדירת רוח 02.37

האוויר לא ק"ג/מ"ר. כמות  /.3חדירת הרוח מבעד לחלון סגור והנעול תיבדק בלחץ אויר של 

בהתאם להנחיות מכון התקנים  –מ"ק לשעה למטר אורך חריץ. שיטת ביצוע הבדיקה  9תעלה על 

 הישראלי.

 

 צביעה 02.34

 מערכת צבע א':
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או שווה ערך מאושר,  PPGשל  DURANARכל פרטי האלומיניום יהיו צבועים בצבע דורנאר 

מיקרון לפחות וקושיו  /1אלקטרוסטטי בתנור מיוחד, בגוון המפורט בתכניות. עובי הצביעה 

.  הצבע יהיה בעל עמידות בהולם, לא AAMAG605 -ו GBSלפחות, לפי דרישות  Hהמינימלי דרגה 

ייקרע ולא יינתק מהתשתית וגוונו על המשטח העיקרי יהיה אחיד ויציב, ללא בועות או שריטות, 

 כולל בחיבורים.

 לא יתוקן הצבע במקום ע"י התזה או בכל דרך אחרת.

 יניום שרוט יפורק וייצבע מחדש במפעל הצבע.אלומ

 כל חלקי הפרזול ייצבעו בצבע אפוקסי אלקטרוסטטי זהה, אלא אם כן אושר אחרת.

 

 אלגון 02.30

במידה ויידרשו פרטי אלומיניום לפי דרישה מפורשת ובכתב, העובי המינימלי של ציפוי האנודייז 

 .מיקרון 1מיקרון עם טולרנס מותר של  15)אלגון( יהיה:  

האלגון יהיה בגוון טבעי מט, אלא אם כן נדרש אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא 

 כתמים וללא פגמים אחרים.

ייבדקו בצורה מדגמית ע"י המפקח ויקיימו את דרישות  (SEALING)עובי האלגון, טיבו ואיטומו 

 .115ת"י 

 

 אבטחת איכות /02.8

קדמות הייצור של היחידות השונות הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ונציג החברה בהת (30)

 ויאפשר לו לבקר במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור.

הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט ויקבל את אישורו להתקדמות העבודה וההתקנה באתר,  (35)

 בייחוד בתחילת העבודה של כל שלב ההתקנה.

 קביעת עוגני ופרופילי חיזוק לקיר המסך. (31)

 התקנת מלבנים סמויים. (39)

 דות אלומיניום.התקנת יחי (31)

 איטום יחידות כולל קווי ההשקה בין קיר המסך למבנה. (31)

 זיגוג. (/1)

על מנת למנוע נזק ליחידות השונות, הן ייארזו במפעל באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה,  (13)

הובלה ופריקה, ההרמה אל המבנה וההתקנה. הקבלן ינהל באופן שימזער ככל האפשר 

 את טלטול היחידות באתר.

חובה להגן על עבודות האלומיניום בזמן העבודה, לאחר סיומה ועד  חלה על הקבלן (11)

 למסירתה למזמין.

מנהל הפרויקט רשאי ליטול מדגם אקראי של יחידות אלומיניום או רכיביהן מקו הייצור  (11)

 במפעל או האחסנה באתר, ולשלחן לבדיקות למעבדה מוסמכת.

ויתגלה כשל בבדיקת בדיקות אלה יהיו בנוסף לבדיקות המתוארות לעיל. במידה  (10)

המעבדה, יחליט המפקח על מהות התיקון הנדרש במנה ממנה נלקח המדגם. הקבלן ידאג 
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לבצע תיקון זה בהקדם, מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע הפרוייקט. לאחר ביצוע 

התיקון, ייטול מנהל הפרוייקט מדגם נוסף וישלחו לבדיקה למעבדה מוסמכת. הקבלן 

 .ישא בעלות בדיקה זו

לאחר סיום ההתקנה של יחידות טיפוסיות, תבוצע באתר בדיקת המטרה. הבדיקה  (15)

. בדיקה זו מתבצעת על מחברים AAMA 501.2.94תבוצע בהתאם לנוהל המתואר 

ותפרים קבועים ולא על קווי ההשקה בין אגפים נפתחים לבין מלבנים. בדיקה זו מיועדת 

 נן תוך כדי ביצוע העבודה.לגילוי טעויות בהתקנה ועל מנת לאפשר את תיקו

עם עבודות ההתקנה, יבוצעו בדיקות המטרה נוספת באתרים שייקבעו ע"ל מנהל  (11)

 הפרוייקט. הצלחת בדיקות אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי לקבלן

 

 אחריות 02.80

הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו לטיב החומרים אותם הוא מספק. אורך תקופת הבדק 

-חוק. בכל מקרה, לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מוהאחריות יהיו כמוגדר ב

שנים. למען הסר ספק, מודגש בזה כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך התכנון  9

 והביצוע, נשארת האחריות המוחלטת לתכנון, לביצוע ולתפקוד עבודות האלומיניום באתר, עליו.

 

 לוח זמנים לאישור תוכניות ודגמים 02.82

 מנים נמדדים בימים קלנדריים.כל הז .ה

 יום מיום חתימת החוזה. /1 –הגשת תוכניות לאישור  .ו

 יום מיום אישור התוכניות. /1 –העברת דגם לבדיקה במעבדות מכון התקנים  .ז

 יום מיום אישור התוכניות. 05 –בבנין   (MOCK UP)התקנת דגם  .ח

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות אבן - 08פרק 

 

במפרט הבינמשרדי. כל ההנחיות  30, בצרוף הנחיות פרק 1191י כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י ת"

 המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ.

 

 תאור העבודה 3/.30

פני קירות החזית יחופו מבחוץ. החיפוי ייושם בשיטה הרטובה, כלומר הצמדת האבן אל המבנה 

 בעוגנים, רשתות זיון, יציקת בטון בתווך וכד'.

 דות החיפוי הנ"ל יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע.לפני עבו 
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 לוחות האבן 1/.30

חלק  1191האבן לחיפוי הקירות החדשים תהיה כדוגמת האבן הקיימת, העומדת בתקן לפי מפמ"כ 

 , עובי ובהתאם לאישור האדריכל והמפקח. האבן תהיה נקייה ללא סדקים, ללא גידים, עיבוד 1+-3

  .גמר לפי הקייםו

לאספקת האבן חייבים להיות מוכרים, מהימנים ופועלים ברשיון רשויות המדינה. מקורות 

אספקת האבן חייבת להיות ממקור שיאפשר אספקה ממושכת של הכמויות הדרושות של אבן 

 מבלי לגרום לעיכובים בעבודה תוך כדי שמירת גוונים אחידים של האבן.

פני החזית או שאינה דומה לדוגמא  המפקח רשאי לפסול אבן שאינה דומה ליתר האבנים על

 המאושרת.

המקור לאספקת האבן חייב באישור המהנדס/המפקח. במידה וקיים ספק לגבי יכולתו של המקור 

לספק את הכמויות הדרושות ובאיכות המאושרת, רשאי המהנדס לפסול את המקור והקבלן חייב 

 להציע לאישורו מקור אחר.

ביבה הקרובה לים תותאם האבן לשימוש בסביבת הים עפ"י בכל מקרה במידה והחיפוי נעשה בס

 .1191דרישות ת"י 

 

 מידות האבן 1/.30

 מידות האבן והפוגות יהיו לפי האבן הקיימת.  

 

 מיון לוחות 0/.30

הקבלן יבצע מיון האבן ע"מ להבטיח אחידות טובה של האבן בחזיתות השונות. לא יורשה שימוש 

 כל פוגמות באחידות קיר האבן בחזיתות.באבנים אשר לדעת המפקח/האדרי

 החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. 

 לא יורשה שימוש באבנים סדוקות או פגומות, החלטת המפקח תהיה סופית. 

 מיון ובדיקת האבן כלולה במחיר הסעיף. 

 

 מפרט האבן 5/.30

וכן  30, דרישות המפרט הכללי פרק 1191לוחות האבן והנחתם יעמדו בדרישות ת"י  א.

 בדרישות שלהלן )בהתייחס לקרבה לים(:

 לכל היותר. 3%ספיגת מים של  .3  

 מגפ"ס 1חוזק מזערי בכפיפה של  .1  

 מגפ"ס. /1חוזק לחיצה תחילי של  .1  

 מקסימום. -½ גר' למ"ר שעה  //5ספיגה נימית  .0  

 עמידה בהתגבשות מלחים. .5  

 
 רת על איכות האבן.הקבלן ימציא למפקח בדיקה של מעבדה מוכ ב. 

 
הלוחות יהיו חתוכים לפי תכנית הביצוע המאושרת ובזוויות ישרות, ללא פגמים כלשהם,  ג.

 לרבות העדר פגמים בקנטים.
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כל אבן שוליים מסביב לפתחים וחשפים ובמשקוף תהיה אבן מסותתת  נקר. האבן  ד.

 המסותתת תעובד בשוליים הנראים לעין.

מ"מ, על פי הפרטים. אבן הפינה תהיה ברוחב  /1וסרת בעובי אדני חלונות יהיו מאבן מנ

 ס"מ.  35לא פחות מ 

 

 הכנת שטחי החיפוי ואיטום 1/.30

 לפני התחלת עבודות החיפוי באבן ייבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל      א.     
 המפקח על ידי סיתות  ס"מ יתוקנו לפי הוראות ½ הליקויים ו/או הסטיות העולות על           
 ס"מ.½ הבטונים שחרגו מקו/מישור הבניין ביותר מ            

 
השטח המיועד לחיפוי )קירות/אלמנטים מבטון ו/או בנויים( ינוקה היטב מכל ליכלוך 

ויורטב . כתמי זפת ו/או חומרים שמנוניים יסולקו מהקיר/האלמנט ע"י סיתות. לרבות 

לוקים רופפים וחומרים זרים אחרים. יבוצע קיצוץ של מלט בנייה רופף ו/או חלקי ב

 חוטים שבורים וטיפול באזורי סגרגציה וכיסוי ברזלי זיון גלויים, לפי הוראות המפקח.

 

 על פני השטח המיועדים לחיפוי תבוצע שכבת טיח צמנטית אוטמת כדלקמן: ב. 

תוצרת  /91או  1%" בשעור של 3מ"מ שתכלול "סיקה  /3שכבת טיח צמנט בעובי 

ימים  1מיושרת ומוחלקת כנדרש לקבלת חיפוי האבן. הטיח יאושפר במשך  –"כרמית" 

 לפחות )פעמיים בכל יום( תוך מעקב צמוד אחר רטיבות הקיר.

או סיקה סיל  3/9על שכבת הטיח הצמנטי תבוצע מריחה בטיח הידראולי מסוג סיקה טופ 

 ק"ג/מ"ר. 1.5בכמות של  3/5

 

ילוי בין גב האבן לבין הטיח האוטם יוסף מוסף  משפר הדבקות מסוג לבטון המיועד למ ג.

הדבקות טובה ממשקל הצמנט וזאת כדי להבטיח   35%"סיקה לטקס סופר" בכמות של 

 בין הבטון לטיח האוטם. יותר

 

 עוגנים0שיפור הדבקות הבטון לאבן0אביזרים 9/.30

 ווים א. 

מ"מ שיוכנסו בצידי  0נירוסטה  בקוטר קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי ווי 

 מ"מ. 15מ"מ שעומקם  5מ"מ לחורים קוטר  /1 -האבן  לעומק כ

 כל אבן תהיה קשורה בארבעה ווי חיבור לפחות לפי הנחיות .  

 
 הכנת האבן ב. 

לוחות האבן המיועדים לחיפוי יחוספסו בצידם האחורי ויוספגו במים. לאחר מכן תבוצע 

חלקים שומשומית נקיה, חלק חול וחלק  1תזת מלט צמנט בהרכב על גבי גב הלוחות ה

 מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של "סיקה לטקס". 1בעובי של כ  –צמנט 

 , תתואם עם הספק.3:3היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  

 ימים לפני הרכבתם. 1אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות   

 
 קידוחים בתוך האבן ג. 
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ון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים אשר קידוחים לעיג

 יבטיח ביצוע "נקי", של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המפקח, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים במקדחה 

 ידנית, ללא בקורת.

 
 רשת ד. 

ס"מ ותחובר לקיר באמצעות ברגי  35/35מ"מ משבצות  1וטר הרשת תהיה מגולוונת, בק

. בין שתי דיסקיות מגולוונות בקוטר לפחותמ"מ  /31ואורך  31Mעיגון מגולוונים בקוטר 

 מ"מ, המוחזקות עם שני אומים. 15

מ"מ, באמצעות שומרי מרחק מפלסטיק,  35הרשת תהיה מרוחקת מקיר הבטון 

 המולבשים ע"ג המוטות של הרשת.

 יתאימו    ס"מ לכל כיוון. הברגים  /1ברגים  יחוברו לקיר במרחקים של לא יותר מ ה

 (.ק"נ /.1ק"נ )עומס שליפה  /5./לפחות לכוח שליפה מותר של 

במערכת איטום הזהה למערכת  איטום חוזר סביב הבורגלאחר החדרת הברגים יבוצע 

 האיטום של הקיר.

 

 זוויתנים ה. 

ס"מ המחובר  1//1//1ומעל הפתחים יקבע זוויתן מגולוון בחתך מטר   /.1בגובה של עד כ 

ס"מ. במקום החיתוך של הזוויתן, יתוקן  11כל  M12לקיר הבטון באמצעות ברגי עיגון 

מחובר לקיר  1//35//9אבץ. מעל פתחים יקבע זוויתן  11%הגילוון על ידי צביעה ב"זנגה" 

 ס"מ. 11באמצעות זוג ברגי עיגון כנ"ל כל 

ם המדויק של הזוויתן נקבע לפי גובה השורות על מנת שיתקבל פרט ביצוע על פי המיקו

 המתוכנן.

הקבלן יכול לבצע במקום זוויתן ראשון "שן" מבטון.  ה"שן" הנ"ל תצורף לקורת היסוד 

 ו/או קורת התקרה ויש לצקת אותה ביחד עם הקורות.

 

 הרכבה בשיטת הבנייה הרטובה 1/.30

ת הביצוע לאישור המפקח. הבנייה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא הקבלן יציג את שיט א.

 מהווה תנאי מוקדם להתחלת הביצוע. 1191מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 

 
הבנייה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות כאשר לאחר השלמת בניית כל שורה, כולל  ב.

נשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל ש

 ס"מ והיא תכלול מוספים אוטמי מים ומוספים משפרי הידבקות. 0 -עובי שכבת הבטון כ

 
תערובת קיבוע זו תוכן בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש מוסיפים מים עד  ג.

 לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.

 
 אמצעות ערבל מכני תקין.כל הבטונים למילוי בגג האבן יוכנו באתר ב ד. 

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט 

 ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.
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מילוי בגב האבן יעשה בגמר בנייתה וקשירתה של כל שורה תוך הבטחת חדירת הבטון  ה.

 ומילוי כל החלל.

 
 בטון של הפיאה האנכית והפיאה התחתונה.-מילוי בטיטבניית שורות האבן תעשה תוך  ו.

 

 מישקים )פוגות( וכחולם 1/.30

מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל על פי הדוגמה המאושרת. רוחב  א.

 מ"מ. 1מ"מ ועומקם  /3המישקים יהיה 

לכל אבן.  מ"מ. שניים 15//3//3מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  /3עובי 

 הזוויתנים לשימוש חוזר או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.

 
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה כללית  ב.

 על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.

 
 לעומק כנדרש.המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת  ג. 

 אין לבצע ניקוי מישקים והכנה לכיחול באמצעות משור דיסק.  

ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים 

 הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.

 
  1//30וכמפורט במפרט הכללי פרק  3חלק  3113הרכב המלט לכיחול יהיה בהתאם לת״י  ד.

 גוון שבדוגמא המאושרת ובתוספת כמפורט לעיל:ויגיע ל

 חלקים  3.5  מלט לבן  

 חלקים. 1 עדין -אבקת קוורץ   

 חלק. 3 בינוני -אבקת קוורץ   

 במידה ויידרש ע"י האדריכל ובכתב.  פיגמנט צבע  

כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון "סיקה לטקס" או שו"ע באישור מראש של 

 היצרן.המפקח, לפי הוראות 

מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של 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 ויישטף במים. -  

 שונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגולשכבה רא -  

 יתאפשר ייבוש חלקי. -  

שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר הכיחול יהיה חלק ויבוצע ע"י  -

 שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -  

 החיפוי ולהחזיקם במצב לח כשבוע ימים.בתום עבודות הכיחול יש לאשפר במים את פני 
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 מישקי התפשטות, מישקי הרפיה: ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזוויתנים.  

 מ"מ, ייסתם במסטיק סיליקוני על גב ספוגי בחתך מתאים. /1עובי המישק   

 הכל על פי מפרט האיטום.  

 

 בדיקות שליפה /30.3

ל הקבלן לבצע ולהגיש יבצע הקבלן ניסוי שליפה וגזירה על בנוסף לכל הבדיקות והמסמכים שע

יח' מכל סוג בדיקה(. הנ"ל לצורך בדיקת תסבולת העוגנים לשליפה  1דוגמאות לפחות ) 1מדגם של 

)בגין יניקת הרוח( ובדיקת תסבולת העוגנים לגזירה במקומות כגון משקופי חלונות, דלתות וכד'. 

 ובהתאם להנחיות והדרישות של התקנים הרלוונטיים. הבדיקות ייעשו ע"י מעבדה מוסמכת

 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 30.33

 להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבנייה באמצעים בדוקים. 

ניקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' ייעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות החומרים(. כל כתם 

 ך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה קיטור וכיו"ב.ו/או לכלו

 כל שטחי עבודות האבן תימסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 

במקומות שכילו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן באחרים 

 א רק הקבלן.לשביעות רצונו המלאה של האדריכל כשבכל ההוצאות יש

 

 
 אחריות כוללת 30.31

של לאטימות המבנה ויציבות החיפוי היא  הבלעדיתלמרות כל האמור לעיל יש להדגיש שהאחריות 

הקבלן אשר מחוייב להחזיק באתר מהנדס אחראי מטעמו לפיקוח צמוד על העבודות הנ"ל 

 .ובמיוחד בהיבט יציבות החיפוי לרבות האטימות

הקבלן הוא בעל ניסיון ובעל מוניטין והוא מודע לרגישות הקיר לחדירת המזמין לוקח בחשבון כי 

 מים, לחשיבות ביצוע קבוע האבנים לקירות.

הקבלן מצהיר כי הוא מספיק מנוסה ומספיק אמין לבצע את העבודות בצורה וברמה שתמנע 

 חדירת רטיבות דרך הקיר.

 ליידעשהמזמין מצא לנכון  נימוםאמצעי מיהקבלן מצהיר כי כל האמצעים שפורטו במסמך זה הם 

 את הקבלן.

 בנושא אטימות הקיר. המלאהביצועם אינו פותר את הקבלן מאחריותו  

אם לדעתו של הקבלן יש צורך לנקוט באמצעים נוספים אשר לדעתו נדרשים להשגת המטרה 

 דהיינו: "אטימות מוחלטת" עליו לבצע זאת לפי שיקול דעתו וניסיונו המקצועי.

דע לכך כי אישור של המפקח באתר מטעם המזמין לכל פעולה שהיא אינה גורעת מאומה הקבלן מו

 של הקבלן. הבלעדיתמאחריותו המלאה ו

 

מהמפרט הכללי לעבודות  30ופרק  191, מפמ"כ   1191הקבלן יחזיק בידיו באתר עותק של ת"י 

בהן ובכללם הדרישה אבן, ומפרט מיוחד זה, וידאג לעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות המופיעות 
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למישקים וכן עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים לבטון, לאיטום,לחומרים השונים ומפרטי 

 ביצוע של יצרני ברגי העיגון והמלאכות השונות נשואי עבודה זאת.

 

 

 מסגרות חרש – 19פרק 
 

 עבודות מסגרות חרש וסיכוך  
 כללי 31.3 

עבודות מסגרות חרש  31וצעו כמפורט בפרק כל עבודות קונסטרוקצית הפלדה והסיכוך יב
כל עבודות הצבע יבוצעו  וסכוך של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאה האחרונה. 

  .של המפרט הכללי הנ"ל 33ו  31בהתאם לדרישות פרק 
 ריתוכים  31.1

שאי המפקח יהיה ר .חיבור אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו ע"י ריתוך המוראה בתכניות
לבדוק את טיב הריתוך באמצעות בדיקות כפיפה קרה במקום ו/או בדיקות מתיחה במבדקה 
מוסמכת שתיקבע על ידו ו/או בדיקות הרס באמצעות קרני רנטגן או גמא,לפני התחלת העבודה 
והן בזמן הביצוע. תוצאות בדיקות אלה תחייבנה את שני הצדדים. מאמצי הגבול של הריתוך 

מצי הגבול של הפלדה המרותכת באמצעותו. בכל מקרה שהריתוך לא יעמוד יהיו נמוכים ממא
בדרישות אלה יורה המפקח לקבלן לפרק את החיבור ולבצע את הריתוך מחדש כולל ניקוי 

  .והשחזה
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הבדיקות והתיקונים הנ"ל והם יהיו על חשבון הקבלן 

 .ויכללו במחירי היחידה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלמנטים מתועשים במבנה  -  22פרק 
 תקרות אקוסטיות )תותבות( 0/.11

 דרישות כלליות 9/.1/.11
 הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני. .יג
 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים. .יד
להתקנה של תקרה אקוסטית על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים  .טו

 מחומרים מעולים וללא פגם.
עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת סרגלי גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח  .טז

, בחיבורים שבין התקרה לקירות וסביב DONNמגולוון, צבוע בתנור דוגמת תוצרת חברת 
הספקת התקרה. כל גופי תאורה ומפזרי אוויר. בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן כוללת 

פרופילי הגמר צבועים כנ"ל בתנור כנדרש וכל חיתוכי התקרות הנדרשים לביצוע העבודה, 
 לתלייה מהתקרה בעזרת סרטי פח מגולוון.

 פיגומים יסופקו ע"י הקבלן. .יז
המדידה תהיה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת בניכוי תעלות וגופי תאורה שקועים  .יח

 ת אוויר חוזר.ומפזרי מיזוג אוויר ושכבו
 על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם. .יט
על הקבלן לספק למתכנן דוגמאות לאישור של החומרים בהם הוא עומד להשתמש לפני  .כ

 התחלת העבודה.
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 הקבלן ידאג לניקוי המקום לאחר גמר העבודה. .כא
 .III.2.3ברמה  113כל מערכות התקרה במסגרת עבודה זו יעמדו בדרישות ת"י  .כב
 יהיה אחראי לאיכות החומרים והעבודה למשך שנה מיום הגשת העבודה.הקבלן  .כג
 העבודה תיחשב לגמורה רק לאחר קבלתה ואישורה ע"י המתכנן. .כד

 
במסגרת מכרז זה כלולות תקרות תותבות אקוסטיות אינטגרליות. בתקרה זו ישולבו אמבטיות 

 תאורה, מפזרי מ"א, וספרינקלרים, רמקולים וגופים אחרים.
 קרת בטון יותקנו תקרות אקוסטיות המוצגות להלן.מתחת לת

 
 

  MICROבגימור  NITTOBOמסוג  /6/06חצי שקועים תקרת אריחים מינרליים 

וכל החיבורים והחיזוקים וכל  Tהתקנת האריחים, לרבות קונסטרוקציה נושאת מפרופילי 

 חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט.

 

 הוראות 1/.1/.11

ומרים, הציוד, השירותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם על הקבלן לספק כל העבודה, הח

לתוכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות האריח וכן דוחות מבחן 

ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(. סוג גמר וגוון האריח יוגשו 

 לאישור האדריכל.

 
תוכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת התלייה, החומרים  הקבלן ימציא לאישור המפקח

התוכנית  –בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, ספרינקלרים וכו' 

 תהיה מבוססת על תוכניות התקרה של האדריכל.

 כל האריחים השלמים יהיו ניתנים להחלפה ביניהם.

 
 פרטי חישוב עומס על התקרה. –על הקבלן לצרף לתוכניות ביצוע 

 
. T-לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה

ס"מ.  /0יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  L-. פרופילי הL-ו Zהפרופילים יהיו מסוג 

 ללא חיבור לקיר. L-יהיו מונחים על פרופילי ה Z-פרופילי ה

אש וכיו"ב, יעובדו -בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אוויר, כיבויכל הפתחים 

 מותאמים למימדי ולצורת האביזרים. Lבפרופילי גמר 

 

 שיטות הביצוע 1/.1/.11

כל העבודות הכרוכות באספקת והתקנת התקרה, האריחים ומערכת התלייה, יבוצעו ע"י קבלן 

מכל החומרים  %/3 -מחזיק במלאי שוטף כמאושר ע"י יצרן התקרה. על הקבלן להוכיח שהוא 

 המשמשים לכל סוג של תקרה.

התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם. התשתית הבנינית מוכנה 

 לקבל את מערכת התקרה והתלייה, וכל עבודות הגמר, במיוחד עבודות "רטובות" שנסתיימו.

על כך שכל המערכות המורכבות בחלל התקרה  תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח

 הותקנו ונבדקו.

קבלן התקרה יספק ויתקין את מערכת התלייה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. עיוות 

/ מהמפתח. קבלן התקרה ילמד את התוכניות, יבקר בשטח  //311מותר של כל רכיב לא יעלה על 
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רים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע יוודא בזמן הביצוע, יוודא מיקום מדויק של כל האביז

מיקום של כל האביזרים החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב 

 את שלב התקרה בשלב מוקדם יותר כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.

ת לשימוש בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התלייה בתמיסת סבון מאושר

 ע"י יצרן התקרה.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות 

כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים, כשהאריחים מותקנים או מוסרים. קבלת התקרה 

 לחץ.-ע"י המזמין תלויה בעמידותה בבדיקת על

תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה, על המבצע ובאחריותו להתאים את 

כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אוויר, צנרת וכיו"ב. הקונזולים, 

ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל המבצע לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי 

 הקונסטרוקציה הבסיסית, מבלי לפגוע בה, כלולים במחיר.

 שנים מיום ההרכבה. 5 –ק ייתן אחריות לטיב החומרים בשימוש לפי הוראות הספ

 

 שילוב גופי תאורה /1.3/.11

בין אריחי תקרה אקוסטית ישולבו גופי תאורה שקועים. במידה ויידרשו תעלות ו/או 

 מ"מ וצבוע סיליקון פוליאסטר לבן. /.3"אמבטיות", הן יהיו עשויות פח מגולוון בעובי 

תוצרת  DARKLIGHTארבולי מאלומיניום מלוטש מבריק מעל זווית צרה בתוכן ישולב לובר פ

 מפעל מאושר דוגמת געש, אדולני או א. הכט בע"מ.

ס"מ. האמבטיות יותאמו  35ס"מ, עומק לא יעלה על  /1רוחב מקסימלי של האמבטיות יהיה 

ת להתקנת זוגות גופי תאורה פלואורסנטיים ברצף ולהתקנת לוברים רפלקטיביים. תליי

ה"אמבטיות" תיעשה כחלק מתליית מערכת התקרה האקוסטית. התקנת "אמבטיות" רק 

 במקום שמצוין במפורש בתוכניות.

 

 

 מדידה לתשלום 1.33/.11
 מדידת התקרה לתשלום תיעשה לפי מ"ר התקרה, לא כולל אמבטיות פח לגופי התאורה, 

 מחיר. לא כולל מפזרי מיזוג אוויר. עבור ביצוע בשטחים קטנים לא תשולם תוספת
)במחיר התקרה כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה 
שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תלייה רגילה של התקרה, וכן כל החומרים והאביזרים שיופיעו 

 בתוכנית התקרה ובפרטים לגבי תקרות מיוחדות או שינוי בצורה וגובה התקרה.
 .L+Zר לקירות וסביב אלמנטי תקרה יהיו מטיפוס כל הפרופילים בחיבו

 באריחים יבוצעו במקום ובמידות הנדרשים ע"י היזם חורים ופתחים לפי תוכניות.
המחיר יכלול את ביצוע כל החיתוכים, סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י האדריכל. כל 

רבות חיתוכים עבור: החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה כלולים במחיר התקרה, ל
 מינג אפור, ספרונקטרום ומערכות שונות החוצות את התקרה.

 )שלושה אחוזים(. 1%המחיר יכלול אספקת אריחים רזרביים מכל סוג בשיעור של 
"אמבטיות" פח לגופי תאורה יימדדו בנפרד לפי מ"א. מחיר האמבטיות יכלול את כל עבודות 

 החיתוך.
 
 

 נסאותמפרט לביצוע כלו – 23פרק 
 

 ראה בחוברת המכרז דוח קרקע המגדיר את מפרטי הביצוע של הכלונסאות.
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 עבודות  הריסה ופירוק- 28פרק 
 

 כללי  3./3

 תנאים באתר 3.3./3
 

  .עבודות הפרוק וההריסה מפורטות  בתכנית אדר' 
 

נושא פרק זה שעבודות תשומת ליבו של הקבלן מופנית באופן מיוחד לכך  
מתבצעות במבנה שנמצא צמוד לרחוב עם פעילות מסחרית, משרדית וכד' עם תנועת 

 כלי רכב ובני אדם בכל שעות היממה. 
אי לכך על הקבלן להביא בחשבון שהעבודות מתבצעות באתר שהפעילות מחוץ אליו   

 תימשך ללא הפרעות בזמן עבודות ההריסה ע"פ סדר העבודה המוכתב.
תאם מראש עם המפקח את אופן ביצוע הפירוקים וההריסות כך שלא ייגרם הקבלן י  

נזק ו/או הפרעה כלשהם, לא למבנה ולרכוש ולא להמשך פעילות ברחובות הסמוכים 
לאתר. לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן לא להארכת תקופת הבצוע ולא כספיות, 

 הקשורות עם האמור לעיל.
עולות ההריסה יהיה עליו להרטיב את השטח ככל על הקבלן לקחת בחשבון שבעת פ  

 שיידרש על מנת למנע יצירת אבק כתוצאה מפעולות ההריסה .
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כמו כן על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת להבטיח שלא תהיה   
פגיעה במבנים ובמתקנים השונים ובבני אדם השוהים בקרבת המבנה ושימשיכו 

 .לתפקד בעת ביצוע הבניה
על הקבלן ליצור הפרדה פיזית מוחלטת בין השטח בו מתבצעות העבודות לבין השטח   

 בו תמשך הפעילות מחוץ לו.
 

  פריטים לשימוש חוזר 3.1./3
לפני תחילת הפירוקים וההריסות תערך רשימת ציוד ופריטים המיועדים לשימוש   

קום מוגן, חוזר אותם ידרש הקבלן לפרק בזהירות מירבית ככל האפשר, ולהעבירו למ
 עליו יורה המפקח עד להחזרת אותו פריט לשימוש.

כל נזק שיגרם לציוד או לפריטים המיועדים לשימוש חוזר יהיה באחריות הקבלן   
לספק לבנין על  –ויהיה עליו לתקנו לשביעות רצון המפקח או על סמך הנחיות המפקח 

 חשבונו פריט חדש, זהה, ללא כל עילה לתביעת תשלום מצידו.
לגבי כל עבודה ופריט, רשאי המפקח להורות לקבלן למסרו לידיו לצורך שימוש חוזר,   

 גם אם לא נאמר הדבר בסעיף מתאים בכתב הכמויות. 
 לא ישולם כל סכום בגין מתן הוראה זו.

 
 פינוי חומר הריסה ופירוק 3.1./3

כל האלמנטים מכל הסוגים אשר יפורקו ולגביהם יחליט המפקח שאינם מיועדים   
מוש חוזר, כל פסולת הבנין הנובעת מההריסות )חלקי בטון ובטון מזוין, זיון, לשי

חלקי בלוקי בטון, ציפויי גמר למיניהם כגון טיח פנים או חוץ, עץ, קרמיקה, חרסינה, 
מרצפות או רצוף מכל הסוגים, תקרות אקוסטיות, מחיצות גבס, דיקט,   צנרת 

קשורת, מפזרי אוויר, סורגים, תריסים, חשמל, חיווט, גופי תאורה למיניהם, ציוד ת
דלתות וחלונות עץ, פלדה או אלומיניום לרבות משקופיהן, רהוט מכל הסוגים, אבק, 
חול וכדומה( תרוכז במכולות המיועדות לכך במקום סמוך באישור כל הרשויות 
הנוגעות לדבר ובהסכמת המפקח. המכולות הנ"ל יסולקו מהשטח מדי פעם לדרישת 

ועדים שיקבעו על ידי המפקח בלבד לאתר שפיכת פסולת בנין מאושר על המפקח ובמ
ידי כל הרשויות הנוגעות לדבר. חובת קבלת אישורים מהרשויות תחול על הקבלן 
בלבד ועל חשבונו. כל תלונה או דרישה כספית מכל גורם שהוא שתופנה למזמין 

יב בכל ההוצאות בהקשר זה תועבר לטיפולו לאלתר של הקבלן וחשבונו הקרוב יחו
 שהיו למזמין עקב כך.

לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן לא להארכת תקופת הביצוע ולא כספיות   
 הקשורות עם האמור לעיל.

 
 ביקור במקום 3.0./3

לפני קביעת המחירים לעבודות ההריסה והפרוק יהיה על הקבלן לבקר במקום   
ות וצורות האלמנטים ולבדוק את המצב הקיים, לרבות סוג החומרים, מיקום, מיד

השונים ולקבוע את המחירים בהתאם למציאות ולדרוש לפי מסמכי החוזה. לא 
תשולם כל תוספת או סעיף חריג לעבודות אשר תדרשנה להשלמת העבודה. הכל 

 בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות, והאמור במפרט ובמוקדמות לעיל.
וההריסות יתבצעו בשלבים ע"פ  לא תשולם כל תוספת על העובדה שהפירוקים  

 המוגדר במסמכי המכרז.
 

 עבודה בשעות מוגבלות 3.5./3
על הקבלן לתת את תשומת ליבו לכך שעבודות ההריסה אינן יכולות להתבצע כל   

 שעות היממה ויש לתאם את מועד ביצועם עם המפקח.
 

 פעילויות הכלולות בעבודה 3.1./3
מחירי הקומפלט של סעיף זה בנוסף לאמור לעיל וליתר מסמכי החוזה/מכרז זה,   

 יכללו:
 

 כל המתואר בסעיפי תאור העבודות במפרט להלן.  3.1.3./3
 

 עבודות פירוק והריסה ידניות או בעזרת כלים מכניים.  3.1.1./3
 

 ריכוז החומרים שפורקו או ההריסות וסילוקם למקום מאושר.  3.1.1./3
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 להלן. 1/.10כל התיקונים בהתאם למתואר בסעיף    3.1.0./3
 

 הלבשות וכל הקשור באלמנטים אלו.פירוק דלתות ומשקופים כולל   3.1.5./3
 

הריסת/פירוק תקרות/רצפות/קירות/מחיצות/ציפויי עץ כוללת כל מה שנמצא   3.1.1./3
בתוכם ועל פניהם משני הצדדים כגון: צנרת תברואה, דלוחין, ביוב, קוי חשמל 
ותקשורת, ציפויים כמו טיח, צבע, חיפויים ושיפולים וכן כל אלמנט נוסף כמו 

 ד' החייב להיות מפורק יחד עם הריסת הקיר.דלת, חלון, ארון וכ
 

 הריסת חלקי בטון כולל חיתוך כל מוטות הזיון הקיים בתוכם.  3.1.9./3
 

 כל החציבה והחספוס שידרשו ע"י המהנדס.  3.1.1./3
 

 החדרת קוצים לבטונים קיימים כולל קידוחים ומלט אפוקסי.  3.1.1./3
 

,  סילוק מי PVC-פירוק ציפויים שונים כולל פירוק ציפויים קיימים מ  /3.1.3./3
גשמים, הצבת אמצעי זהירות, בטיחות, סידור תמיכות זמניות מכל סוג ופרוקן 

 במקומות הדרושים.
 

המחיר כולל את סילוק הפסולת, ההריסות וחלקי בנין לא שימושים אל מחוץ  3.1.33./3
לשטח האתר או מסירת החומרים הראויים לשימוש חוזר לרשות המפקח במצב 

 נקי ומסודר.
 

לעבודת ידיים ו/או עבדות באמצעים אחרים מחיר העבודה ייחשב כמתייחס  3.1.31./3
 עבור שיטת ביצוע העבודה.

 
כל התמיכות הזמניות הנדרשות לביצוע עבודת הפירוק, כולל ליווי צמוד של  3.1.31./3

 מהנדס מטעם הקבלן.
 

 
 עבודת פירוק והריסה שונות 1./3

 
 

 הריסת קירות0מחיצות בנוים מבלוקי בטון 1.3./3
קירות/מחיצות מבלוקי בטון העבודה כוללת הריסת קירות/מחיצות או קטעי   

בעוביים שונים )כולל טיח פנים או חוץ( או פריצת פתחים במידות ובצורות שונות. 
כמו כן, העבודה כוללת: פירוק והריסה של חגורות מבטון מזוין לרבות חיתוך הזיון, 
פירוק דלתות, חלונות או פתחים אחרים הנמצאים בשטח הקיר/מחיצה המיועדים 

)חשמל, תקשורת, מזוג אוויר וכו'(, בצוע כל תיקוני הבטון הטיח לפירוק/הריסה 
והצבע ופינוי כל הפירוקים, ההריסות והפסולת עד להבאת השטח למצב מפולס ונקי 

 ומוכן.
 

 פריצת פתחים בקירות קיימים 1.1./3
יצירת פתח בגודל המתואר בתכנית )מידת נטו סופית( תבוצע ע"י פירוק הבניה,   

ס"מ מגובה הפתח  /1-לולים בשטח הפתח, במידה הגבוהה בכלרבות חלקי הבטון הכ
הסופי, בתנאי שאין מעליו קורה או חגורת בטון. העבודה כוללת יציקת חגורת בטון 

ס"מ לכל צד או  /1-עם זיון מתאים ברוחב הקיר, העוברת את קו הפתח הסופי ב
יציקת  קורות פלדה ע"פ פרט המהנדס. לאחר יצירת הפתח יש ליישר הדפנות ע"י

ס"מ לפחות, להבאת הפתח למידתו הסופית ואפשרות  /3שטרבות צידיות ברוחב 
 קיבוע משקוף מתאים.

גודל הפתח הנדרש הרשום בתכניות הוא הגודל הסופי וברוב המקרים יש לפתח פתח   
 גדול מהמסומן ולעבד אותו לגדל הסופי ע"פ פרטים בתכניות.

 
 

 אטימת פתח קיים ע"י בניה0יציקה 1.1./3
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ני אטימת פתח קיים או חלק מפתח, ע"י בניה או יציקה בעובי המתאים, יסותת לפ  
הטיח של הגליפים הקיימים. הפתח יאטם ע"י בניה משולבת ביציקת שטרבות מסוג 
הבניה הקיימת, להשגת אטימה מלאה ואחידה במישור הקיר הקיים והתקשרות 

 מיטבית איתו.
 

 פרוק חלונות ו0או דלתות 1.0./3
/או דלתות כולל בכל מקרה את פרוק אדן השיש או הריסת אדן פרוק חלונות ו  

המוזאיקה הקיימים ויישור הקנטים מסביב לחלונות ו/או הדלתות, כולל הריסת כל 
הבליטות, כמו כן, סעיף הפרוק כולל גם את השמירה ואת האחסון של כל הפריטים 

מחדש  במחסן הקבלן באתר עד לשימושם מחדש. פריטים שלא יהיה להם שימוש
 יימסרו במצב תקין ונקי למפקח.

 
 הריסת חלקי בטון עם זיון נמשך 1.5./3

חלקי בטון מזויין, בהם הזיון נמשך לשדות סמוכים, יש להרוס ע"י פרור הבטון   
הקיים, תוך תמיכת החלק עד לשבירתו המושלמת. את הזיון יש לשבור רק באישור 

קה החדשה ורק אח"כ מפורש מהמפקח. אם יש אפשרות יכופף הזיון לתוך היצי
 יחתכו חלקיו המיותרים.

 
 גילוי קונסטרוקציה קיימת 1.1./3

בכל מקרה על הקבלן לוודא, ע"י הורדת הריצופים והחיפויים הקיימים כגון: לוחות   
אסבסט, טיח רביץ וציפויי קיר ותקרה למיניהם, שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע 

, עמודים, קירות, תקרות, קורות, בחלקים הנושאים של המבנה הקיים, כגון: יסודות
קונסטרוקצית פלדה וכו', אלא אם כן קיימת הנחיה מפורשת להרוס חלקים כאלה. 

 במקרה של ספק עליו לפנות למפקח ולקבל את אישורו לביצוע העבודה.
 

 סימון בתכניות 1.9./3
על הקבלן לתת את תשומת ליבו לכך שלא כל הנדרש להריסה ופירוק מסומן בתכניות   

 של האדריכל. הריסה
מחיר הקומפלט של עבודות ההריסה צריך לכלול כל עבודת הריסה או פירוק הנדרשת   

על מנת להביא את המבנה למצב בו אפשר יהיה לבצע את המשך העבודות הנדרשות ע"פ המפרטים 

והתכניות של כל יועצי הפרוייקט גם אם אלה לא סומנו במפורש ע"ג התכניות, עד לביצוע מושלם 

 העבודותשל 

           תוספת מיגון –בית עמית, עפולה        

 
 
 

 מפרט טכני מיוחד )משלים( ואופני מדידה מיוחדים-2מסמך ג 
 

 
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 2/פרק 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 כללי 0/.2/

של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה בכפיפות  הוראות פרק זה חלות על כל העבודות 

 במפרט הכללי. 1/לדרישות פרק 

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 
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גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד בפרק   
 .1/1/בסעיף  /1

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 2/.2/

 יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון. תנאי הבקרה של הבטונים 

, מלבד אם צוין סוג אחר של בטון בסעיפי כתב הכמויות או /1-כל הבטונים יהיו מסוג ב 

לכל האלמנטים אלא אם צוין אחרת או אושר על ידי  3דרגת חשיפה תהיה . בתכניות

 המהנדס.

 .0011הזיון מצולע לפי ת"י  

 ת.כל פינות הבטונים יהיו קטומו 

 תיקוני בטונים 3/.2/

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או כל ליקוי  

 אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.

 המפקח יבדוק ויאשר בכתב את שיטת התיקון הנדרשת. 

 מעברים ביציקות 8/.2/

 ר המערכות השונות משני סוגים:במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבו

מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש בזמן  -מעברים "נקיים"  .א

 הכנת טפסנות הקירות או קורות.

 

 .שרוולים         ב.

מיקום המעברים השונים יהיה בהתאם למסומן בתכניות היועצים השונים 

 למקצועותיהם.

עפ"י תכניות המערכות גם אם לא על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים 

סומנו בהן ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה 

 האחריות לביצועם.

 

 בטונים רגילים )לא חשופים( 5/.2/

 התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן. א.

יחו )מלבד היסודות(, ייעשו מלבידים כל התבניות )פנים וחוץ( של הבטונים שלא יטו ב.

 צביעה ו/או עבודות איטום. -חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר 

 קביעת צינורות ואביזרים שונים בבטונים. ג.

הצינורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן היציקה  

 בהתאם למסומן בתכניות.

וא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע על הקבלן לקר ד.

 יציקת הבטונים.

 פרוק תבניות והפסקות יציקה )מתייחס לכל סוגי הבטון( ה.

 לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. 

 יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. 
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תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף ומחירם  -אביזרים, פלטקות ברזל וכו' קביעת צנרת ו ו.

 יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.

 הפסקות יציקה 6/.2/

הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס תעשינה במקומות לפי הוראות 

 המפקח. 

 בטון  7/.2/

 ה אם יוגדר אחרת., אל1דרגת חשיפה  /1-כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב 

 הבטון יוצק בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק.

 לכל האלמנטים אלא אם צוין אחרת בתוכניות. 3דרגת חשיפה תהיה 

 קוצים 4/.2/

 קוצים קיימים 

יש לנקות את כל הקוצים הקיימים, מקירות בטון ומקורות בטון, בעזרת מברשת פלדה ולטפל 

אחר מכן יש לכופף את הקוצים באם יש צורך למפלס הרצפה החדשה. בהם במסיר חלודה. ל

 המחיר לנ"ל כלול בעבודת יציקת הרצפות.

 קוצים חדשים 

במקומות בהם נדרש להוסיף קוצים לקירות או קורות בטון, יש לקדוח את הבטון עם מקדח 

כל  יהלום, להחדיר חומר אפוקסי או מלט מהיר התקשות ולהכניס את הקוצים הדרושים.

 הפעולות הנ"ל כלולות במחיר הסעיף.

 

 דיפון חפירות בעבודות חצרות חוץ   0/.2/

דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. לא תוכרנה 

שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, 

 כל היבט אחר.הנדסיים, כספיים, או 

 

 עבודות קונסטרוקצית פלדה   /2.0/

. כל אלמנטי הפלדה החיצוניים יגלוונו בטבילה חמה, ויצבעו בצבע מיוחד לפלדה מגלוונת בגוון 3

 לפי בחירת האדריכל.

. או לחילופין כל אלמנטי הפלדה יעברו ניקוי חול, שתי שכבות של צבע יסוד אפוקסי, שכבת 1

 ע עליון "טמגלס" או שו"ע בגוון לפי בחירת האדריכל.ביניים מולטיפוקסי וצב

. בכל אלמנטי הפלדה הקיימים הישנים, יש ליישם ממיר חלודה בכל המקומות שבהם דרגת 1

 החלודה ניתנת לתיקון. יישום ממיר חלודה יהיה בצורה הבאה:

פלדה, יישום ממיר חלודה: לפני היישום, מומלץ להסיר חלודה רופפת באמצעות מברשת   1.3

ולשטוף את שטחי המתכת החלודה במים בלחץ, על מנת להסיר זיהומי מלח. מיישמים 

מיקרון.  95-315באמצעות מברשת, רולר או התזה, עד הסתרת המתכת המקורית בעובי רטוב 
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עדיף ליישם במברשת על מנת לוודא חדירת החומר לחלודה. ניתן ליישם על משטחים יבשים או 

מים. על משטחים  /%3את ממיר החלודה במצבו, או לדלל בתוספת עד רטובים. ניתן ליישם 

דקות לאחר השכבה הראשונה, להבטחת הגנה  /1-/1חלודים מאוד, מומלץ ליישם שכבה שנייה 

 שעות לפני יישום ציפוי נוסף או חשיפה לסביבה 1-31מיטבית. יש להניח לציפוי להתייבש במשך 

מיקרון).,  15כבות צבע אחידות ע"ג המשטח )עובי רטוב ש 1יישום צבע יסוד: יש ליישם  .1.1

 לאחר סיום ביצוע ממיר הלודה.

 מחיר עבודות הפלדה כולל את כל המחברים, ברגים, עוגנים וכל חומרי העזר למיניהם. 

כל אלמנטי הפלדה החיצוניים יגלוונו בטבילה חמה, ויצבעו בצבע מיוחד לפלדה מגלוונת בגוון 

 .לפי בחירת האדריכל

  אופני מדידה לצורך פקודת שינויים   2.00/

כל הבטון כולל את מחירי התבניות )הטפסים(, כפי שנדרש במפרט המיוחד )הן  –תבניות  .3

 לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים(.

מחירי הבטונים החשופים )והלא חשופים(, כוללים את כל  -דרישות ופרטים מיוחדים  .1

כניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמפרט המיוחד הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לת

מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים, הפסקות יציקה, עצרי 

 מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון  -קביעת אביזרים שונים בבטון  .1

ולים, צנרת, מעברים, תושבות, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם כלולים שרו

 במחירי העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 באם יידרש עבודות מנוף המחיר כלול במחיר האלמנט עצמו. –הנפה  .0

 עבודות בניה - 04רק פ
 

 אופקיות והאנכיות.מחירי עבודות הבניה, מחיצות וקירות חוץ, יכללו גם את חגורות הבטון ה
 

 .04כל עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי, פרק  04.001
 

כל הבלוקים ישאו תו תקן, הבלוקים יהיו בלוקי בטון בקירות פנים ופומיס או איטונג בקירות  04.002
 חוץ. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שימוש בטיט לנ"ל.

 
 ם, קירות ופינותחיבורים, חגורות, עמודי 04.003

 
 בקירות ובמחיצות המקבלים כיסוי של טיח: .3
 

ליד עמודי הבטון יש לגמור את הבניה בשנני קשר )שטרבות( ולצקת את העמודים  א.
הנ"ל יחד עם שנני הקשר לפי הוראות המפקח. מחיר השטרבות כלול במחירי 

 היחידה של עבודות הבניה.
 

זמניות מפולסות עד התקרה. המשקופים של  בזמן הבניה יש להשתמש במסגרות עץ ב.
החלונות והדלתות יוכנסו רק לפני הטיח ויחוזקו בעזרת עוגנים עבורם יש להשאיר 

 (.1:3צמנט ) -חריצים מתאימים בבניה ולמלאם אחר כך בטיט 
 
חבורי קירות בודדים ומחיצות לבין עמודי הבטון שנוצקו תחילה. למטרה זו יש  ג.

ס"מ בקירות מקצוות הקירות או המחיצות ועד לדופן העמוד  10להשאיר מרווח של 
ולהוציא מהעמוד במרחקים המתאימים לגובה של שני נדבכי בלוקים, קוצים מברזל 
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ס"מ. הקוצים יוכנסו לתוך הרווח האמור ולתוך  -60מ"מ ואורכו כ 1עגול שקוטרו 
השנון ימולאו  חללי השנון )שטרבות( של קצוות הקירות או המחיצות. הרווח וחללי

 לאחר מכן בבטון.
 

מ'(, כך  3פנים וחוץ יהיו מפולסים ע"י אנך או פלס ארוך )לפחות  -פני הקירות  א. .1
 ס"מ. -0.5שהסטיה בקיר לא תהיה גדולה מ

 
יש לשמור על זויות ישרות אפילו אם אין התאמה במידות התכנית, אלא אם יצויין  ב.

 במפורש אחרת.
 
ס"מ ותמולא בבטון ולא  2-3 -בטון תעשה במרווח לא יותר מסגירת הגג לתקרת  ג.

 בטיט למעט יציקה על קירות.
 

 יש לדאוג להכנסת שיניים )שטרבות( ליציקת עמודים בין הקירות. ד.
 

 08בכל חיבור פינתי, אופקי או אנכי, בין חגורות ועמודים, יש לקשור הזיון ע"י זויות  .1
 לכך אזניים(.ס"מ בכל כוון )נוסף  60באורך של 

 
 יש לבצע פינות בקירות ע"י הכנסת שיניים )אצבעות משולבות( בלוק לבלוק מכל צד קיר. .0
 
 יש לנקות היטב את הרצפה ולשטפה במים לפני העמדת השורה הראשונה של הבניה. .5
 
 
 

 תמיכת קירות 04.004
 

נפילתם במהלך בעת הבניה, בקירות גבוהים יש לתמוך את הקירות באלכסונים כדי למנוע 
 הבניה. בכל מקרה הקבלן אחראי לשלמות הקיר ועל כל נזק שיגרם עקב נפילת קירות.

 
 הבלוקים הם בלוקי בטון לפי תקן. 04.005

 
 

 
 עבודות איטום - 5/פרק 

 
 :מבוא 3/.5/

 
 מודגש בזה כי מקדמי הביטחון הבנויים בתוך מערכת האיטום המתוכננת אינם           
 חוליה במערכת. שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי יציקת  אלא          
 בטונים, הכנת תשתית, איכות יישום מערכות האיטום ופיקוח קפדני הם חוליות           
 נוספות באותה מערכת ויש להקפיד על כולם במידה שווה. כמו כן, התכנון           
 איטום שייבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי מתבסס על ההנחה כי קבלן ה          
 ומנוסה שביצע, בהצלחה, עבודות מסוג זה, בעבר.           
 מקדמי הביטחון נקבעו בהתאם.           

 
 :כללי 1/.5/

 
 :חומרים ומוצרים 1.3/.5/          

 
 חרי יש לראות כל החומרים והמוצרים המופיעים במסמך זה בשמם המס                       
 כאילו נכתב "שווה ערך" )ש.ע.( לידם.                       
 כל מוצר מסחרי חליפי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב מהמפקח                       
 כי אכן הינו ש"ע..                       
 דה ויהיה בהן שימוש במפרט זה, יריעות ביטומניות חרושתיות, במי                       
 .1חלק  /301יתאימו לדרישות תקן ישראלי                        
 המפקח הינו המוסמך לאשר או לדחות כל הצעה לביטול ו/או שינויים היזומים על                        
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 ידי הקבלן או על ידי כל גורם אחר.         
 

 :מרים והמוצריםאספקת החו 1.1/.5/          
 

 יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות                        
 ו/או בתכניות ו/או בכל מסמך נלווה אחר יסופקו לשטח באריזות                        
 ן אחר, הכל מקוריות של היצרן במכלים סגורים או כשהם ארוזים באופ                       
 לפי המקרה, כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן ברור הכולל את שם                        
 היצרן ו/או את סימונו ותאור החומר, מרכיביו החיוניים ותאריך ייצורו.                        
 מושיותו של באם "חיי המדף" מוגבלים יצוין גם התאריך בו פגה שי                       
 החומר.                       

 
 :הזמנת החומרים המיובאים 1.1/.5/          

 
 מאחר והמפרט וכתב הכמויות כוללים גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם                        
 מצויים במלאי הספקים. מיד עם קבלת צו התחלת העבודה חובה על                        

 הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי להבטיח מלאי החומר בכמות                        
 מספקת, לביצוע העבודה ע"פ לוח זמנים שנקבע.                       

 
 :אחריות לטיב המוצרים 1.0/.5/          

 
 ט, בכתב א. ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפר                       

 הכמויות ו/או בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י                             
 המפקח, לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות                             
 המבוצעות תוך שימוש בהם.                            

 
 ב. חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי                                    

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים.                                        
 חייבים להתאימם לתקן אחר או  –במידה ואין לגביהם תקן ישראלי                                         

 רשימת דרישות שייקבעו על ידי המפקח.                                        
 

 ג. לדרישת המפקח מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו הוא, דגימות                                     
 מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן כלים, כח אדם וכל יתר האמצעים              
 הבדיקות במקום או להעברתם של החומרים לבדיקה הדרושים לביצוע              
 הכל כפי שיורה המפקח. -במעבדה              

 
 

 
 :רציפות שכבות האיטום 1.5/.5/          

 
 קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה                        
 בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות  שהדבר לא בא לידי ביטוי                       
 ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד מועד, לידיעת המפקח, אשר יקבע כיצד                        
 לנהוג.                       

 
 :קבלני משנה 1.1/.5/          

 
 ייבחר ע"י הקבלן כל קבלן משנה לעבודות איטום ש -בהיות הנושא רגיש                        
 הראשי יהיה חייב באישורו המוקדם של המתכנן והמפקח.                       
 המפקח לא יאשר קבלן משנה לאיטום שלא יוכל להציג מכתבי המלצה                        
 מגורמים הנדסיים מוכרים המעידים על יכולתו להתמודד, בצורה                        

 מקצועית, עם מצב כמתואר. כמו כן, על קבלן המשנה המועמד להצביע                        
 על עבודות שביצע בעבר בהצלחה. עבודות, אותן ניתן לבקר ולבדוק.                       
 בכל מקרה, גם אם ניתן אישור כנדרש אך בפועל יסתבר כי קבלן                         

 המשנה אינו עומד ברמה המקצועית הנדרשת יהיה רשאי המפקח                        
 לסלקו מהשטח ולדרוש קבלן אחר תחתיו. בנושא זה, פסיקתו של                        
 המפקח תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.                       
 הר בזאת כי אישור המפקח לקבלן המשנה כאמור אינה גורעתלמען הסר ספק מוב                       
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 מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן הראשי לטיב העבודה המסופקת על ידי                       
 קבלן המשנה ו/או לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה.         

 
 :בטיחות 1.9/.5/          

 
 צע קבלן האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות לא יב                       
 המחייבים כולל:                       

 
 א. הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד                        

 להשתמש והסכנות הקשורות בכ"א מהם.                            
 

 ב. הצבת מטפי כיבוי אש מתאימים ונגישות למקור זמין למים לכיבוי                        
 אש ו/או שטיפה.                            

 
 ג. שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות                        

 העובדים, הסובבים והסביבה.                           
 

 ד. אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ומקרה.                       
 

 :קבלת הסברים מהמתכננים/מפקח 1.1/.5/          
 

 לפני התחלת ביצוע עבודות האיטום, באחריות הקבלן ליצור קשר עם                        
 המפקח, לבקש הנחיות והסברים ולוודא הבנת המפרט.                       

 
 :אחריות לעבודות האיטום 1.1/.5/          

 
 מיום  שנים /0אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על                       
 גמר העבודה.                      

 
 
 

 
 :לוח זמנים ותאום ביצוע /1.3/.5/        

 
 ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום. כל העבודות תבוצענה בתאום מלא                        
 אין להתחיל שלב כלשהו בעבודה ללא אישור השלב הקודם ע"י המפקח                        
 ותאום מוקדם אתו.                        
 כמו כן, יש לוודא כי עבודות האיטום תתבצענה ברצף, אלא אם כן,                        

 מתחייבות הפסקות מקצב התקדמות הבנייה.                       
 
 

 
 :תשתית לעבודות האיטום 1/.5/

 
 :כללי -עבודות בטון 1.3/.5/          

 
 מאחר והבטון הוא מרכיב חשוב במערכת האיטום, יש להקפיד כי תערובות הבטון                        
 לעניין.  על מרכיביהן ונוהלי היציקה יקבעו ע"י מומחים         
 זאת, תוך התחשבות בדרישות האיטום כמפורט.         
 תערובות הבטון על כל מרכיביהן תהיינה מותאמות כדי להביא למינימום את סדקי                        
 ההתכווצות ופגמים אחרים. מומלץ לשמור על יחס מים: צמנט קטן ככל האפשר.                       

 באם יעשה שימוש בתוסף על )סופרפלסטיסייזר(, יש לוודא:                       
 

 א. התוסף הנבחר הוא מוצר מסחרי בדוק ומאושר אשר ידלל את הבטון                        
 כנדרש ללא תופעות לוואי בלתי רצויות.                            

 
 יב להיות מותאם למקרה ולמקום בו מתבצעת ב. זמן "ההשהייה" חי                       

 ההוספה )תחנה או אתר(.                           
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 ג. במקרה של בטונים עבים, הקטנת חום ההידרציה הינו יתרון רצוי.                       

 
 דא ד. באם יוחלט על שימוש ביותר מתוסף אחד בתערובת יש לבדוק ולוו                       

 כי, יתכנו ריאקציות כימיות בין התוספים לבין עצמם, לא יפגע תוצר                            
 הריאקציות באיכות הבטון.                           

 
 ה. בכל מקרה ידרוש המפקח ויקבל אישור מהקבלן או מספק הבטון על                        

 התוספים השונים שהוספו לתערובת ובאילו כמויות.                            
 

 :אשפרה 1.1/.5/          
 

 אשפרת הבטונים תעשה ע"י הרטבה שתחל מספר שעות מגמר היציקה                        
 ימים לפחות. משך כל תקופה זו יש לוודא  9)ע"י ריסוס קל( ותמשך                        

 שהבטונים אינם מתייבשים. כאלטרנטיבה להשקיה, על אלמנטים                        
 שטוחים ניתן להניח בדי יוטה או בד גיאוטכני ולוודא כי הם רטובים.                       
 מתאים. במידה וכך, באותם  curing compound -ניתן גם להשתמש ב                       
 המיועדים לקבל שכבות איטום, יש לוודא סילוק מוחלט של  שטחים                       
 החומר לפני יישום שכבות איטום.                       
 במידת הצורך ניתן להשתמש במבער "טורבו" לזירוז קצב סילוק                        
 החומר.                       

 
 :תיקונים והכנות 1.1/.5/          

 
 לפני יישום שכבות איטום ייבדק אלמנט הבטון ביסודיות:                       
 

 א. במקרה של סדקים יש להתייעץ עם המפקח ולטפל בהם כפי שיוחלט.                       
 

 ס"מ מפני הבטון )ע"י סיתות(  3 -ב. חוטי קשירה יש לחתוך בעומק של כ                       
 פנימה לעמוק הבטון.                           

 
 ג. שקעים קטנים, קיני חצץ וחללים שנוצרו ע"י קובעי המרחק של                        

 התבניות יש למלא בתערובת צמנטית מושבחת בפולימרים להדבקה                           
 התקשה במידה מספקת יש ולאיטום )ללא סיד(. כשחומר המליטה                           
 להחליק את פני השטח ע"י מברשת או ספוג רוויים מים. יישום חומרי                           
                                                                                                                                                                                מליטה צמנטים יעשה בתנאים של רטוב על רטוב, אך ללא מים עומדים.                                                                                      

 
 ניות ד. יש לסלק בליטות בבטון שנוצרו עקב בריחת חומר בחלל בין תב                      

 או מכל סיבה אחרת. למטרה זו, מומלץ להשתמש "בדסקת מוזאיקה" או בכל                            
 כלי אחר ע"פ הצורך.

 
 ה. משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות איטום חייבים להיות        

 מישוריים במידה כזו שתבטיח את "קבלת" מערכת האיטום כנדרש             
 ע"פ מפרטי יצרן החומר.            

 
 

 
 ו. בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם         

 שכבות איטום, יש "לשבור" תחילה את הפינה ע"י יציקת "רולקה"             
 מתערובת צמנטית.             

 
 צירת רולקה על תשתית                                              * יישום חומר המליטה הצמנטי לי                           

 שהורטבה בסמוך ליצירת ה"רולקה".                              
 

 * לשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושבחת בפולימר                            
 . בכל מקרה מינון הפולימר בתערובת SBRאקרילי או על בסיס                               
 ואופן היישום יקבעו ע"י הנחיות יצרן הפולימר שנבחר לשימוש.                              
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 ס"מ. 9* ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שאורך הצלע                            
 

 באלמנט בטון )מעקה( שמערכת ז. יש לוודא קיטום כל פינה "חיובית"                        
 האיטום אמורה ל"עטוף" אותו.                           
 הקיטום יכול להתבצע ע"י קיבוע פרופיל משולש בתבנית בעת                            
 לא היציקה, או לאחר מכן באמצעים מכניים ובלבד שמערכת האיטום                            

 תיושם על פינה "ישרה".                           
 

 מתן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות איטום היא                        
 באחריות הקבלן וכל עבודות ההכנה הם באחריותו ולא ישולם עבורם                        
 תשלום נוסף.                        

 יום מיום יציקת קירות  35 -יום מיציקת גגות עליונים ו /1באם עברו                        
 ושטחים אחרים המיועדים לאיטום ובאם בוצע כל המפורט עד כאן                        
 ואושר ע"י המפקח בכתב. אז, ורק אז, ניתן להתחיל בביצוע עבודות                        

 האיטום.                       
 

 :סיכום 1.0/.5/          
 

 לא יבוצעו כל עבודות איטום, אלא אם כן, התקיימו כל התנאים הבאים:                       
 

 א. פני שטח הבטון חלקים במידה מספקת לקבלת מערכת האיטום.                       
 

 ש ע"פ המקרה, בין מועד יציקת הבטון ב. עבר פרק זמן מינימלי, כנדר                       
 לבין יישום מערכת האיטום.                           

 
 ג. סדקים ופגמים אחרים בבטון טופלו כנדרש, באם נדרש.                       

 
 .1 -ו 3חלקים  3951ד. כל שאר ההכנות בוצעו כנדרש עפ"י ת"י                        

 
 ה. ניתן אישור בכתב ע"י המפקח, לתחילת עבודות האיטום. אישור כזה                        

 יידרש לכל שטח ושטח בנפרד.                              
 

 :איטום 0/.5/
 

 :מבוא 0.3/.5/          
 

 מערכת האיטום היא אחת המערכות העיקריות במכלול המערכות                        
 המרכיבות את המבנה. במקרה של כשל מערכת האיטום, לא ימלא                        

 המבנה את ייעודו.                       
 אי לכך, על הביצוע להיצמד לתכנון תוך הקפדה יתרה על פרטים.                       
 ו ע"פ התקנים יישום יריעות איטום חרושתיות ועיבוד פרטים יעש                       
 הוראות היצרן והנחיות  - 1 -ו 3חלק  3951הרלוונטיים, תקן ישראלי                        
 מפרט זה.                       

 
 :כללי 0.1/.5/          

 
 בכל מקרה בו מוכתבת מערכת איטום ויצרן מערכת האיטום מציין                        

 יישום שכבת קישור )פריימר( כשלב ביישום המערכת יראה כאילו נדרשה                        
 שכבת הקישור גם במפרט זה והוא כלול במחיר היחידה גם אם לא צוין                        
 הדבר במפורש. כל השטחים המטופלים ימדדו, עפ"י המוגדר במפרט                         
 עצמו או בסעיפי כ"כ.                        

 חפיות ביריעות ביטומניות ופחת בחומרים השונים לא ימדדו והם                        
 כלולים במחיר היחידה הנקוב וכך גם ההצפות לביקורת. בכל שטח                        
 פרטים ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט במיוחד, ב                       
 ( המסמכים הנ"ל משלימים זה את זה 1הגרפיים ובכתב הכמויות. כל )                       
 ומהווים מקשה אחת ואין להפריד ביניהם.                       

 
 המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים חומרים ושיטות עבודה                        
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 הבאים לתת פתרון הנדסי לבעיה נתונה. ההנחה היא, כי הקבלן האיטום                       
 מכיר את החומרים המוכתבים וצבר ניסיון סביר ביישומם. בכל מקרה,                        
 באחריות הקבלן לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחיות יישום                        
 בטיחות )אש, מים, בריאות, סביבה( וליישמם כנדרש.והוראות                        

 
 :מערכות האיטום הראשיות במבנה 1/.5/

 
 איטום ובידוד גגות. 1.3/.5/          

 

 איטום קורות מסד ויסודות. 1.1/.5/          
 

 איטום חדרי שירותים.1.1/.5/          
     

 איטום קירות תת קרקעיות. 0/.1/.5/          
 

 :איטום ובידוד גגות 9/.5/
           
 :שלבי העבודה 9.3/.5/          

 
 95/15.  ביצוע מחסום אדים על ידי מריחות חמות של ביטומן מנושף 3                       

 ק"ג/מ"ר על גבי פריימר. 1בכמות של                             
  

 ס"מ, העומדים בדרישות ת"י      5בעובי  P-30מסוג  .  הדבקת לוחות קלקר1                       
 .   ההדבקה תהיה מלאה ובכל שטח הגגות.3חלק  3111                           

 
 . יציקת בטון שיפועים/בטקל בעוביים שונים בהתאם לתכנית שיפועי  1                       

 ג"ר/מ"ר(.       //1גיאוטכנית בלתי ארוגה )גגות, על גבי יריעה                            
 

 .ס"מ מסביב לגג בכל מפגש עם אלמנט במישור אחר 7X7ביצוע רולקות . 0                       
 

 " או       GS 090. על משטח יבש יש למרוח פריימר ביטומני מסוג  "פזקר 5                    
 מ"ר.            \גרם //1ת של שו"ע בכמו                           

 
 " או שווה ערך בכמות 95/15. מריחת ביטומן חם מסוג  "אלסטקס 1                       

       //395-1ק"ג למ"ר. יש לחמם את הביטומן בזהירות עד  0.5של                            
 והביטומן החם צריכה להיות על כל  מעלות צלזיוס. מריחת הפריימר                            
 השטח כולל הרולקות.                                   

 
 . הלחמת יריעות חיזוק במפגשי מישורים שונים ובנקודות תורפה באיטום. 9                       

 
 ו שו"ע.        בגמר חול, א R5. הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפלסט" 1                       

 ס"מ לפחות.  /1היריעה תגיע עד אף המים או לגובה                            
 . 1//301היריעה תענה על דרישות התקן הישראלי                            
 ההדבקות וההלחמות יהיו ע"י חימום החומר באש מבוקרת כדי                            

 למנוע חריכת החומר. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך                            
 ס"מ לפחות בין /3כלפי מעלה עם השיפוע. יש להקפיד על חפיפה של                            
 שתי יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית הבטון.                           

            
 מ"מ   /5 -. קיבוע היריעות להגבהות ע"י סרגל אלומיניום )ברוחב כ1                     

 מ"מ   /0ומכופף בחלקו העליון כלפי חוץ( וברגים מגולוונים באורך                             
 לפחות עם דיבל פלסטי.                            
 ס"מ. המרווח בין   /1הברגים המגולוונים לא יעלה על  המרחק בין                           
 החלק העליון של הפס ומעקה הגג , ימולא בשלמותו עם מסטיק                              
 " או שווה ערך .     A-1 אלסטומרי פוליאוריתני "סיקה פלקס                            
 ר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר.המסטיק יחב                           

 
 . על החפיות שבין יריעות סמוכות יש ליישם ציפוי על בסיס בי /3       

 אלומיניום כסוף מסוג "סילברפז" פזקר או שו"ע.             
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 :איטום קורות מסד ויסודות 5.33/

    
 הקורות ועד מפלס תחתית הרצפה. יש לאטום את קורות המסד מתחתית          
 כמו כן יש לאטום את היסודות מתחתיתם ועד לתחתית קורות המסד.          

 
 :האיטום יבוצע לפי השלבים הבאים          

 
 או שן"ע. //FX-3. בדפנות הקורה: מריחת טורוסיל 3          

 מ"מ לפחות.  3.5בכל מקרה, עובי השכבה הסופית מפני הבטון יהיה               
 

 . במפגש עמודים )סמך( ותחתית קורות המסד יש למרוח טיח הידראולי, לאחר   1          
 סידור היריעות מתחת לקורות המסד. הטיח לא יימדד בנפרד אלא ייחשב ככלול במע'                
 האיטום כולה.              

       
 מערכת מלאה, כולל את כל הסעיפים הנ"ל ומשני צידי הקורה, כ איטום קורות המסד  יימדד          
 )בציר הקורה(. עפ"י מ"ר הקורות עצמן           
 כמערכת מלאה, כולל את כל הסעיפים הנ"ל, במ"ר של כל פאות האלמנט.איטום היסודות יימדד           

                                
 :איטום רצפות השרותים 5.31/

 
 :הכנה לאיטום תכלול 5.31.3/          
 

   ס"מ גובה 4ס"מ רוחב על  05ויציקת הגבהה בחתך . ביטון הצנרת העוברת ברצפה 3                       
 בסף הכניסה, כולל קיטום פינת ההגבהה בצד הפונה לאזור הרטוב.                           

 
 ס"מ   9X9י קיר/רצפה עם טיט צמנטי משובח בפולימר בחתך . רולקות במפגש1                       

 והחלקה במברשת או ספוג טבול במים.                               
 

 . תיקונים והחלקת שקעים ברצפה בטיט כנ"ל.1                       
 

 :האיטום יכלול 5.31.1/          
 

 ס"מ מעל מפלס פני הריצוף. /3" על הרצפה, הרולקות ועד 3/1וט . פריימר "פריימק3                       
 

 ק"ג/מ"ר, המתנה עד יומיים לייבוש. 1" בכמות של MB. שכבה "ביטומפלקס מסטיק 1                       
 

 . שכבה שניה זהה לראשונה והמתנה כנ"ל לייבוש.1                       
 

 הגגותפיזור שכבת חצץ מעל איטום  5.03/
 

 למפרט הכללי הבינמשרדי. 5/55/סוג האגרגט ואופן פיזורו יבוצעו כמפורט בסעיף           
 

 איטום מעברי צנרת או ארובות בבטון 5.30/
 

לאחר יציקת שכבת השיפועים מבטקל, יש לצקת רולקה מסביב לצינור, מבטון פולימרי מהיר           
שכבות  1ס"מ. יש להדביק  9X9ורו" או שו"ע במידות התקשות כדוגמת "סטרקצ'ורית" מתוצרת "ט

ס"מ מעל לפני האיטום או  /1יריעות איטום ביטומניות כדוגמת יריעות הגג, עד לגובה של לפחות 
האגרגט שמעל לאיטום. הירעות תבוצענה בשיטת "שושנה" עם חפיפה מלאה. בקצה העליון יש 

" 100מ"מ וליישם מסטיק ביטומני "אלסטיק  31.5לקבע את היריעות עם חבק פלדת אל חלד ברוחב 
 מסביב לקצה העליון של החבק.

 
 איטום קירות תת קרקעיים . 5.35/  

 איטום קירות המרתף יעשה בהלחמה על גבי בטון הקירות לאחר הכנה              
 מתאימה, החלקת הבטון וניקויו, סתימת חריצים וסדקים, חיתוך זיון  

 הנ"ל. 1/.5/ורט בסעיף הכל כמפ –בולט וכו' 
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 עבודות האיטום לקירות תת"ק תהיינה כדלקמן: 1.3/.5/
 

 . הכנת שטחי האיטום כולל החלקתו כנאמר בהקדמה.3             
 

 ג"ר/מ"ר. //1" בכמות של GS 090. מריחת פריימר ביטומני מסוג "פזקר 1             
 

 
 ק"ג/מ"ק. 3.5חמה בכמות  95/15 . מריחה של שכבת ביטומן אספלטי1             

 
 מ"מ מסוג    5( יריעות ביטומניות משוכללות בעובי 1. איטום בשתי )0             

 .  9/.5/בגמר חול, או שו"ע כאמור בסעיף  R5"פוליפלסט"                  
 השכבה השניה תיושם בהזזה של חצי רוחב היריעה כלפי השכבה הראשונה.     

 
  /5יריעות חיזוק כנ"ל בפינות הקירות. היריעות תהיינה כנ"ל ברוחב . תוספת 5

 ס"מ על גבי הקיר הניצב לו. -15ס"מ על גבי קיר א' ו 15ס"מ פרוסות     
                           

 ס"מ להגנה על גבי האיטום  5בעובי  P/1-קר" -. אספקה והדבקת לוחות "קל1
 בהדבקה מלאה.              95/15הנ"ל, באמצעות ביטומן מנושב     
 
 . קיבוע האיטום בחלק העליון של הקירות על ידי סרגל אלומיניום.  פרופיל 9

 ק"ג.  -/5האלומיניום יהיה בעל חוזק שליפה מהבטון שלא יפחת מ    
 מ"מ.  5מ"מ לפחות, קוטר הקידוח  15ס"מ, עומק החדירה  /1העיגון יבוצע כל     
 ".HPS 5/1וג המוחדר במכה כדוגמת "הילטי הדיבל יהיה מס    
 

                            
 עצרי מים מגומי תופח עמיד בביטומן: 5.31/          

 
 . עצרי מים ימוקמו בכל הפסקות היציקה ברצפות ובקירות המרתף על 3                       

 המפקח. פי הנחיות המתכנן באמצעות                            
 

 . עצרי מים אלו יהיו עמידים בביטומן ושמנים לפי הנחיות הג"א ויהיו 1                       
 מרצועות מסוג כגון "אולטראסיל" מתוצרת בי,ג'י פולימרים או שווה                            
 ערך, התופחות במגען עם מים.                           

 
 . יש לנקות היטב את התשתית מלכלוך ו/או חלקים רופפים.1                       

 מ"מ(   /1-3יש להדביק את רצועות האיטום )חתך מעוגל בקוטר                            
 ס"מ מקצה   /3באמצעות מסטיק המומלץ ע"י היצרן, במרחק של                            
 טח היציקה.ש                            

 
 . יש ליצור המשכיות מלאה לאורך עצר המים ובכל מקרה תהיה 0           

 ס"מ לפחות בין קצוות הרצועות כאשר הן מונחות   5חפיפה מלאה של                
 זו על גבי זו. ניתן לקבע את הרצועות ע"י מסמרי פלדה אשר יימרחו                             

 במסטיק.                           
 

 . הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתאימים על מנת להבטיח את מיקומם המדויק 5             
 של עצרי המים כולל שמירה על אנכיותם או אופקיותם בהתאם להוראות            
 המפקח. יש לדאוג מראש שעצרי המים לא יפגעו, לא יתעקמו ולא יוסטו            

 ממקומם בעת יציקת הבטון.           
 

 . עצרי המים החיצוניים יוצמדו לתבניות עם מסמרים אשר יחדרו את 1         
 עצרי המים רק במקומות המיועדים לכך. גודל המסמרים יהיה קטן              
 ככל האפשר, לשם שמירת עצר במקומות אך מבלי לסכן את תלישת              
 העצר ממקומו בעת הסרת התבניות. עצרי מים פנימיים יבוצעו              
 בהתאם למילוי הנחיות היצרן כולל שיטת קיבועים והחזקתם הזמנית למקומם.             
 לא תותר סגירת תבניות ויציקת בטונים בטרם בדק המפקח את              
 יצועם.מיקום וטיב הישום של עצרי המים ואישר את ב             
 במקרה של שימוש בתבניות מתכת, יש להצמיד את עצרי המים אל              
 התבניות עם חתיכות קטנות ככל האפשר של סרטי הדבקה עצמית דו צדדית.              
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 כך יבוצע גם במקרה של הצמדת עצר המים לשכבת איטום קיימת.
          

 רצפה  -איטום פיר מעלית    5.07/
 

 ס"מ ישר ללא חורים ובליטות ללא קיני סגריגציה ללא שיירי בטון /9-3הכין בטון רזה עובי יש ל
 ס"מ. /35-1וכל לכלוך אחר. על משטח הבטון לבלוט מעבר לקו קירות פיר המעלית 

 שעות. 1-0ג"ר/מ"ר זמן ייבוש  //1תוצרת ביטום  3/3יש ליישם פריימר ביטומני כדוגמת פריימר  .3
 שחור. SBS 0 Rכבות יריעות ביטומניות מסוג יש להלחים שתי ש .1

 . /T 3ביטודריין  HDPEיש לפרוס יריעת הגנה מסוג  .1

 
 מפרט איטום פיר מעלית קירות  5.04/
 לפני יציקת הקירות יש ליישם עצרי מים על פי פרט  בכל הפסקת יציקה בצד החיצוני יש ליישם .3

 נימי יש ליישם עצר מים כימי על בסיסעצר מים דביק מסוג סינקופלקס יבואן איטומקס. בצד הפ
 . 1/0בנטונייט מסוג סופרסטופ "

על הקירות להיות ישרים ללא חורים ובליטות ללא קיני סגריגציה ללא שיירי בטון וכל לכלוך  .1
 אחר.

 ס"מ. X 1 1יש ליישם רולקה מטיט מסטיגום במידות  .1

 ס"מ. X 35 35יש ליישם יריעת חיזוק ביטומנית במידות  .0

 שעות. 1-0ג"ר/מ"ר זמן ייבוש  //1תוצרת ביטום  3/3ם פריימר ביטומני מסוג פריימר יש לייש .5

 שחור. SBS 0 Rיש להלחים שתי שכבות יריעות ביטומניות מסוג  .1

 
 
 

 מדידת הבידוד הטרמי  /5.1/
מדידת הבידוד הטרמי תהיה נטו במ"ר והיא תכלול גם את התזת הפוליסטירן המוקצף בין לוח ללוח. לא 

 ם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים בהדבקה או במסמרים ברגים כנדרש. תשול
 

 מדידת שטחי איטום ומחירים   5.33/
 עבודות האיטום ימדדו בהתאם למצוין במפרט הכללי, פרט לשינויים הבאים:

 בניגוד לאמור במפרט הכללי מחירי הקבלן לעבודות האיטום יחשבו ככוללים את כל עבודות הכנת הרקע 
לרבות שכבת יישור בטיח צמנט ומדה כמפורט לעיל. מחירי הקבלן יחשבו ככוללים גם את שמירת שכבות 

האיטום בניכוי כל הפתחים והשטחים הבלתי אטומים, ללא התחשבות בפחת ובחפיות וכו'.אין מודדים את 
 ות.גבי הרולקות שבמפגש הגגות ומעקות ומסביב לארובות ומוצאי הצינור-הפשלת האיטום על

 
 אחריות הקבלן5.31/

הקבלן אחראי על טיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו בשכבות אוטמות 
מיום מסירת הבניין. במסגרת אחריותו יחדש הקבלן את האיטום בשטח בהיקף  שנים /0לתקופה של 

וחר משבוע ימים לאחר שיורה לו המפקח מטעם המזמין. הקבלן יבצע את התיקונים על חשבונו, לא יא
כך ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר. הקבלן יבטיח את ניקיון חלקי המבנה בעת -קבלת ההודעה על

 ביצוע התיקונים ויהי אחראי לתיקון נזקים ולכלום שיגרום.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה . - 6/פרק 
 
 

 של המפרט הכללי. 1/למה לנאמר בפרק מהווה הש
לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות נגרות ומסגרות  ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית 

 המיוחדת, בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :
 

 כללי – 1.3/
 

צון הקבלן יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם בר פרטי הנגרות והמסגרות א. 
לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית של השינוי המוצע ולקבל את 

 אישור המתכנן באמצעות המפקח. 
   

למפעל  -תסופק לבנין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן באמצעות המפקח נגרות מתועשת ב.
תעודה המעידה על עמידותו בדרישות  שיספק את המוצרים וכן דוגמא של כל מוצר שיסופק, כולל 

 והתקנים הרלוונטיים. 151, 151, 153מפמ"כ 
  

ימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן להודיע למפקח  מידות הפתחים ג.
על כל  סטייה בין מידות הפתחים בבניין למידות בתוכניות. האחריות על התאמת המוצרים 

 דית על  הקבלן.לפתחים חלה בלע
 

מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאשרו מראש ע"י המפקח. המפקח רשאי  ד.
 לבקר בהם  בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

 
 מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור המפקח. דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  ה. 

 
צבע רי נגרות או מסגרות שלא נמשחו בכל פאותיהם בבית המלאכה בשכבת לא יובאו לאתר מוצ ו. 

כולל  כל ההכנות הדרושות. צבע היסוד יתאים למערכת המומלצת ע"י היצרן לצבעי הגמר  יסוד
 העליון.

  
 באופן שתמנע כל פגיעה  יוגנו ויישמרומוצרי פלדה ונגרות שיאחסנו או יורכבו בבניין  ז. 

הם. אין להשתמש  במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או כל מטרה אחרת, מוצרים או ב
 חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  
 יבש ונקי מתאים לכל דרישות  מעץ אורןבהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות  ח. 
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יקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ ויסתמו בפקקי עץ . ס15התקנים הישראליים  ובפרט ת"י 
 בריא מאותו סוג.

  
לפחות בצידם  1לפחות בצידם הגלוי ומסוג  3מסוג  19לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  ט. 

 הסמוי.
 

) המכונה גם " פנל " או " לוח נגרים " ( יתאים לדרישות התקנים הישראליים. בהיעדר  לוח לבוד י. 
רישה אחרת במסמכי ההצעה ו/או לפי הנחיית המפקח  תהיינה מילואות ) המילוי ( מעץ לבן ) ד

 מ"מ. 0 -אשוח ( ועובי הלבידים לא יקטן מ 
  

מ"מ. ריתוכים יהיו  1בעובי מזערי של  ST 19על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה יא.
ך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד קבלת חשמליים בלבד  ויבוצעו על ידי רתכים מומחים. הריתו

 שטח אחיד וחלק. 
  

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן באמצעות המפקח הפרזול כל  יב. 
 לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 
ד במפרט המיוח 33נגרות אומן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק  צביעת עבודות יג.

 ומחירה כלול  במחיר היחידה.
 

את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו ובהיכלל  מחירי היחידה כוללים יד.
זה: אספקה הובלה, שמירה, צביעה ובהרכבה באתר, כולל התאמה למלבנים באתר: אביזרי 

 רט להלן.קביעה, זיגוג כנדרש פרזול כמפורט להלן, ציפויים ופסי הגנה, צבע כמפו
                                     

                  
      

 מלבני דלתות וחלונות ) מעץ או מפלדה (   1.1/ 
 

בהיעדר דרישה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח  א. 
וף כשקצה אחד מוצמד   למלבן מ"מ כפ 1\15יהיו העוגנים למלבני חלונות ודלתות מברזל שטוח 

  -וקצה שני חתוך, מפושק ומעוגן בקיר בטיט צמנט. במלבן עץ יוצמד העוגן בברגים ובמלבן פלדה 
 בריתוך.

  
 לפחות. /1 -החלל שבין המלבן לקיר ימולא בטון מסוג ב  ב. 

  
ן נקודות עיגון בכל פיאה של מלבן יהיה שתי עוגנים  אחד לפחות. בשום מקרה לא יעלה המרחק בי ג. 

עוגנים לפחות בצד  1 -ס"מ.  מלבני דלתות יעוגנו ב  /31ס"מ ובכיוון אנכי על  /9בכיוון אופקי על 
 ס"מ לפחות מתחת לריצוף. 5עוגנים לפחות בצד הצירים. המלבנים יוחדרו  לעומק  1 -המנעול ו 

 
 כנפי דלתות וחלונות מעץ  1.1/ 

 
יה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח בהיעדר דרישה אחרת במסמכי הפני א. 

מ"מ. מילוי הכנף עץ לבן לפי ת"י.  גובה הסרגלים  05תהיינה כנפי דלתות עץ, כנפיים לבודות בעובי 
לפחות(.או לפי המצויין  %/5לא יקטן מעוביים והרווח ביניהם לא יעלה על גובה הסרגל ) מילוי 

 ברשימת הנגרות.
 מ"מ לפחות ומלוח אחד נמשך ללא חיבור. 0דלתות יהיו בעובי לבידים ל ב.  
בהיעדר דרישה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח  ג.  

 את הפריטים הבאים: מערכת הפרזול לדלתות כנףתכלול 
  

 צירים ( 1 -) בדלת חיצונית  13. זוג צירים מספריים לפי ת"י 3
 מפתחות תוצרת " ירדני " או ש"ע   1, עם 3/3חבוי לפי ת"י  -ון + מנעול רגיל . מנגנ1

 , תוצרת " ירדני " או ש"ע    /15מנעול צילינדר לפי ת"י  -מאושר. ) בדלת חיצונית     
 מאושר מותאם למערכת " מסטר " כללית של הבניין   ולדלתות אלומיניום ופח     
 פנוי בחוץ + מפתח  \כפתור עם סימון תפוס  -ת שירותים מפתחות (. בדל 1פלדה, עם     
 חירום.    

 . זוג ידיות מהטיפוס  המופיע ברשימות הנגרות .1     
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  מחיצות ודלתות בשירותים     0/.1/
 

מ"מ , כדוגמת חברת "  31מחיצות ודלתות לתאי  השירותים יהיו עשויים מלוחות "טרספה" בעובי  
נים  מרצפה לתקרה / או מגבהים מפני הרצפה , כולל פרזול כמתואר מנל " או ש"ע , מותק

 ברשימות הנגרות .
 לפי בחירת האדריכל . –גוון המחיצה 

 
 –פרזול  –לפי מדות ברשימות הנגרות , תחולת מחיר היח'  –המחיצה תמדד ע"פ  יח'  –מדידה 

 . ידית משיכה בכנף לשירותי נכיםצירים , מנעול פנוי/תפוס / 
 

 
 דלתות מפח פלדה 1.5/

 
בהיעדר דרישות אחרות במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח  א. 

 מ"מ. 1יבוצעו הדלתות מפחים ופרופילים שעוביים המזערי 
בהיעדר דרישות אחרות במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח  ב. 

 פרזול לדלתות מפח את הפריטים הבאים:תכלול מערכת ה
 . צירים מטיפוס פרפר לעומס כבד כולל מסבים מאוקולון. חלק הציר המרותך למלבן 3

 ירותך בציידו הפנימי.    
 תוצרת " ירדני " או ש"ע מאושר מותאם למערכת "  /15. מנגנון מנעול צילינדר לפי ת"י 1

 מפתחות. 1ומיניום ועץ, עם מסטר " כללית של הבניין כולל דלתות אל    
שלט הכולל את   3. פרזול יבוצע עפ"י המצויין ברשימות הנגרות /מסגרות ויכלול זוג ידיות מסוג 1              

 תוצרת " אלום"  או ש"ע מאושר.  30Pחור המנעול מטיפוס 
חיית המפקח בהיעדר הוראה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנ ג.   

 . 3/11ות"י  111יבוצע זיגוג כנפיים לפי ת"י 
מ"מ זכוכית בטחון  0+  0 -ובכל מקרה לא יפחת מ  3/11בת"י  1עובי הזיגוג יהיה לפי טבלא מס' 

 מנטיאן   ) דו שכבתית (.  יש לדאוג לאפשרות פרוק קל ונוח של הזכוכית לצורך החלפתה.
 

  מעקות  6.6/

 -  3301ישור בדיקת מכון התקנים לעמידת המעקות בדרישות תקן למעקות ימציא הקבלן א 

 מעקים ומסעדים. הבדיקה תערך למעקות שיורכבו במבנה. 

 התשלום עבור הבדיקות בהתאם לתנאי החוזה.    

 

 
 אופני המדידה 

כל הפרזול לרבות צירים , מנעולים ידיות וידית /מנעולי בהלה , מנעולי פאניק , מחזירי שמן, 

 רים וכו' כלולים במחיר הפריטים. ] עפ"י הדרישה ברשימות הנגרות/והמסגרות [ סטופ

 
 
 

 גלוון מסגרות   1.9/ 

מיקרומטר.  /9בכל מקום ברשימות בו נדרש פריט מגולוון, יהיה הגלוון בטבילה באבץ חם בעובי   

את שלבי כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם, יגיש היצרן לאישור המפקח 

 הייצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון הגילוון במקומות הריתוכים. 

 כים.  המפקח רשאי לדרוש בצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם ישנו ריבוי ריתו 

 

כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע מלאה, אף אם הדבר לא פורט במפורש ברשימות  

 המסגרות. 
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 צביעת נגרות אומן ומסגרות פלדה  1/.1/

 צביעת פריטי הנגרות והמסגרות תהיה לפי המפורט ע"ג הרשימות.  .3

 עבודות צביעה.  33בהעדר פרוט, תהיה הצביעה לפי המפרט המיוחד פרק  .1

משקופי הפח לדלתות עץ יהיו מפח מגולוון וצבועים במערכת צבע לפלדה מגולוונת לפי  .1

 .33המפרט המיוחד בפרק 

 אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שישארו נקיים לחלוטין. .0

של המפרט  33/10ביחוד, אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים. ראה סעיף   

 הכללי. 

 צביעת מסגרות המרחב המוגן:  .5

 צנורות אוורור 'צבעו גם בצידם הפנימי במערכת צבע מלאה.  5.3

 מיות האטימה לדלתות יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים. גו 5.1

 את הצביעה כמפורט. כולל מחיר פריטי הנגרות והמסגרות   

 

 משקופי פח לדלתות  1/.1/

 אם לא צויין אחרת יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:  

 מ"מ אלא אם צויין אחרת ברשימות 3.5משקופי הפח יהיו מפח  מגולוון מכופף בעובי  .3

 ובפרטים .

 כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "שטנץ" בלבד.  .1

 מ"מ.  11/0עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח  1למזוזות יהיו לפחות  .1

 מ"מ.  1משקופי הדלתות יהיו מפח מגולוון, מכופף בעובי  .0

מר רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח והחיפויים ויסתיים במישור חו .5

 .   AUSהגמר לפי טיפוס ש.ב.א. 

דבק, בשתי המזוזות וללא בכל משקוף יוכנס אטם נאופרן חלול בתוך שקע מוכן במשקוף  .1

 ·ובמשקוף 

 בכל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל, יותקנו כפתורי בלימה.  .9

 5י במקום החיבור לצירים, למחזירים הידראוליים, ולמנעול, יחוזק המשקוף בפח בעוב .1

 מ"מ. 

 נוסף לחיזוקים, תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים.  .1

 הצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך שתתאפשר החלפתם בקלות.  ./3

 המשקופים, בקירות בניה, כוללים מלוי בדיס צמנט ביו המשקוף לפתח הבניה בכל המידות  

 

 דלתות אש  /1.3/

 .3131תו תקן ע"פ ת"י דלתות אש תהיינה בעלות  .3

 הקבלן יציג אישור תקף של הספק לסימון הדלת בסימן השגחה של מת"י.  .1

 ידיות בהלה, מחזירים הידראוליים, פרזול יורכבו ע"י היצרן כחלק ממערכת הדלת , .1

 מחזירים הידראוליים יהיו חיצוניים.  .0

הפרזול מבין המבחר  אם לא פורט הפרזול במפרט המיוחד, רשאי המפקח לבחור את .5

 שמספק היצרן. 

 .       ידיות הבהלה יהיו עם או בלי מפתח חיצוני , בהתאם לדרישות המתכנן ללא תוספת במחיר .1
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לפני הזמנת הדלתות הקבלן נדרש לקבל הנחיות מהמפקח לגבי  אופן נעילת הדלת ,באם נדרש  .9

 מפתח מהצד החיצוני .

אם עם קבלן החשמל הרכבת אלקטרו מגנטיים תקניים לסגירה על ספק  דלתות האש לת .1

 אוטומטית בעת שריפה .

משך זמן העמידות של  הדלת ע"פ דרישות התקן , תואם לדרישות תכנית הבטיחות / או יועץ  .1

 הבטיחות .

על ספק דלתות האש לספק לפיקוח את אישור מכון התקנים ותעודות אחרות מתאימות לדרישות  ./3

 התקן .

 

 

 י המדידה אופנ

 מפתח חיצוני, אם יידרש, כלול במחיר. 

 

 מסגרות במרחב מוגן  1.33/

 כאן.  1/אין הפרדה ברשימת המסגרות לפריטים אלו והם נמדדים בכתב הכמויות של פרק  .3

, ראה שם. או לפרק הרלוונטי בכל 51המפרט המיוחד לפריטים אלו יהיה זה של פרק  .1

 מאושרות הג"א ותקן הג"א רלוונטי. מקרה האלמנטים יתאימו לתכניות

 

 מגיני אצבעות  1.31/

 בחלק מדלתות הבניין , עפ"י רשימות הנגרות ו/או  כתב הכמויות יותקנו מגיני אצבעות              

 מעלות . /31מגן האצבעות יותקן משני צידי המשקוף ] בצד הצירים [ ובגובה של               

 ת יהיה כדוגמת " מגן אצבעות הולנדי צר " של חב' בטיחותי או ש"ע .מגן האצבעו              

 מגן האצבעות כלול במחיר פרזול הדלת               

  גוון המגן לפי בחירת האדריכל .              

 

 אופני המדידה  1.31/

המחיר כולל את כל המפורט ברשימה, בתכניות ובפרטים מבלי שהדברים מפורטים בכתב  .3

 כמויות. ה

להסיר ספק, המחיר כולל את כל הפרזול, חלקים מחומרים אחרים, זיגוג, אטמים, מילוי  .1

 אקוסטי, כל האלמנטים המחוברים לפריט, כל סוגי הציפויים והחיפויים, מעצורים וכו'. 

את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו  מחירי יחידה כוללים .1

קה, הובלה, שמירה, צביעה והרכבה באתר כולל התאמה למלבנים באתר, ובכלל זה: אספ

אביזרי קביעה, זיגוג כנדרש, כל הפרזול כנדרש, מנעול רב מפתח )מסטר קיי( וג'נרל 

מסטרקי צפויים ופסי הגנה, גילוון, מחזירי שמן,ידיות בהלה וכו'. הכל קומפלט כמפורט 

  ברשימת המסגרות והנגרות ובפרטים בתוכניות.

 לא יגרום לשינוי במחירי החוזה.  5%שינוי במידות הפריטים בגבולות של  .0
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 מתקני תברואה וכיבוי אש 7/ פרק

 כללי 9.3/

משרדית המשותפת -כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין
קני תברואה, בהתאם לתקן מס. הוראות למת -במהדורתם האחרונה, בהתאם להל"ת  59ופרק  9/פרק  -

של מכון התקנים הישראלי וע"פ כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחמרים  1205
 הנדרשים.

קבלן המשנה לביצוע מתקני תברואה וכיבוי אש יהיה קבלן רשום ברשם הקבלנים בסעיפים המתאימים 
 ובסיווג "בלתי מוגבל".

 תאור הפרויקט 9.1/

 יחידות מגורים כל יחידה בשתי קומות..  14מבנה הכולל 

 תאור העבודה  9.1/

 העבודה במכרז/חוזה זה מתייחסת למערכות הבאות, כדלקמן:
מערכת סלוק שפכים סניטריים, שפכים מי שופכין ומי דלוחין  הכוללת גם תשתיות ביוב  .3

 בקרקע .

גמל מונה   אש לכל הפרויקט כמתואר בתכניות, -מערכת אספקת מים קרים, חמים ומי כיבוי .1

 ראשי וחיבור למערכת הציבורית.

מערכת סילוק מי גשם מגגות המבנה עד למערכת התיעול הציבורית, לרבות החיבור עצמו,   .1

 ושפיכה חופשית, הכל כמתואר בתוכניות.

 כלים סניטריים ע"פ הוראות היצרן ובהתאם לתכניות. .0

 היקף המפרט 9.5/

המתוארת בתכניות, אין זה מן ההכרח שתימצא  יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ועל כן עבודה
 את ביטוייה הנוסף במפרט.

 טיב החומרים 9.1/

החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. בהעדר 
תקן ישראלי, יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקנים הבריטיים המתאימים, או לתקני ארץ 

 הייצור.
ל הוא שעל הקבלן לספק חומרים והמוצרים מהטיב המעולה מתוך המבחר שמתיר התקן, אלא אם כן כל

 נקבע סוג אחר במסמכי החוזה.

 בדיקת חומרים והמוצרים 9.9/

הקבלן חייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש, והן ביחס לטיב 
י בשום פנים אין אישור מקור החומרים ו/או המוצרים אותם חומרים, אולם מוסכם בזה במפורש, כ

 משמש אישור לטיבם.
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רשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אינם מתאימים לצרכי העבודה, עם התחלת 
 העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסויים.

אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש  על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים
דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקה. החומרים ו/או המוצרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח 

 ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש ביצוע העבודה.
החומר  כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של

חשבון הקבלן, גם לאחר השימוש בו. הדגמים המאושרים ע"י המפקח ישארו במשרד -הפסול מהמקום על
 המפקח עם סיום העבודה.

הפסקת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או מוצרים מטיב 
 מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

 מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח.התשלום עבור הבדיקות יחול על הקבלן. הבדיקות תבוצענה במעבדה
 העתקי תעודות על תוצאות הבדיקות יש להעביר אל המפקח.

 אין לערבב שני סוגי מוצרים לאותו היעוד, לדוגמא, מובילית וגברית.

 ציוד 9.1/

לפני תחילת כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המתכנן והמפקח 
חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג -העבודה. ציוד אשר לא יאושר על ידם, יסולק מן המקום ע"י הקבלן על

 מאושר.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות וכל יתר המסמכים באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות 

 התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו של המהנדס ונציג המזמין.
וראת דין כלשהוא מסדירה ביצוען או שלגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות עבודות אשר ה

מוסמכת )כגון: חברת החשמל לא"י לגבי עבודות החשמל, רשויות התברואה המתאימות לגבי עבודות 
אינסטלציה וביוב וכו'( תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד' ובהתאם להוראת הדין המסדירה 

 ביצוען.
המפקח והמתכנן רשאים לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות 

 וכד' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה.
 יש לקבל אישור יועץ חשמל מוסמך למתקני החשמל שתחת אחריות קבלן האינסטלציה.

 ו לקבלן.המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק כל הציוד או חלק
לשם קבלת אישור על הציוד, בין אם הוגדר במפרט ובין אם לא הוגדר בו, על הקבלן להגיש למהנדס מידע 

כולל ושלם על הציוד, לרבות: דף מידות כלליות, נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת 
ציוד אותו הוא מבקש שתידרש. כל המסמכים האלה יישאו את חתימת הקבלן המאשרת כי בדק ומצא שה

 לאשר תואם את התוכניות ואת דרישות המתכנן.
 יתן הקבלן אחריות  –כפי שנקבע בחוזה ובמפרט הכללי  –בנוסף לאחריות הקבלן לעבודה בשלמותה 

שנים עבור כל הציוד המורכב במסגרת עבודתו, כגון: משאבות, מיכלים, דוודים, לוחות חשמל,  5של 
ות זו מתייחסת לטיב הציוד ופעולתו התקינה. האחריות לא כוללת שירות מערכות בקרה וכו'. אחרי

 תקופתי.

 סילוק מים מהחפירות  9.1/

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

 לבצע גם תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם בשטח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה 
לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין סעיף זה. דין זה כוחו יפה אפילו אם החפירה בוצעה ע"י 

 אחרים.

 ניקוי המגרש /9.3/

על הקבלן לנקות את כל שטח העבודה לפני התחלת העבודה וגם מזמן לזמן בהתאם להוראות המהנדס, 
הבניין, החפירה, המילוי ועבודות הפיתוח. הניקוי יעשה בבנין מכל פסולת בנין המצטברת לרבות שטחי 

 עקב עבודות הקבלן.
 האחריות למציאת מקום שפך מאושר חלה על הקבלן.

 עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד והיא תיראה ככלולה בהסכם שנחתם עם הקבלן.
 ה ע"י צד שלישי.במידה ולא יבוצע יחויב הקבלן בעלות ביצוע העבוד
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 גידור חפירות שיבצע הקבלן 9.33/

הקבלן יתקין גדרות, יחזיקן במצב תקין במשך זמן העבודה, ויסלקן עם השלמת העבודה. כמו כן יסדר 
מעקות, אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות 

 הבטיחות העדכניות.

 תכניות ומסמכים 9.31/

קבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים ותכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש המפקח. על ה
 המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה.

 במידה והתכניות ו/או המסמכים יזוהמו, על הקבלן להחליפם.
 תכניות ללא תשלום. תכניות נוספות על חשבון הקבלן. 1המזמין יספק לקבלן 

 מכשירים 9.31/

ל הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות במקום העבודה מכשירי מדידה לסידור סימון הבנין על כל חלקיו ע
 ולבדיקת העבודות שנעשו.

ידי גורם מוסמך או חברה -יבוצעו על ISO9000הכיולים של כל המכשירים למדידה ובקרה יהיו לפי 
 המכוילים במכון התקנים.מתמחה בהפקת תעודות כיול מוסדרות וביצוע הכיולים כנגד סטנדרטים 

 דגמים ובדיקות   9.30/

בכל מקום שנזכר במפרט הטכני המיוחד שיש לאשר דגמים, על הקבלן להכין דגמים בצורה ובמספר כפי 
 שיידרש על ידי המתכנן, ושום עבודה בעלת טיב ירוד בכל מובן שהוא כלפי הדגם המאושר, לא תתקבל.

ידי מעבדה מוכרת והוא רשאי לקבוע את -ות חומרים עלהמפקח או המתכנן רשאי לדרוש לעשות כל בדיק
המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי היציקות, בכדי להוכיח כי החומרים ו/או העבודה מתאימים 

 לתנאי החוזה.

 קביעת אביזרים או השארת חללים 9.35/

טריזים וכד' על הקבלן לקבוע בבנין, עם התקדמות העבודה, ללא תשלום נוסף, שרוולים, פתחים, עוגנים, 
כפי שיידרש וכן להשאיר חורים, גומחות, שרוולים, פתחים, חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, 
תעלות וכיו"ב. חציבת פתחים, חריצים, קידוחים וכו' בטונים לאחר ביצוע השלד יבוצעו אך ורק באישור 

 המפקח.

 תקנות עבודה ממשלתיות 9.31/

קנות העבודה העירוניות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל ת
 הבריאות, שירותי כבאות, וכו' שנקבעו על ידי השלטונות בקשר להרמת המבנה.

לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן 
 ם של התקנות הנ"ל.כלשהיא עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילויי

 כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים על ביקורות ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.
 

 מידות בתכניות 9.39/

על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות, ובכל מקרה שתימצא טעות או סתירה 
 בתכניות, בשרטוטים או במפרט עליו להודיע על כך מיד למפקח.

 דות מקצועיותעבו 9.31/

הקבלן יחזיק באתר מהנדס )מהנדס פרויקט( ומנהל עבודה רשום במשרד העבודה, למשך כל זמן ביצוע 
ובמשרה מלאה באתר. המהנדס יהיה מהנדס רישוי עם רשיון שניתן בארץ. המפקח רשאי לדרוש   העבודה

 די. פי שיקול דעתו הבלע-הוספת מהנדס או מנהלי עבודה בהתאם להיקף העבודה ועל
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן להחליף את המהנדס או מנהלי העבודה במקרה והחליט שאינו מתאים 

 9למלא תפקידו בהתאם לחוזה. החלטתו בעניין זה תחייב את הקבלן ויהיה עליו להחליף את הנ"ל תוך 
 ימים מיום מתן ההוראה.
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 מסירת המערכות 9.31/

 בודות שהן נשוא חוזה זה.מסירת המערכות תעשה בשלב שבו נגמרו כל הע
 התנאים למסירת המערכות הן:

הקבלן הגיש מסמך רשמי עם אישור מכון התקנים הישראלי ובו הוא מאשר כי כל המערכות  .3

 שהותקנו על ידו עונות על התקנים הישראלים לבטיחות.

 הקבלן סיים את ביצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל. .1

והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות  הקבלן סיים את הבדיקות .1

 הבדיקות.

 הקבלן בצע את הרצת המתקנים. .0

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כמפורט. .5

 ".AS MADEהקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט, ראה להלן, כולל תכניות "  .1

יקות חוזרות חלקיות או כוללות של המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות ובד .9

 המערכות תוך הסתייעות בטכנאי הקבלן.

בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת  .1

 המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות וכמו כן צוות מטעם המזמין.

 זמן קצר.תיקונים ירשמו בפרטי כל ביקורת קבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך  .1

 למפקח לפחות שבוע לפני מועד קבלת העבודה. AS MADEהקבלן מתחייב למסור תכניות  ./3

 בתאריך שיקבע ע"י המפקח. AS MADEלא תתקבל עבודה ללא מסירת תכניות  .33

 

 ומסמכים AS MADEתכניות  /9.1/

ם סטי 1בגמר העבודה, לקראת מועד קבלת העבודה )בתאריך שיקבע ע"י המפקח(, ימציא הקבלן למפקח 
של ספר המתקן ותכניות מלא המבטא את העבודה כפי שבוצעה, הסט יכלול את עבודותיו ויוגש על גליונות 

 ובאיכות מעולה. Autocad  -עם סט קבצי תכניות ב CDלבנים מקופלים ודיסק 
 הסטים יכללו כדלהלן:

הסטיות שנעשו סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם סומנו כל השינויים, התוספות ו
בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים מאושרים ע"י היועץ  כתוכניות עדות. תכניות 
עדות תשתיות יבוצעו ע"י מודד מוסמך וכללו מיקום מדויק של הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים )צנרת 

 ת צנרת. כניסת/יציא .I.L -שוחות ו .T.L –ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 
 ההוצאות בגין העבודה הנ"ל כלולות בהסכם עם הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 המשך עבודה במבנה 9.11/

קבלת מכרז/חוזה זה ע"י הקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות או אפשרות לתביעה לגבי המשך עבודות 
 ז/חוזה זה.הבניה ועבודות אחרות כלשהן שיתבצעו ע"י המזמין במבנה ובאתר ושאינן כלולות במכר

 שינוע ציוד למקומו 9.11/

הקבלן יוודא שדרכי הכנסת ציוד, ארובות, צינורות וחלקי יחידות למקומות ברורות לו. הקבלן יתכנן את 
 עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים למקומו המיועד לפי דרכי שינוע אלה.

זמן חישובי הצעתו, ולא תשולם כל את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים לעיל, ייקח הקבלן בחשבון ב
 תוספת או מחיר מיוחד עבורם, והן תהיינה כלולות בהסכם עם הקבלן.

 תכניות עבודה, קטלוגים ומפרטי ציוד 9.10/

לא תעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות העבודה 
 ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.

עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאישור המפקח לפי  0 -תכניות עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד בהקבלן יכין 
 ומעלה. /1/3יהיו בתוכנת אוטוקד גרסה  CADנהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח. שרטוט 

 רמות: 1 -לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ
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 ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים. –מאושר 
ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות הרשומות  –מאושר בהתאם להערות 

 )אם אינן מפריעות לפעולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.
לאישור. אין להתחיל בביצוע שום עבודה הקשורה  יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם –לא מאושר 

 לחומר בלתי מאושר זה!
אישור המהנדס לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, התאמתו 

 לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום תקופת האחריות של המתקן.
בלן לאישור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך עם קבלת צו התחלת העבודה יעביר הק

 ושלא נרכש ע"י המזמין.
כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה,  כולל ביצוע תיקונים לפי דרישת המפקח, יחולו על 

 הקבלן ויהיו כלולות בהסכם.
 

 חומרים, מוצרים וציוד 9.15/

 איכות )טיב( החומרים והמוצרים: 9.15.3/

מוצרים למיניהם יהיו חדשים ומאיכות וסוג הגבוה ביותר, כמפורט בתנאים ובמפרט כל החומרים וה
 הטכני המיוחד.

 תקני ובדיקות במכון התקנים: 9.15.1/

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המעודכנים )ההוצאה האחרונה(. בהעדר 
 מוצרים מתוצרת חוץ.תקנים ישראליים, יעמדו בדרישות התקנים של ארץ הייצור לגבי 

הקבלן יספק למהנדס תעודות מיצרני החומרים או המוצרים, שבהן יאשרו את התאמת החומרים לתקנים, 
 פרט לחומרים שמוטבע עליהם תו תקן.

 אישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים: 9.15.1/

אישור המפקח  כל הציוד והאביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט הטכני המיוחד, טעונים
לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה של הקבלן. לפני מתן האישור רשאי 
המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים ותאורים טכניים. המפקח יאשר 

ע ונסיון בייצור ציוד הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי יד
ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם 

 שנים לפחות. 1נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו במשך 

 דגמים של מוצרים ואביזרים: 9.15.0/

שבדעתו להשתמש בהם לביצוע על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים. חומרים ואביזרים, 
 העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.

הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה. לא ישולם לקבלן פיצוי עבור הוצאו 
 פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

 שם היצרן: 9.15.5/

ת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן שם היצרן הנקוב במפרט הטכני, נתון לצרכי קביעה נוספ
מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות באישור המפקח לספק 

מוצרים שווי ערך ליצרנים אחרים שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם 
 ים יותר.נמוך יותר, או שמועדי האספקה נוחים ובטוח

 הבטחת אספקת החומרים והציוד: 9.15.1/

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של 
 היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שיקבע.

הקבלן יהיה אחראי לנזקים שיגרמו לאחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים בגלל הספקת חומרים וציוד 
 ים מאוחרים.במועד
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 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים: 9.15.9/

חומרים ומוצרים יבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר שנמצא 
בו פגם כלשהו, יסומן ויורחק על ידי הקבלן תוך שבוע. כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון 

 התקנים או המהנדס פסל אותם.

 ומוצרים:חומרים  9.15.1/

 חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו ע"פ המפורט בכתב הכמויות.

 ביצוע העבודה   9.11/

 אורח מקצועי: 9.11.3/

כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע" וכן לפי תכניות 
ות ויש לראותם אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה, או בגלל שינויים אשר המפקח רשאי להור

כמשלימים זה את זה.העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, גם אם לא מצאה את ביטוייה בתכניות או 
במפרט. על הקבלן, לכן, לבדוק נכונות קוטרי הצינורות והאביזרים המסומנים בתכניות ולהודיע למפקח 

 בכל מקרה של ספקות.
 ראות למתקני תברואה.על הקבלן לבצע את המתקנים הסניטריים בהתאם להו

עבודות שלא תבוצענה בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת, או בשיפועים או בקטרים לא נכונים, 
 יפורקו ויורכבו מחדש על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 כלי עבודה: 9.11.1/

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה מעולים, שיבטיחו ביצוע העבודה ברמה 
 ובמועד הדרוש.הדרושה 

 פעולות למניעת קורוזיה ועבודות צבע 9.19/

כל עבודות הצביעה יבוצעו במפעל בהתאם לדרישות מפרט הטכני הכללי והתקנים הרלוונטים. תיקוני צבע 
 בלבד יבוצעו באתר.

בהתחשב בזמן הביצוע של הקמת המתקנים, על הקבלן לנקוט בפעולות למניעת קורוזיה בפרק הזמן עד 
 ים.להפעלת המתקנ

צנורות פלדה מגולבנים להספקת מים, המורכבים בתוך קירות בניה )בלוקים או בטון( יקבלו עטיפה 
 מתוצרת "אברות". APC-GALפלסטית חרושתית מסוג 

 הספחים יוגנו באמצעות עטיפתם המלאה בסרט פוליאטילן דביק המיועד לכך.
 אין להשתמש בסיד ובגבס לכיסוי צינורות פלדה מגולבנים.

ת המיועדת להתקנה סמויה בחריצים תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה, כגון בטון ללא מוספים )ללא צנר
 סיד, גבס וכו'(.

ייעשה בחומר לפי הוראות  35/0כיסוי צנרת המותקנת במחיצות בנויות מבלוקי גבס המתאימים לת"י 
 יצרן הבלוקים.

 
 יפה.הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לחץ ויעברו שט

 לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.
לפי מפרט  APC-Eצנורות פלדה מגולבנים המורכבים גלויים יסופקו עם ציפוי צבע חרושתי אפוקסי 

 מיקרון לפחות. /31"אברות" בגוון שיקבע ע"י המפקח. עובי כללי של ציפוי 
ובטון דחוס  APC-3דמה יהיו בעלי עטיפה חיצונית חרושתית  צנורות פלדה שחורים, מורכבים בתוך הא

 בפנים לפי מפרט "אברות".
במפרט  33/50כל חלקי פלדה מגולבנת כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזל וכו', יצבעו לפי סעיף 

חלקי  מיקרון לפחות. כל /31הכללי לתנאים אקלימיים רגילים )פלדה מגולוונת(, אך עובי הכללי יהיה 
מיקרון לפחות. צינורות פלדה  /31במפרט הכללי. עובי הכללי  33/5הפלדה השחורה יצבעו לפי סעיף 

מיקרון לפחות בגוון  /31לפי מפרט "אברות". עובי הכללי  APC-Eשחורים יסופקו עם ציפוי צבע אפוקסי 
 שיקבע ע"י המפקח.

כלול במחיר יחידה של הצינורות ו/או  עבודות הצביעה הן עבודות עזר ואינן נמדדות בנפרד, מחירן
 הפריטים הצבועים. עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעים מקצועיים בעלי ידע ביישום צביעה.

 גוון צבע של שכבה העליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן:
 (, עם סימון ירוק01תכלת )גוון מס'    -צינורות מים קרים רגילים  - .3

 (95חום )גוון מס'      -י ביוב )לצנרת מיצקת ברזל ופלדה( צינורות מ - .1



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

039 

 אפור בהיר    -צינורות מי גשם  - .1

 קבועות תברואיות ואביזריהן 9.11/

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק פריטים שונים לפי ראות עינייו. .3

במקרה של אספקה ע"י המזמין, אחראי קבלן האינסטלציה על קבלת הסחורה, שינועה באתר, 

 חסונה עד להתקנה והתקנה כולל כל חומרי העזר.אי

קבועות החרס שיסופקו על ידי הקבלן, תהיינה צבעוניות או לבנות, מסוג א', ללא פגם, בגוון  .1

 שיקבע על ידי המפקח.

כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על זיזים מזויתני  .1

 .קבועים בקיר 1//1//1נירוסטה 

. המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם 1/31הכיור יחוזק לזיז על ידי וו מכופף " .0

 ק"ג. //1 -יצירת מגע מלא. התקנת המשטחים והכיורים תתאים לעומס של כ

 כיורים המותקנים מתחת למשטח יורכבו כנ"ל ויודבקו למשטח. .5

כלים עם מוצא "אס" ולא מהקיר ראשי הנקזים יורכבו כך שלא יבלטו מפני הרצפה הגמורה ל .1

 לכלים עם מוצא "פי".

 אסלות תלויות תורכבנה על פני החרסינה ותחוזקנה למתקן תליה חרושתי כמפורט בהמשך.  .9

משטח המגע לחרסינה ימרח במלט לבן. החלק התחתון של המתקן יבוטן לרצפה באמצעות 

 יציקת קורה מבטון מזוין.

 ק"ג. //0 -התקנת האסלות תתאים לעומס של כ .1

קבועות שיסופקו על ידי הקבלן או על ידי המזמין, יורכבו בהתאם להוראות ההרכבה של  .1

היצרנים ולפי ההוראות המתאימות המפורטות לעיל. לאחר התקנת הכלים הסניטריים יש 

לבצע בדיקת עומס. מחיר הבדיקה כלול במחיר המתקן. פירוט דגמי קבועות סניטריות ראה 

 בכתב הכמויות.

 יות כלליות לכל סוגי הצינורותהנח  9.11/

התקנת הצנרת בשטח תיבדקנה ע"י "שרות שדה" של יצרני הצינורות ונציג מעבדה מוסמכת )מכון 
 התקנים( ללא תוספת תשלום. עלויות הבדיקות כלולות במחיר החוזה.

 קטרים נומינליים: 9.11.3/

שים( תואמים בקירוב בכל הקטרים המסומנים בתכנית הם קטרים נומינליים ומידותיהם בקוטר )אינט
 לקוטר הפנימי של הצינור.

 נקיון ושלמות הצנורות: 9.11.1/

 כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן להקפיד על:
אחסון נאות של כל הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור לכלוך לתוך  .3

 הציורות.

 תקנה.בדיקת וניקוי כל צינור לפני הרכבתו. צינור פגום לא יורשה לה .1

 איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה. .1

סתימה בפקקי עץ או אמצעי חרושתי אחר מאושר לצינורות גשם או שפכים או מחסומים  .0

 למנוע חדירת בטון בזמן יציקת תקרות או עמודים.
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לא יורשה שימוש בשקי מלט משומשים או אלתור דומה. בכל מקום בו מסומן לקבלן "גמר  .5

אוגן ואוגן עוור לצורות מים,  -קין הקבלן פקק חרושתי מתוצרת יצרן הצנרת, דהיינו ביצוע" ית

יתקין הקבלן פקק חרושתי  H.D.P.E -או פקק מוברג בהתאם לקוטר. לצינורות שפכים מ

 מולחם בקצה הצינור/זקף.

 שיפועים: 9.11.1/

קוזם, בהתאם למסומן צנורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים נכונים, כדי להבטיח אוורורם וני
 בתכניות.

 צנורות בחריצים: 9.11.0/

 הצינורות יכוסו רק לאחר שיבדקו בבדיקת לחץ ויעברו שטיפה.
 לפני כיסוי הצינורות יש להזמין נציג מכון התקנים לבדיקת התקנתם.

 מ"מ. 12צנורות בחריצים יקבעו כך שיהיה הכיסוי לפני הטיח לפחות 
 מתוחה מגולבנת. לצנורות מבודדים יכוסו החריצים ברשת

 הרכבת צנרת גלויה: 9.11.5/

הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צנור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק צנורות אחרים 
 של המתקנים וגם לא צנורות של המקצועות האחרים.

 התאום עם הקבלנים האחרים בהתאם לתנאים הכלליים, מתייחס במיוחד להרכבת צנרת גלוייה.

 ותמיכת צנורות: תליית 9.11.1/

 או "מופרו"  P-1000" דגם UNISTRUTכל הצנורות יורכבו על תמיכות מתלים וחובקים מתוצרת "
 עם כל האביזרים האורגינליים הנלווים לתמיכות אלה. הצנורות יבודדו מהחובקים ע"י

 . התמיכות, המתלים והחובקים כולל כל האביזרים הנלווים יהיו מגולבניםEPDMפסי גומי 
 ילבון חם(, ברגים ואומים מנירוסטה.)ג

הקבלן יגיש לאישור פרטי תלית הצנרת שבדעתו להתקין בכל מקרה וביצוע התליות והחיזוקים יהיה אך 
 ורק ע"פ תוכניות מוחתמות "מאושר לביצוע" ע"י המפקח.

 רקורדים: 9.11.9/

 אחרי כל שסתום הברגה ובכיוון הזרימה, יש להרכיב רקורד.

 שרוולים 9.11.1/

עוברים דרך מחיצות, קירות, או תקרות, יסודרו שרוולים בקוטר גדול לפחות בחמישה עשר לכל הצנורות ה
 מ"מ מהקוטר החיצוני של הצנור העובר בשרוול.

השרוולים יותקנו תוך כדי מהלך יציקת הקירות. בכל מקרה בו יתקין הקבלן שרוול שלא בהתאם לצורך 
קבלן על חשבונו קידוח בקוטר תואם באמצעות מקדח או במיקום שאינו נכון או שלא יותקן שרוול יקדח ה

יהלום ויתקין שרוול חדש. לא תורשה חציבה מכל סוג שהוא. השרוולים יהיו מצנורות פלדה דרג ב', 
מגולבנים ובאורך תואם את רוחב הקירות. לאחר התקנת הצנרת יסתום הקבלן את הרווח בין הצנור 

 יחות.והשרוול במסטיק מסוג מאושר ע"י יועץ הבט
לכל הצנורות העוברים דרך מחיצות/קירות גבס יותקנו שרוולים מחומר עמיד אש ומאושר ע"י יועץ 

הבטיחות בקוטרים כנ"ל. הפתחים בין הצנור והשרוול ובין השרוול והקיר יאטמו במסטיק מסוג מאושר 
 ע"י יועץ הבטיחות.

קין שרוולי פלדה דרג ב' מגולבנים בקירות גבס המפרידים בין אזורי אש שונים למעברי צנרת יש להת
 ולאטום באמצעי איטום מאושרים ע"י יועץ הבטיחות.

במעברי צנרת דרך קירות/תקרות/רצפות הממ"מים יותקנו שרוולי הג"א מסוג מאושר ע"י פיקוד העורף 
 יון".-, "אורBSTמתוצרת 

 כל המעברים דרך קירות/רצפות/תקרות יש לבצע לפי פרטי יועץ איטום.
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 שילוט /9.1/

 כללי 3./9.1/

על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים, הצינורות, וכן לשרטט בעזרת צבעי שילוט על כל 
 צינור את תפקידו וכן כיוון הזרימה.

 את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המפקח.
 נוחים לקריאה, מאושרים ע"י המפקח. מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות

 צבע השלטים בהתאם לצבע הצינורות, הברזים או הציוד, או לפי דרישת המפקח.
 קבלת העבודות מותנית, בין היתר, בביצוע מושלם של דרישות צבע וזיהוי לשביעות רצון המפקח.

 זיהוי צינורות 1./9.1/

 .151כל עבודות זיהוי הצינורות יהיו כפופים לת"י 
ורות יסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טבעות )מדבקות( זיהוי סביב הצינור, כל הצינ

 מטר וע"י כל הסתעפות או שסתום. //.1 -במרחק לא יותר מ
מטר בקו ישר, אחד אחרי כל  1ע"ג טבעות זיהוי יסומנו יעודי הצנרת וחיצים לכיוון הזרימה במרחקים של 

 ד בכל חדר או חלל. השלטים יהיו מודבקים היטב לצינורות.זוית או הסתעפות ומינימום אח
ס"מ ובאורך בהתאם לקוטר    1טבעות זיהוי לצינורות יהיו מסרטים פלסטיים מודבקים לצינור, ברוחב 

 הצינור. צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לדרישות המזמין.

 זיהוי ציוד וברזים 1./9.1/

 ומספר אזור/חלל/חדר אליו הוא שייך.לכל ברז יסופק ויורכב שלט עם יעוד הברז 
 מ"מ. 1מ"מ עם אותיות בגובה  5x1השלט יהיה במידות 

 מ"מ. 1ס"מ עם אותיות בגובה  5x35השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו 
-השלטים יהיו מוחזקים היטב לברזים באמצעות אזיקונים/שרשראות מנירוסטה או פליז עם ציפוי ניקל

 כרום.
השלטים לציוד ולברזים ראשיים בחדרי משאבות ובפירים יהיו מחומר פלסטי  "סנדביץ" בהתאם לאישור 

המזמין. השלטים יהיו מוברגים באמצעות ברגי נירוסטה או מוחזקים באמצעות שרשראות כנ"ל או 
 אמצעים אחרים שיאושרו ע"י המפקח.

ע"ג תקרות אקוסטיות או קירות במקומות בהם ס"מ  1x5יותקנו שלטים מפלסטיק "סנדביץ" במידות 
 יותקנו ברזי ניתוק בחללי התקרות לצורך איתור מקום ההתקנה.

 לוחות חשמל  0./9.1/

על הקבלן לדאוג לשילוט נכון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם. בחזית 
-לבן-וחות סנביץ פלסטיים )שחורהלוח, בצד האחורי של הדלתות ובתוכו על גבי הפנלים יהיו שלטים מל

שחור( מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד משמעי גם לאחר פרוק מכסי 
 מגן. השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח.

 מערכת מים קרים, הידרנטים    9.13/

 אש ע"י הידרנטים-מערכת מי צריכה וכבוי 9.13.3/

 כמתואר בתכניות. 40רות פלדה מגולבנים ללא תפר סק. כל צנורות אספקת המים יהיו צנו
יבוצעו בהברגה עם ספחים מגולבנים מיצקת חשילה גלויים או בתוך קירות  1צנורות בקוטר עד "

 בניה/גבס.
 יבוצעו בריתוך. 1צנורות בקוטר מעל "

לפחות. הצנורות  מיקרון /31)אברות( בעובי  APC-Eהצנורות הגלויים המגולבנים יהיו עם ציפוי אפוקסי  
 )"אברות"(. GAL-APCבקירות יהיו כנ"ל עם עטיפה פלסטית חרושתית 

ספחי הצנורות בקירות יצבעו בשכבת "פריימר" ובשתי שכבות לכה על בסיס ביטומני, שחורה ויעטפו 
 בסרט פוליאטילן דביק המיועד לכך.

חול ללא סיד, להגנה בפני -מלטלאחר התקנת הצנרת בקירות יבוצע ביטון הצנרת לכל ארכה עם תערובת 
קורוזיה. לפני כיסוי הצנורות יש לבצע טסטים ולקבל אישור להתקנתם משרות שדה של היצרן ומעבדה 

 מוסמכת )מכון התקנים(. אין לבצע כיסוי הצנורות ללא אישור המפקח.
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ז מתוצרת יהיו שסתומים כדוריים מתוברגים מפלי 1השסתומים במערכת המים )מי צריכה( בקוטר עד "
ומעלה במערכת המים )מי צריכה( יהיו  1מעבר מלא מאושר. כל השסתומים בקוטר " //1"שגיב" סדרה 

 שסתומי "פרפר" מצופים רילסן מתוצרת "הכוכב" עם תמסורת ואוגנים נגדיים.   
-EKO"גמל" למונה מים ראשי כל השסתומים יהיו שסתומי שער מתוצרת "הכוכב" מצופים רילסן דגם -ב
S,  פרט למגופי צנרת הידרנטים שיהיו מגופי שער מאושריםUL/FM  עם התראה חשמלית על מצב הברז

ON/OFF                         .)כמו כן שסתומי שער יותקנו ביציאות ממאגרי מים למתקני שאיבה )מי צריכה . 
צריכה עם מתאימים למי  FM/ULשסתומים במערכת ההידרנטים יהיו שסתומי "פרפר" מאושרים 

עם חיווט ללוח גילוי אש ראשי ולמערכת בקרה מרכזית. בנוסף,  OFF/ONהתראה חשמלית על מצב הברז 
השסתומים ינעלו עם שרשרת ומנעול במצב פתוח באמצעות שרשרת ומנעול. שרשראות, מנעולים ומפתח 

פנימיים יותקנו  "מסטר" ימסרו למפקח. ביציאות ממאגרי מים למתקני שאיבה מי כיבוי אש להידרנטים
 עם התראות ונעילה כנ"ל. UL/FMשסתומי שער מאושרים 

 כל האביזרים, הספחים, הציוד והצנרת יתאימו ללחצי עבודה במערכות.

 חיטוי ושטיפת מערכת המים 9.11/

אש )הידרנטים( תבוצע ע"י תמיסת מי -חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים, החמים ומערכת מי כיבוי
 ל"ת ומשרד הבריאות.כלור בהתאם להוראות ה

העבודה היא אחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של המפקח, 
 מנהל העבודה ומומחה מוסמך שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.

 העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכלוס המבנה ומסירתו לשימוש.
ניסת המערכת יכניסו מי כלור בכמות הדרושה ע"פ הל"ת. ע"י משאבת העבודה תבוצע בצורה כזאת שבכ

מינון ילחצו את המים למערכת, לאחר מכן ינוקזו כל ברזי היציאה המורכבים במערכת עד שלמים 
 טולידול.-היוצאים יהיה ריח של כלור או שהמים ייבדקו ע"י תמיסה אורטו

מים נקיים, שמכל ברז יוצא ומכל שסתום ניקוז אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת ב
 דקות. 5יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 
יבודדו בשרוולי "ארמפלקס" בעובי כמפורט בכתב הכמויות. השרוולים יושחלו על הצינורות )לא ייחתכו 

לפחות לאורך(. מעל הבידוד הצינורות הגלויים ובקירות גבס יעטפו בסרט עטיפה פלסטי בחפיפה של שליש 
 בצבע זיהוי. 

 צנורות בקירות יהיו בגוון זיהוי ע"פ המפרט )מתחת לבידוד(.
 בידוד הצנרת לא מבטל את הצביעה! –לתשומת לב הקבלן 

 מערכת נקזים ואוורור - H.D.P.Eצנרת  9.11/

 .1 -ו 3חלקים  0091כל מערכת הנקזים והאוורור תהיה בהתאם לדרישות הל"ת ות"י 
 בנוסף לביקורות המופיעות בתכניות. 31/5קורות בהתאם להל"ת ות"י תשומת לב הקבלן להתקנת בי

( E.P.D.Hדלוחין וניקוז מז"א הגלויה, במילוי ובקירות תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ) -צנרת שופכין
 מתוצרת "גבריט".

 ספחי הצנרת יהיו מתוצרת יצרן הצינורות.
 וע"פ הנחיות היצרן. 1 -ו 3ם חלקי 0091אופן ההתקנה והחומרים יהיו בהתאם לת"י 

 בחניונים לצנרת אנכית יותקנו מעקות הגנה ממתכת בהתאם לפרט אדריכלות.
 העבודה תבוצע ע"י אנשים שהוסמכו ע"י יצרן הצנרת ובפיקוחו.

בסיום העבודה על הקבלן לקבל אישור בכתב על טיב העבודה שנעשתה בשטח משרות שדה של היצרן וכתב 
 שנים. /3רת לתקופה של אחריות של יצרן הצנ

 הפיקוח של יצרן באתר, אישור הביצוע ואחריות היצרן כלולים במחירי הצנרת.
למתכנן, לנציג היצרן ולמפקח באתר הזכות לפסול עובדים לא מתאימים, מכשור וציוד לא מתאים וכל 

 התקנה אשר נעשתה שלא לפי ההוראות.
 מטעם היצרן בשטח.החיבורים בכל הקטרים יבוצעו לפי הנחיות המפקח 

 .31/5.1בסוף העבודה או לקטעי העבודה ע"פ החלטת המפקח תבוצע בדיקת לחץ ע"פ הל"ת ות"י 
תליות צנרת פוליאתילן יהיו ע"פ הנחיות יצרן הצנרת ויהיו חרושתיות כדוגמת תוצרת "רוקו" או 

''MUPROעם רפידות מ ''- E.P.D.M. מיכת צנורות"(.בהקף מלא של הצנורות )ראה סעיף "תליית ות 
יש להתקין מחברי התפשטות, נקודות קבע ופתחי ביקורת לפי דרישות התקנים  -לתשומת לב הקבלן 

 למרות שלא סומנו בתוכניות. )מחירי הצנרת כוללים גם את האמור לעיל(.-הרלוונטים
 מ' על גבי הצנורות יש למלא אותם במים בזמן ההתקנה. /.3במידה וקיים עומס בטון מעל 

 יפת הבטון על צנור תת קרקעי מתחת לרצפת בטון תהיה לכל אורכו כולל קטעים הוורטיקליים.עט
 1מ"מ לפחות וחישוקים מברזל מצולע בקוטר  31ברזים )ברזל מצולע( בקוטר  0לאורך העטיפה יותקנו 

 לפחות. /1-ס"מ. סוג בטון ב /1מ"מ כל 
 /3הצנורות חישוקים מברזל מצולע בקוטר  לצורך תליית הצנרת לקונסטרוקצית הרצפה יותקנו לאורך

 מ' ויחוברו לזיון הרצפה. /3.5מ"מ כל 
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החפירה לצורך התקנת הצנרת התת קרקעית תחל אך ורק לאחר סימון הקווים ע"פ המידות בתכניות 

 ואישור המפקח לסימון זה.
וזר באדמה ושרידי כל החומר החפור לצורך התקנת הצנרת יסולק מהאתר ע"י הקבלן, ולא יורשה שימוש ח

 מצע לצורך מילוי החפירות.
קרקעית, ולא תשולם תוספת עבור קשיים -כל עבודות החפירה/חציבה יהיו כלולות במחיר הצנרת התת

 בעבודה. הקבלן יקבל פרטים על סוג הקרקע באתר במהלך סיור הקבלנים.
סוג ב' אשר יהודק בשכבות  המילוי החוזר מעל עטיפת הבטון של הצנרת הנ"ל יבוצע ע"י מצע חדש מובא

 אחוז מודיפייד א.א.ש.הו. ע"פ הוראות המפקח. 11ס"מ עד לדרגת צפיפות של  /1של 
 ס"מ מעל רצפת הבטון סגור עם פקק חרושתי )מולחם(. /1גמר הצנרת יהיה 

 עבודות בטון וברזל זיון )לכל סוגי הצנורות( 9.10/

תו המקורית ויאוחסן במקום מוגן מרטיבות הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי, יובא למקום באריז
 לפי הוראות המפקח.

 תערובת הבטון תתאים לדרישות התקן הישראלי ותגיע לאתר באמצעות מערבלים ממפעל בטון מורשה.
לא תורשה תוספת כל חומר נוסף לתערובת. כל חומר שיפסל ע"י המפקח יורחק מיד מאתר העבודה ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו.
ן יהיה בהתאם לתכניות, לדרישות התקן הישראלי, והמפרט הטכני הכללי לעבודות בנין. הברזל הברזל לזיו

יכופף ויתאים במידותיו לנדרש בתכניות תוך הקפדה על מידות, אורכים, וקשירת כל מקומות ההצטלבות 
 בחוטי קשירה ע"מ להבטיח קשיחות בזמן היציקה.
אימה לדרישות, ולדרוש התקנתם מחדש או הפחתת המפקח רשאי לפסול חלקי מבנה שבדיקתם לא הת

 מחירם.
במידה ועטיפת הבטון מופרדת מרצפת הבטון עקב עומק הצנורות, יש לבצע תליות הצנרת מקונסטרוקצית 

מ' )הקוטר יקבע ע"י הקונסטרוקטור(. סביב  /3.5מ"מ כל  31הרצפה באמצעות ברזל מצולע בקוטר לפחות 
 התליות יוצקו עמודוני בטון. 

 מחיר עטיפת בטון בכתב הכמויות כולל האמור לעיל.

 מבחנים 9.10.3/

, הל"ת, ת"י 31/5.1.3מבחני לחץ יבוצעו לכל המערכת או קטע לפי דרישת המפקח ובהתאם לדרישות ת"י 
. לצנרת מתחת לרצפה יש לבצע בדיקות וידאו ורנטגן בנוסף למבחני לחץ. לצנרת מתחת לרצפה 0091

 .CD -הבטון ואחרי שטיפת המערכת. תוצאות הבדיקות ימסרו למפקח בהמבחנים יבוצעו לפני יציקת 
מחיר המבחנים הנ"ל כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד. מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח. לאחר 

 המבחן הקבלן יוציא תעודת מבחן לחץ.

 צנרת פלדה עם ציפוי מלט פנימי )מערכת מי גשם( 9.15/

עם ציפוי מלט פנימי מתוצרת "אברות",  /51תפר לפי ת"י הצנורות יהיו מפלדה שחורים ללא  .3

 מיקרון. /31חרושתי בעובי  APC-Eאפוקסי -ציפוי חוץ

ספחי הצנרת יהיו מייצור חרושתי, מצופים מלט פנימי. אין לייצר אביזרים באתר. אין לייצר  .1

 אביזרים ע"י סגמנטים מהצנור המצופה.

 יצרן הצנרת. חיבורי הצנרת יעשו בריתוך ובהתאם להנחיות .1

 לרבות ספחים. APC-3צנורות בקרקע יהיו עם עטיפת פוליאטילן חרושתית   .0

 לפי מפרט "אברות" בעובי כולל APC-Eצנורות סמויים יהיו עם ציפוי חיצוני  .5

 מיקרומטרים. /35 .1

 .APC-3ס"מ מסביב בנוסף לעטיפת פוליאטילן  /1צנורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול  .9

טון יהיו זהים לצנורות בקרקע ובעטיפת בטון מזוין לפי הל"ת ות"י צנורות מתחת לרצפת ב .1

מ"מ כל  /3ויחוזקו לזיון קונסטרוקצית הרצפה באמצעות חישוקים מברזל מצולע בקוטר  31/5

 מ'. /3.5

 .31/5.1תבוצע בדיקת לחץ בהתאם להל"ת ות"י  .1
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 קוי מים בקרקע 
צפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית  1/31ם עובי דופן "ע /51צנורות מים יהיו צנורות פלדה שחורים לפי ת"י 

מתוצרת "אברות". הצנורות יותקנו בריתוך "הצמדה מלאה" ויבדקו ע"י שרות השדה  APC-3חרושתית 
של יצרן הצנורות "אברות". בדיקת לחץ יבוצעו ע"פ הוראות המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין ות"י 

 ערכת ולא ישולם בנפרד..  מחיר הבדיקה כלול במחיר המ31/5
 לאחר סיום העבודות יבוצעו שטיפה וחיטוי המערכת בהתאם ל הל"ת.

 מכמות התפרים שיבוצעו במערכת. 35% -תבוצע בדיקת רנטגן ל
 מחיר הבדיקה כלול במחיר הצנרת בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

 ביקורת עבודה במהלך הביצוע 9.11/

קורת מכון התקנים ונציגי "שרות שדה" של יצרני/ספקי הצנרת בכל שלב ושלב באחריות הקבלן להזמין בי
 והציוד לבדיקת טיב העבודה. מחיר הבדיקות כלול בחוזה ולא ישולם בנפרד.

דו"חות ימסרו למפקח. בסוף העבודה יש להעביר למפקח דו"ח ואישור סופי על ביצוע כל העבודות בתחומו 
 רת העבודה.של הקבלן. יש לראות זאת כי תנאי ההכרחי למסי

 מבחנים 9.19/

בנוכחותו ובאישורו של  31/5כל קווי מערכות המים יבדקו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין ות"י 
 המפקח.

 שעות לפני ביצועו ולקבל על כך את אישור המפקח. 10על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לפחות 
 שעות. 10ות למשך אטמוספר 12מערכות המים לסוגיהן תיבדקנה בלחץ הידראולי של 

 לא תורשה ירידת לחץ כל שהיא.
 שעות. 10מלחץ העבודה למשך  3.5מערכת מים בלחץ גבוהה תבדקנה בלחץ הידראולי פי 

לצנרת בחריצים, מבודדת או מכוסה בכיסוי כלשהו יש לבצע את הבדיקות לפני סגירת החריצים או 
 הרכבת הבידוד/כיסוי.

ץ ההידרוסטטיים, שטיפה וניקוז הקווים לא ישולמו בנפרד ותמורתם העבודות כרוכות בעריכת מבחני הלח
 כלולה בחוזה עם הקבלן.

 
 

 פרוספקטים, קטלוגים, הוראות הרכבה ואחזקה 9.11/

לפני תחילת העבודות יספק הקבלן למפקח פרוספקטים וקטלוגים של כל הציוד והאביזרים  .3

ת הפעלה ואחזקה מונעת. החומר שיסופקו ויורכבו על ידו. חומר זה יכלול במידת הצורך הוראו

עותקים. חומר אשר ישא חותמת "מאושר לביצוע" יימסר לידי  1 -יוגש לאישור המתכנן ב

 המפקח ולידי הקבלן.

לפני בקורת קבלת העבודה על הקבלן למסור למפקח בשלושה עותקים את הפרוספקטים  .1

ההפעלה והאחזקה והקטלוגים המפורטים של כל המוצרים והציוד שהתקין, כולל הוראות 

 המונעת )באנגלית ע"י יצרן או ספק הציוד, מתורגם לעברית ע"י הקבלן(.

 אישור המתכנן לנ"ל מהווה תנאי לאישור קבלת העבודה ע"י המזמין.

 תנאי מחירים לכתב הכמויות 9.11/

 התחשבות עם תנאי החוזה 9.11.3/

ות במילוי תנאי החוזה המחירים המוצגים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכ
 ותנאי המפרט על כל פרטיהם, לרבות:

 כל החומרים והפחת שלהם ובכלל זה מוצרים ויחידות ציוד לסוגיהם. .3

כל עבודות ההרכבה וההתקנה וכל עבודות העזר וחומרי העזר הדרושים לקבלת יחידות  .1

 מושלמות.

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים ומכונות. .1

 דה וכו' ובכלל זה העמסתם, פריקתם, חלוקתם בבניין או  באתר.הובלת החומרים, כלי העבו .0
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 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. .5

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מכס, מס קניה וכו'. .1

 הוצאת כלליות של הקבלן ובכלל זה הוצאות המוקדמות והמקריות. .9

 ל שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.הוצאות אחרות, מסוג כ .1

 רווחי הקבלן. .1

 שטיפת מערכות. ./3

 בדיקות מערכות. .33

  חיטוי מערכות מים. .31

 מוצרים או ציוד עם קביעת שם היצרן 9.11.1/

לגבי מוצרים או ציוד שצוין לגביהם במפרט או בתיאורי היחידות שם של היצרן והדגם, רשאי המפקח 
וד מיצרן אחר שהמפקח יקבע אותו, או דגמים אחרים של אותו להורות לקבלן לספק מוצרים או יחידות צי

יצרן. במידה ויהיו הפרשי מחיר בין מחיר המוצר שנקבע במפרט או בכתב הכמויות, ובין מחיר המוצר 
החדש שנקבע ע"י המפקח, יחויב או יזוכה הקבלן בהפרש הממשי בלבד, לפי מחירי לוח המחירים של 

 קבועים, על סמך הצעות מחירים מהיצרנים או מהספקים. היצרנים ובהעדר לוחות מחירים

 מחירי יחידות מלאכה נוספות 9.11.1/

מחירי יחידות מלאכה נוספות שאינן כלולות ברשימת הכמויות ייקבעו הדדית ע"י ניתוח מחירי עבודות 
 דומות בכתב הכמויות ובהעדרן לפי מחירי עבודות דומות במקצועות אחרים בבניין זה, ו/או לפי מחירי

 השוק בזמן ביצוע העבודות ו/או על סמך ניתוח מחירים מפורט שעל הקבלן להכין.
 המפקח הוא הקובע בשיטת קביעת המחיר.

 מחירי עבודות רג'י 9.11.0/

עבודות שלא ניתן לקבוע להן מחיר קבלני, כגון: פרוקים והרכבה מחדש בשימוש החומר המפורק, הרכבת 
 צעו ברג'י לפי הוראות המפקח.ציוד מיוחד שהיה בלתי נראה מראש וכד', יבו

יום -ישולמו לפי שעות עבודה של הפועלים שיבצעו את העבודה, יירשמו ביומן יום -עבודות רג'י  .3

ויקבלו את אישור המפקח. המחיר של שעת עבודה כולל: הטבות שכר, מיסים סוציאליים, 

, שימוש בכלי הוצאות נסיעה, הוצאות ניהול העבודה במקום, הוצאות כלליות ורווח הקבלן

 עבודה, מכונות ריתוך אוטוגן, מכונות הברגה ויתר כלי עבודה של שרברבים.

 לא ישולמו שעות עבודה ברג'י של מנהל העבודה ו/או מהנדס של הקבלן.

 
שיירכשו ויסופקו ע"י הקבלן לבנייה, ישולמו לפי חשבונות הספקים  -החומרים לעבודות רג'י  .1

 סוי הוצאות לחומרי העזר, הוצאות טיפול, הובלות ורווח.לכי 31%של הקבלן עם תוספת של 

 הכמויות 9.11.5/

בכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות, הן באומדן בלבד. המזמין רשאי בהתאם לתנאי החוזה, לשנות 
את הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה, הקטנה ללא הגבלת היקף ועל ידי ביטול של סעיפים בכללם וכל זה 

יר היחידה שבחוזה. העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל ללא שינוי במח
 למעשה ולפי שיטת המדידה המפורטת מטה.

 אופני המדידה /9.0/

 כללי 3./9.0/

 כל המדידות תהיינה נטו בלי תוספת עבור פחת ושבר. .3
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המדידה תירשם בפנקסי מדידה עם דפים ממוספרים, מסודרים לפי סוגי העבודות ומקומם  .1

 כז  בדפי ריכוז מסודרים, לפי סעיפי יחידות המלאכה של רשימת הכמויות.ותרו

כל דף מדידה יקבל את אישור המפקח לפני כיסוי הצנורות, כדי שתהיה לו אפשרות לבדוק את  .1

 המדידות.

 העתק מכל דף מדידה מאושר יימסר למפקח. .0

 עבודות עזר וחומרי עזר 1./9.0/

הם תמציתיים ומחירי היחידה ייחשבו ככלולים את כל  תיאורי יחידות המלאכה בסעיפי רשימת הכמויות
 עבודות העזר וחומרי העזר.

מתן פירוט של חומרי עזר או עבודות עזר בתיאורי יחידות המלאכה ברשימת הכמויות אינו גורע מהכלליות 
 המפורטת מטה.

 עבודות וחומרי עזר כוללים את:
 פקה וכל סוגי צנורות הניקוז.ספחי הברגה או ריתוך או הלחמה לכל סוגי צנורות האס .3

 חובקים, ווים, קונסולים, תמיכות וזיזים להרכבת ולקביעת הצנורות: .1

 ווים ושלדיות לשלטים או למכשירי בקרה למיניהם. .א

 מסגרות פלדה ליסודות. .ב

 זיזים לקבועות סניטריות. .ג

 ברגים לסוגיהם וברגי יסוד, ברגי פוליפס או ברגי יריה. .1

הקבועות הסניטריות, האביזרים, המוצרים ויחידות הציוד התחברויות למערכות של כל  .0

 שיסופקו ו/או יורכבו ע"י הקבלן או ע"י אחרים.

 שרוולי פי.וי.סי. לחיבור, אסלות ועביטי שפכים למערכת הנקזים. .5

 רוזטות לסוללות, ברגים, מזרמים וסיפונים לכל הצנורות שיוצאים מקיר מטויח או מהרצפה. .1

כגון: לוחות קלינגריט וגומי, טבעות ושרוולי גומי, חבל פשתן, מיניום, חומרי איטום לסוגיהם,  .9

 משחות איטום, סרטי טפלון וכד'.

 עבודות צבע .1

 חומרי ריתוך והלחמה. .1

עבודות הכנה בשלד הבניין להעברת צנורות לרבות שרוולים ואביזרי איטום, חיצוב וסתימת  ./3

 חריצים ופתחים/קידוחים כולל קידוחי ניסיון וגישוש.

תיקוני הבידוד לצנורות עם בידוד נגד קורוזיה, שנפגע בזמן הרכבתם בקרקע או שנתקלפו  .33

 לצורכי ריתוך או חיבור.

בדיקות ומבחנים, הפעלות נסיוניות והרצות של יחידות ציוד, הדרכת מפעילים, שירות במשך  .31

 תקופת האחריות.

 עבודות גישוש ותאום עם מערכת קיימות. .31

 

 מדידה לפי מספר יחידות 1./9.0/

 קבועות סניטריות לסוגיהן. .3

 סוללות, ברזים יוצאים לסוגיהם, ברזים פנימיים, מזרמים, סיפונים והונטילים. .1

 מחסומי ריצפה למיניהם וקופסאות ביקורת. .1

 שסתומים לסוגיהם. .0
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התחברויות לציוד או מכשירים שיסופקו ויורכבו באתר ע"י אחרים ולא באמצעות הקבלן,  .5

 יחידות וישולמו בתור תוספת מעל מדידת הצנורות והאביזרים.ימדדו ויסווגו לפי תיאורי ה

התחברויות לצנורות אספקה קיימים )מיועד לעבודות שינוי במתקנים קיימים או לפי הוראות  .1

המפקח( יכללו את סגירת הקוים וניקוזם, כמו כן תאום זמן ושיטת הביצוע ואת התוספות 

בשימוש. סעיף זה מתייחס להתחברויות  עבור עבודת לילה בהתחברויות לצנורות הנמצאים

 לקווים פעילים בלבד.

מחיר ההתחברויות לקווים קיימים שכבר נותקו ואינם פעילים )לרבות כל העבודות, ספחים  .9

 וחומרי עזר( כלול במחיר הצנרת החדשה ולא יחושב בנפרד.

ם ימדדו עבודות הפירוק ותיקוני הבידוד המפורק נכללים במחיר ההתחברות. חומרים חדשי

 בהתאם לסעיפי המדידה של כתב הכמויות.

 בגין קידוחים שלא נוצלו בפועל בלבד.-ס"מ עובי 10קידוח חורים בתקרות או קירות בטון מעל  .1

 מדידה לפי יחידות אורך 0./9.0/

 לא תשולם כל תוספת עבור ספחים בכל קוטר כולל בכל סוגי הצנרת אלא אם פורט במפורש.
יריהם, כולל הספחים ואביזרים מוברגים או מרותכים או צנורות לסוגיהם ימדדו לאורך צ .3

 מולחמים. אורך שסתומים מאוגנים יופחת מאורך המדידה.

בידוד צנורות יסווגו לפי הקוטר הנומינלי של הצנור המבודד וסוג הבידוד וימדדו לאורך ציר  .1

 הצנור המבודד וללא הורדה עבור אורך שסתומי הברגה בלתי מבודדים.

ן: לא תשולם תוספת כלשהיא עבור בידוד ספחים, ועבודת בידוד הספחים תהיה לתשומת הקבל

 כלולה במחיר הצנרת לרבות רוזטות בכל נקודה בה נגמר הבידוד.

תוספת מעל מדידת אורך הצנורות עבור ספחים יימדד ביח' וישולמו רק אם פורטו תוספת כנ"ל  .1

 ברשימת הכמויות ורק עבור אלו שפורטו.

 /  אחזקה ותיקונים  אחריות ושירות 5./9.0/

 מבלי לגרוע מן האמור בהסכם בהקשר לסעיף אחזקה ושרות :
 לאחר מסירת תעודת גמר לקבלן תחל תקופת הבדק של הקבלן כלפי היזם. .3

 למערכות התברואה וכיבוי האש יהיה משך התקופה שנתיים ממועד קבלת תעודת הגמר. .1

ל חשבונו כולל אספקת  והחלפת הקבלן אחראי בתקופת הבדק לתקן כל תקלה ו/או קלקול ע .1

 חלקים.

בתקופת הבדק הקבלן יתחזק את מתקני התברואה אשר היו באחריותו ואת המערכות  .0

 הקשורות אליו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.

שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים וטיפול  .5

 ות ובהתאם להוראות היצרנים .מונע תקופתי, לרב

שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם טיפול, השגה וקבלה של כל האישורים וההיתרים אשר  .1

 נדרשים לצורך המשך עבודה תקין כגון אישורים תקופתיים וכדו'.

השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק הכולל בדיקות, הפעלות, חלקים, בלאי, שימון  .9

 ישולם על בסיס מחיר לשנה כמפורט בכתב הכמויות. מסננים וכד'

 לצורך האחריות ולכל צורך אחר רואים את הקבלן כנציגו הישיר של יצרן הציוד כלפי המזמין. .1
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 אחריות 9.03/

 תקופת האחריות: 9.03.3.3/

אם לא צויין אחרת תהא תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה והפעולה 
חודשים קבלת המתקן בשלמותו  10שלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך התקינה של המתקנים המו

 ידי המפקח.-וקבלת תעודת גמר על
תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת יעשה על סמך 

 שעות. 10וך קריאת המפקח, תוך  פרק  הזמן המוגדר בנספח השירות שעות ממועד הקריאה ובכל מקרה ת
הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש אוריגינלי 

 תקין או אחר )במידה שהמפקח יאשר( במקומו.
חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתיקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן במשך 

 תקופת התיקון.
 הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו התקינה.כמו כן, ידריך 

היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים לאחר פרק זמן סביר מקבלת הודעה על תקלה, רשאי המפקח להורות 
על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל 

 ההוצאות.

 סתייגויות:ה 9.03.3.1/

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה לתכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה תקינה של כל 
המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי 

 מסוגל לגלותן.
, ולדרוש מהמהנדס את כל ההסברים לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות

 עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים.
במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגבי 

 פעולתם התקינה של המתקנים, חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המפקח.
את דעתו בזמן בחירת הציוד, או החומר, או חלק מהמתקן, או שאישר את  העובדה שהמהנדס הביע

 העובדה בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו.

 פגמים וליקויים: 9.03.3.1/

במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בציוד ו/או בפעולה התקינה של המתקן בכללו, או בטיב 
האחריות, רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה העבודה תוך תקופת הביצוע, או תוך תקופת 

הלקוייה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים פעולה 
תקינה של המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה סבירה, 

הוא. במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודת השלמה לקבלן,  חשבונו-שתיקבע על ידי המהנדס, על
 תבוטל תעודת ההשלמה לגבי חלק ו/או הציוד הנ"ל של המתקן.

 ביצוע תיקונים על ידי אחרים: 9.03.3.0/

במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקוייה ו/או על ציוד או אביזרים לקויים ו/או על פעולה לקוייה 
נים ו/או החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה שתיקבע, והקבלן לא של המתקן ודרש מהקבלן תיקו

רשאי המהנדס להזמין את  -ביצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה 
 ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות שנגרמו מהקבלן.

 כתב אחריות: 9.03.3.5/

בלן למסור למהנדס, בהתאם לתנאי החוזה, כתב אחריות לטיב החומרים לפני תעודת השלמה, על הק
והציוד, לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים. בנוסף לכתב האחריות הנ"ל, על הקבלן 

 לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל.
וד לידי המהנדס, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו מסירת כתבי האחריות של ספקי הצי

ציוד, והמהנדס רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי 
 ראות עיניו.

 בדיקה נוספת: 9.03.3.1/

ונים בתום תקופת האחריות, אם לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל התיק
 שיקבעו בבדיקה זאת.
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 מפרט טכני מיוחד לעבודות החשמל והתקשורת - 4/פרק 

 
 כללי  -3/.1/

 העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל ואופני המדידה והתשלום   - 3.3/.1/           

 רט הנ"ל.המפרט הלוטה הינו המפרט המיוחד המהווה הבהרה והשלמה למפ  -3.1/.1/           

בהתייחס לאמור במפרט הכללי והמיוחד יצוין כי על הקבלן לבקר בשטח לפני הגשת    - 3.1/.1/           

 הצעתו, 

לבדוק את תנאי השטח ולהגיש הצעתו בהתאם. המזמין יקבל את הצעת הקבלן בהנחה                             

 שהנ"ל  

 והשתתף בסיור הקבלנים. ביקר בשטח                            

 היקף העבודה  -1/.1/

העבודה המתוארת במכרז/חוזה זה ובתוכניות כוללת את כל כוחות העבודה, החומרים, הכלים,               

 הציוד,  

ההובלה, השמירה, האחסנה, ההתקנה, כולל כל חומרי ואביזרי העזר הדרושים לשם  השלמת              

 העבודה לפי  

התוכניות והמפרטים הלוטים כולל מערכת מושלמת של מערכות החשמל, הפיקוד, הספקת הדלק,              

 מערכות 

 הפליטה והאוורור.             

 

 תיאור המתקן והעבודה - 0/.4/פרק 

 כ ל ל י : 3/.3/.1/

מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות חשמל  א.

 בית עמית תוספת מרחב מוגן בעפולה עבור  ותקשורת 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  ב. 

 -בכפיפות לתכניות, לפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד 

מל ולכל דרישות חברת החש 1/פרק:  -, למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 3150

וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק 

 אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 כל סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין.  ג.

 לא יתקבל אביזר ו/או פריט אחר.  

 ר. כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברו ד.

 תיאור העבודה 1/.3/.1/
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 ביצוע אינסטלציה חשמלית לכוח.  א.

 ביצוע אינסטלציה חשמלית למאור.  ב.

 ביצוע מתקן הארקה.  ג.

 ביצוע אינסטלציה הזנות.  ד.

 אספקה והתקנה של לוחות חשמל.  ה.

 אספקה והתקנה של גופי תאורה.  ו.

 ביצוע אינסטלציה למערכות מתח נמוך. ז. 

 קנה של מובילים מסוגים שונים ולמערכות שונות. אספקה והת ח.

 הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י מהנדס בודק/חברת החשמל.  .ט

 הפעלה ומסירת המתקן.  י.

 אחריות לפעילות תקינה של המתקן למשך שנה.  יא.

 

 

 

 אינסטלציה חשמלית - 4.2/פרק 

 הארקות:  3/.1/.1/

קובץ התקנות  3113)הארקת יסוד( תשמ"א  העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל א.

0193 . 

הקבלן נדרש לבדוק קיום/ביצוע הארקות יסוד את ההתנגדות הכוללת של ההארקה  ב.

ולדווח למהנדס היועץ על התוצאות. עפ"י התוצאות יחליט המהנדס היועץ על תוספת של 

 אלקטרודות לפי הצורך. 

 (.TN-C-Sהארקה תתבסס על הארקת איפוס ) ג.

 

 התקנת מוליכים ואביזרים: 1/.1/.1/

השחלת המוליכים או הכבלים לתוך הצינורות תיעשה אך ורק לאחר גמר ההתקנה של  א.

 כל הצינורות. 

המוליכים בתעלות או בצינורות יהיו מבודדים ושלמים, לא מכופפים ולא מפותלים  ב.

ק להארקה, האחד במשנהו. צבע המוליכים יהיה חום לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירו

 הכול בהתאם לתקן הישראלי העדכני. 

 חיבור בין מוליכים ייעשה רק בתוך תיבות ההסתעפות, ובעזרת מהדקים תקניים.  ג.

מוליכים נפרדים יותקנו עבור פוסקי זרם או בתי תקע המותקנים אחד ליד השני,  ד.

 ויסתעפו מתיבת ההסתעפות הקרובה, ולא מאביזר אחד לשני. 

כפיפים מטיפוס "פנ"  יהיו מוטבעים לכל אורכם בתו תקן מת"י, שם  -לסטיים צינורות פ ה.

היצרן וקוטר הצינור. אין להשתמש בצינור בלתי מסומן. הקוטר המזערי של הצינורות 

מ' תותקן קופסת ביקורת והשחלה. במקומות בהם יש תקרה  31מ"מ. כל  /1יהיה 

מרים דליקים יותקנו צינורות תקרת ביניים. כמו כן במקומות עם חו -אקוסטית 

כבה מאליו", בצבע כחול, או ירוק בלבד. כל הצנרת באותם מקומות  -מטיפוס "פנ" 

תותקן בחלל התקרה ובשלב ההתקנה של התקרה. מיקום גופי תאורה עשוי להשתנות 
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עד לשלב ביצוע התקרה. ביציקות יש להקפיד על פיזור הצנרת ע"מ לא להחליש את 

 אישור המפקח לנ"ל.  היציקה ולקבל את

"כבה  -לא תותר התקנה של צנרת אשר אינה מסוג "פנ"  -כולל תחה"ט  -בתוך המבנה  

 מאליו".

במידות שונות התעלות יותקנו בצורה הטובה ביותר,  C.V.Pבמידה וידרשו תעלות . 

" של "גוויס". טיב התעלה KANAL-DALLהתעלות יהיו מסוג חסין אש וכדוגמת "

 המשובח הקיים. יהיה מהסוג  

מהלך הקווים: כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר הותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח.  .ו

צינורות וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, החיבורים בין הקטעים 

 ייעשו בקופסאות תקניות ולא מאולתרים. 

 כל האביזרים יהיו דגם גוויס או ביטוצינו סידרה לבנה. .ז

 

 כבלים 1/.1/.1/

 1/3./למתח עבודה  XY1Nמדגם  VDE 191ו/או  509כל כבלי החשמל יהיו בעלי תו תקן ת"י  

ק"ו. מבנה הגידים עגול בלבד )אין לעשות שימוש בכבלים בעלי מבנה סקטוריאלי(. חתך וכמות 

הגידים כמצויין. הכבלים יותקנו מעל לקיר, או בצנרת הגנה או בתעלות כבלים )פלסטיות או 

קרקעית או יונחו בחפירות הכל -תכתיות( או על סולמות כבלים, או יושחלו בצנרת תתמ

כמוראה בתכניות. מודגש בזה שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים )קופסאות 

גידים ומטה, יהיו בעלי צבע כנדרש בתקן.  5חיבורים או מופות(. כבלי הכוח וכבלי הפיקוד בעלי 

גידים ומעלה יהיו בצבע אחיד )למעט הארקה(, ממוספרים לכל אורכם.    1לי כבלי הפיקוד בע

מ' מהרצפה יותקנו ע"י צינור מתכת מגולוון ותעלת  1 -כל הכבלים המותקנים בגובה פחות מ

 פח.

 

  תעלות כבלים, סולמות כבלים, רשתות כבלים, פטות ופרזול: 0/.1/.1/

ולוונים באבץ חם בטבילה. הברגים, מוטות כל חלקי המתכת אותם יספק הקבלן, יהיו מג 

הברגה, האומים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום. כל הזרועות והתומכים השונים, יגולוונו רק 

לאחר ייצורם וביצוע כל החירור, והעיבוד הדרוש להשלמתם. כל המקומות בהם יפגע הגילוון 

בורג תכלול אום + דסקיות + בעקבות עיבוד להתקנה יתוקנו ע"י צבע עשיר אבץ. סגירת כל 

דסקית קפיצית אלא אם צויין אחרת. כל הפרזול והזרועות אותם מתכוון הקבלן להתקין 

לנשיאת תעלות, סולמות, רשתות ועוד יאושרו ע"י המתכנן לפני הביצוע. בזמן האישור יימסר 

עיבודים גם מפתח ההתקנה שלהם. אביזרים אלו יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה לאחר כל ה

 והריתוכים. 

 

 תעלות פח: 5/.1/.1/

מ"מ עובי, אלא אם צויין אחרת  3.5תעלות הפח השונות, תהיינה עשויות מפח, דקופירט  

בתכניות. חתך התעלות גובהי התקנה, ותוואים כמוראה בתכניות. כל צמתי התעלות, הפניות 

בחשבון )בזמן עשיית  מעלות. יש לקחת -315ועוד, בצורה מדורגת בזויות שאינן קטנות מ

הפניות והצמתים הנ"ל( בחתכי הכבלים המתוכננים להיות מותקנים בהן. כל קטעי התעלות 

מ"מ קוטר לפחות )כאשר הצד החלק בפנים(. כל התעלות תכלולנה  5יחוברו ע"י מסמרות 



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

052 

מ"מ מחוזק בבורגי פח לתעלה עצמה. כאמור התעלות והמכסים יהיו  3.5מכסים מפח 

 באבץ חם בטבילה. מגולוונים 

 

  סולמות כבלים: 1/.1/.1/

מחורץ. מרותך ביניהם  Uסולמות הכבלים יהיו עשויים משני פרופילי זווית אורכיים רוחב  

ס"מ. הסולמות ישמשו בדרך כלל להתקנה אנכית של כבלים. במידה ויידרש  /1במפתחים של 

אלו יגולוונו באבץ חם בטבילה . כאמור 1יהיו סולמות אלו מכוסים בתעלות פח כמפורט בסעיף 

לאחר ייצורם. במידה ויידרש ע"י המזמין יותקנו במקום סולמות אלו, סולמות דוגמת "נאור" 

 על כל חלקיהם האוריגינליים )קשתות, ברגים וכו'(. 

 

 גילוון וציפוי: 9/.1/.1/

אומים, כל הזרועות והתומכים מכל סוג שהוא יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה. הברגים,  

 דסקיות ועוד, יהיו מצופים קדמיום. 

 

 

 תעלות פלסטיות: 1/.1/.1/

תעלות אלו תהיינה פלסטיות בעלות מידות כמצויין, עם מכסה קפיצי. עובי דופן התעלה יאושר  

" של "גוויס". KNALL-DALLע"י המפקח לקראת הביצוע. תעלות אלו תהיינה דוגמת "

 ל פנימיים אוריגינליים. במידה ויידרש תכלול התעלה תופסי כב

 

 אביזריםחיבור  1/.1/.1/

האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלוי, הכבלים יכנסו לאביזרים דרך כניסות  

פלסטיות בעלות אטימות גבוהה. כניסת הכבל תהייה בעלת הברגה מתאימה להברגה באביזר 

. בנוסף תכלול הכניסה גם גומיית המתחבר וכוללת טבעת אטימה מחומר פלסטי או קלינגריט

מעבר והידוק לכבל הנכנס, בעלת גמישות גבוהה עם אפשרות לבחירת גודל החור בגומייה 

תוצרת  B.T.S)בהתאם לכבל( ודסקית לחיצה לאטימה. כניסות כבל אלו תהיינה דוגמת 

אביזר "קלוקנר מלר" או שווה ערך מאושר. האביזרים שיחוברו כאשר גם קטע הכבל הקרוב  ל

מוגן אף הוא יחוברו כאשר צינור שרשורי עם שדרה קשה מגן על קטע כבל קרוב  זה. קטע 

שרשורי זה יכלול גלנדים אוריגינליים להתחברות אל האביזר והן אל התעלה או קופסת 

הסתעפות המזינה בקצה השני. הגלנדים יכללו הברגה אליה מתחבר הצינור השרשורי. צנרת 

 או שווה ערך מאושר.  P.G הגנה זו תהיה דוגמת

 כל היציאות והכניסות יהיו מלמטה. 

 RTVאיטום  

יש למרוח את אזור המגע בין מכסה הקופסה )במנועים, קופסאות חיבורים, אביזרי פיקוד  

 .RTVובקרה שונים ועוד(, בחומר אוטם, דביק בעל צמיגות לאורך זמן, דוגמת 

 

 הארקת תעלות0סולמות: /1.3/.1/

ממ"ר שיונחו לאורכן כשהם מחוברים  15ת והסולמות יוארקו ע"י מוליכי נחושת כל התעלו 

מטר. לפני  5בולץ. התעלות תוארקנה למוליכים הקיימים, כל  Uלתעלות ע"י ברגים דגם: 
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ביצוע מערכת הארקת תעלות אלו על הקבלן לקבל את אישור המתכנן. יש לבצע הארקות 

 ת מגשים, צנרת מים וכו' ולפי הוראות חוק החשמל. לתעלות מיזו"א, תקרות אקוסטיות, תקר

לצורך מסירת האתר לחח"י על הקבלן על הקבלן לבצע בדיקת הארקה ע"י מהנדס בודק  

 ביצוע דו"ח זה הינו כלול המחיר העבודה בכללותה.    -ולהגיש לאישור חח"י 

 

 מדידת התנגדות: 1.33/.1/

ישומן על גבי תוכנית ומסירתה למפקח.                        עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות הארקה, ר 

 להלן פירוט הנקודות: 

 כל אלקטרודה בנפרד.   - 

 הארקת יסוד.   - 

 התנגדות כללית.   - 

 

 תוואים תת קרקעיים: 1.31/.1/

כל תוואי קווי החשמל )כבלים בחפירה או כבלים בצנרת תת קרקעית( יסומנו ע"י הקבלן  

תר ע"י המפקח. לצורך סימון התוואים ייעזר הקבלן במודד במידת הצורך.  עפ"י ויאושר בא

 החלטות המפקח. 

 

 חפירות: 1.31/.1/

מטר מתחת לפני הקרקע הסופיים.  /3.3כבלי החשמל או הצנרת עבורם יותקנו בחפירה בעומק  

נורות או ס"מ, עליה יונחו הצי /3תחתית החפירה תרופד בשכבת חול לא מלוח מנופה בעובי 

הכבלים בצורה מרווחת. שכבת חול דומה תכסה את הצנרת או הכבלים. התעלה תמולא 

באדמת מילוי מהודקת בשכבות הידוק מלא. הקטעים בהם הכבלים יונחו ללא צנרת יכללו 

ס"מ, יפרסו  /1מטר מתחת לפני הקרקע הסופיים,  0./לבני מגן מונחות לרוחב החפירה. בעומק 

משני צידי החפירה. באזורים בהם קיים חשש מוגבר לפגיעה במערכות  שני סרטים במקביל

קרקעיות שונות )חשמל, תקשורת, טלפונים, מים, צנרת סניטרית ועוד( תבוצע חפירת -תת

ידיים זהירה לגילוי מערכות אלו. החפירה תמולא באותה אדמה שנחפרה, תוך סינון האבנים 

ס"מ, ותהודקנה בהתאם. כלי ההידוק  /1ובי של ס"מ. הקרקע תמולא בשכבות בע -1הגדולות מ

יאושר ע"י המפקח. עבודת הקבלן תכלול סילוק מהאתר המערכות המיועדות להיות מותקנות 

בתוכו. אופן ההתקנה כנדרש בתקן. מודגש  בזה שיש לשמור מרחקים בין הכבלים 

ן הפרדה בין השונים/הצנרת וכן בין המערכות השונות. במידה ויידרש תכלול עבודת הקבל

 . 9המערכות ע"י קיר חוצץ של לבני הפרדה בלוק 

רוחב החפירות יהיה עפ"י הנדרש, החפירה כוללת ניסור אספלט משני צידי החפירה, סילוק  

 עודפים והחזרת מצעים + אגו"מ.

 

 בריכות ושוחות: 1.30/.1/

סיס( תחתונה, ב-הבריכות העגולות תהיינה עשויות מצינור בטון טרומי, עם טבעת )תושבת 

ס"מ. קוטר הבריכות ועומקן כמצויין בתכניות. הבריכות  /1טבעת עליונה ומכסה עגול בקוטר 

טון. הבריכות המיועדות להתקנה  15מיועדות להתקנה בכבישים ודרכים תהיינה למשקל 

טון. כניסת הצנרת לבריכות תהייה דרך הפתחים שיקדחו ע"י  1במשטחי גינון תהיינה למשקל 
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טבעות הבטון בהתאם לקוטר הדרוש. עבודת הקבלן תכלול אטימה מלאה בין הצינור לגוף יצרן 

 מוזאיקה" או שווה ערך מאושר. -הבריכה. בריכות אלו תהיינה דוגמת וולפמן 

 

 לוחות חשמל - 3/.4/פרק 

 לוחות חשמל: 3/.1/.1/

"לוחות  - 3031ולתקן ישראלי  IEC 011לוחות החשמל יבנו ויענו בכל לתקן אירופאי  

 מתועשים". 

מקום כולל דלתית כדוגמת לגרנד עבור ריכוז  50לוחות חשמל דירתיים יהיו מודולרים                    

 תיקשורת 

 מקום כולל גב עץ ודלתית. 11דירתי יש להשתמש בלוח מודולרי זהה ל                    

 

 בית: מבנה להעמדה מהרצפה או על הקיר עבור שרותי 1/.1/.1/

מ"מ עובי להעמדה מהרצפה, בצמוד לקיר, ללא גישה מאחור.  1לוח זה יבנה מפח דקופירט  

מ' ורוחב תא   3//1./מ' בעומק  /1.3הלוח יבנה מתאים סטנדרטיים בעלי גובה 

מ'. העומק והרוחב יקבעו בזמן אישור תוכניות היצרן לביצוע. חזית התא  0.//1.//1.///.3.1/3

מעלות וידיות נעילה. החלק התחתון של התא  /31ירים לפתיחה בזווית תהייה דלתות עם צ

יהיה פנל מתפרק. הדלתות והפנלים התחתונים יכללו גומיות אטימה נלחצות. דפנות הלוח 

תהיינה מתפרקות. התא יכלול פלטות פנימיות לכל רוחב התא )גובה         משתנה בהתאם 

בברגים המכסים על הדקי המתח של המאמתים  לציוד(, עשויות מפח דקופירט כנ"ל מחוזק

ו/או מפסקי הפחת, כשהם מחוזקים לפרופילי הדופן של הלוח. שדה המהדקים יהיה בחלק 

התחתון כאשר מעבר הכבלים )הנכנסים בחלק העליון( הוא מאחורי פלטות הציוד ומאחורי 

התא יהיה אטום פלטות הציוד, ומאחורי פסי הצבירה שיהיו בחלק העליון של הלוח. מבנה 

תוצרת "קלקנר  K.S.Gאו  ID///1-לפחות. לוח זה יבנה מתא/תאים דוגמת  19IPומוגן בדרגה 

 " "פויכטונגר" או שווה ערך מאושר ע"י המתכנן. RITTALמילר" או "

 

 חיווט: 1/.1/.1/

כל החיווט הפנימי של הלוחות, יהיה בצבעים כנדרש בתקן ובחוק. החיווט יותקן בתעלות  

P.V.C    עם מכסים קפיציים. גודל התעלות יכלול רזרבה להוספת חיווט בעתיד. מוליכים

גמישים יכללו שרוול הקשחה בקצה. חתך המוליכים לחיווט כוח, מאור וחיבורי קיר, יהיה 

ממ"ר. כל  -0בדרגה אחת מעל זה הדרוש לחיווט המעגלים המצוינים בתכנית ולא פחות מ

מעלה יהיה פסים גמישים מבודדים )דרגה אחת מעל אלה אמפר ו //3החיווט לזרמים של 

הדרושים לעוצמת הזרמים כנדרש בתכנית(. החיווט יתחבר לפסי הצבירה במהדקים 

 אוריגינליים המתאימים לסוג וחתך המוליך והן לחתך פסי הצבירה. 

 

 מהדקים: 0/.1/.1/

קנו עבור כל היציאות שדה המהדקים יהיה בחלקו התחתון או העליון של הלוח. מהדקים יות 

וההזנות. גדולים בדרגה אחת מעל גיד היציאה. כל המהדקים יהיו מסומנים, להתקנה על 

מסילה סטנדרטית. בין מהדקי הכוח השונים יותקנו מפרדים וסופיות על מנת לאפשר הרחקה 
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 ואוורור של המהדקים. כמו כן לא יורשה שימוש במהדקים בעלי מספר קומות. יש להתקין לכל

 גיד יציאה גם אם הדבר מחייב חיבור מקבילי של מהדקים. 

  מהדקים למוליכי נחושת: - 

 מטיפוס מלחצת )ללא נעל כבל( לכל החתכים.     

  

 מערכת פסים: -                    

עבור חיבור של שלושה כבלי כוח במקביל, תבוצע מערכת פסי צבירה מחוזקת בין מבדדים  

 חבר כל מוליך ע"י נעל כבל לבורג נפרד. בדפנות התא, אליה מת

 

 צ ב ע : 5/.1/.1/

צבע כל הלוחות והתאים )ארונות פח מהרצפה, תיבות פח לקיר, בסיסים ותאי מהדקים  

ללוחות פוליקרבונט( יהיה ע"י אבקה בשיטה אלקטרו סטטית. הלוחות יעברו את כל שלבי 

, אמבטיה אלקלאי+פוספט, ההכנה לצבע הדרושים לצביעה מעין זו: אמבטיה אלקלאי

פוליאסטר בעובי -שטיפה במים, נטרול, ייבוש ושכבת אבקה עליונה עשויה תערובת אפוקסי

 מיקרון.  /1

 

 פסי צבירה: 1/.1/.1/

פסי הצבירה של לוחות החשמל יהיו מנחושת אלקטרוליטית, לזרם נומינלי כמצוין. הפסים  

ים בקצוות המאפשרים התרחבות בעתיד. יותקנו לכל רוחב הלוח ויכללו מנעולים סטנדרטי

על זה המצוין  -%/5המבודדים ויתר המערכת יהיו מתאימים לעמוד בזרם קצר הגדול ב

 שניות לפחות. מערכות הפסים )פסים ומבדדים( תהיינה בעלות 1בתכנית במשך 

הנ"ל. פסי הצבירה חוזק מכני המתאים לעמוד בכוחות הדינאמיים המתפצחים בתנאי הקצר                     

 אמפר יכללו ברגים והברגות להידוק המוליכים המסתעפים.  //1עד 

 

 שילוט וסימון: 9/.1/.1/

כל האביזרים בחזית הלוח, שדות הלוח השונים, המכשור וכן מפסקי זרם החצי אוטומטיים  

ר הפנימיים ישולטו ע"י שילוט סנדוויץ' חרוט דו גווני, מותקן בניטים פלסטיים. כל ית

כן כוללת -האביזרים הפנימיים ישולטו ע"י שלטי סנדוויץ' כנ"ל בהן חרוט שם האביזר. כמו

 עבודת הקבלן התקנת שלטי אזהרה והנחיה )אף הם סנדוויץ'(, כפי שיימסר לקראת הביצוע. 

רשימת השילוט תימסר לקבלן לקראת הביצוע. כל מוליכי הפיקוד יסומנו ע"י סימניות בהן  

 חיבור. סימניות אלו תהיינה דוגמת "טלמכניק" או שווה ערך מאושר. כתובה נקודת ה

 

 מקום שמור: 1/.1/.1/

לפחות, נוסף על זה  15%הלוח יכלול מקום שמור לתוספות בעתיד של ציוד. כמות המקום  

המוראה בתכנית. במקומות שמורים אלו תכלול עבודת הקבלן התקנת מהדקים, מסילות 

ווט לפסי צבירה ולמהדקי מסילה, שילוט קלפות וכל יתר הדרוש התקנה, תעלות חיווט, חי

 להכנת המקום השמור בצורה מושלמת המאפשר התקנה מהירה בעתיד של הציוד הנוסף. 

 

 ציוד לוחות החשמל: 1/.1/.1/
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 כל ציוד לוחות החשמל יהיו כדוגמת לגרנד או שווה ערך. 

ים ממספר תוצרות מהמפורטות לעיל מודגש בזה שלא ניתן לעשות שימוש בתערובת של פריט 

 אלא מתוצרת אחת בלבד.

 

 )סגורים(: מפסקי זרם חצי אוטומטיים /1.3/.1/

מפסקי זרם חצי אוטומטיים יהיו לזרם נומינלי כמצוין. כל מפסק יכלול הגנה מגנטית מיידית  

כיוון לזרם קצר )ניתנת לכיוון במידה ויידרש ע"י המתכנן( הגנה טרמית ליתרת זרם ניתנת ל

לגרנד ( ההגנה המגנטית תהיה בעלת  dex5gכמצוין בתכנית.        ) אלקטרודות כדוגמת 

המתאים למערכת המוגנת )מנועים או קווים וכד'(. הפסק יכלול  IN3/ - 3.5תחום כיוון 

לאחזקה מונעת. כל מפסק יכלול ידית מצמד ניתנת  TESTליצום לזיהוי תקלה מודי ופלג 

תליה וכן סליל מנעול תליה וכן סליל הפלה/מתח, מגעי העזר, יהיו יבשים  לנעילה ע"י מנעול

מסוגים כפי שיידרש )פועלים במקביל למגעי הכוח או מקדימים לפעולת מגעי הכוח, או 

מופעלים עם הפעלת הידית, או מופעלים רק בפעולה אחת ההגנות(. סוג המגעים יימסר בזמן 

 אישור התכניות. כושר הניתוק של 

)לפחות(. המפסקים  1P  /.1//.1=COSY-המפסקים יהיה כמצוין בכתב הכמויות, בתנאים                      

מגבילי זרם קצר". כושר הניתוק  -בעלי כושר הניתוק הגבוה יהיו מטיפוס "מנתקי הספק 

 , )לפחות(. COSY -1P=1./כמצוין בכתב הכמויות, בתנאים 

 

 

 מאמתים: 1.33/.1/

( הגנה תרמית ליתרת זרם  25KA IEC 947-2ו בעלי הגנה מגנטית לזרם קצר ) המאמתים יהי 

לכוח וח"ק. הזרם הנומינלי כמצוין. המאמתים  C-למאור ו Bבגודל כמצוין. אפיוני ההגנה 

. וכניסות VDE//3/1/3/-יהיו בעלי בורגי/הדקי מתח שקועים )למניעת מגע אצבע( לפי תקן 

 .15Øכבל 

 

 ניים )מנתקי מעגל אוטומטיים(:מתנעים יד 1.31/.1/

יחידות אלו יהיו בעלי הגנה מגנטית לזרם קצר והגנה תרמית ליתרת זרם ניתנת לכיוון  

בתחומים כמצוין. היחידות הנ"ל תכלולנה אביזרי עזר, סליל הפלה, סליל מתח, סידור נעילה 

יהיו "מגבילי זרם אמפר )כולל(  1למנעול תליה ואטימה, הכל אורגינאלי. היחידות בגדלים עד 

אמפר ומעלה, יהיו  /3קצר" ניתנים לחיבור לאספקה בעלת זרם קצר גבוה. היחידות בגדלים 

מצוידים במידה ונידרש בתוספת אוריגינלית המאפשרת חיבורם לאספקה בעלת זרם קצר עד 

 ק"א. /5

 

 מבטיחים0מנתקי מבטיחים: 1.31/.1/

( יהיו C.R.H. הנתיכים בעלי כושר ניתוק גבוה )המבטיחים השונים יהיו לזרם נומינלי כמצוין 

בעלי אופיין שיימסר לקראת הביצוע. הנתיכים הנ"ל יכללו גם ידית שליפה )אחת לכל לוח 

חשמל( מנתקי המבטיחים, יהיו כנ"ל אך אם תאי כיבוי קשת, מתאימים לניתוק/חיבור זרם 

61n המבטיחים יהיו דוגמת הדגם .L.T.L  ו שווה ערך מאושר. מילר" א-תוצרת "ג'ן 
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 מגענים: 1.30/.1/

המגענים השונים יהיו בעלי מספר קטבים כמצוין. המגען יהיה להספק כמצוין )לפחות(  

, מיליון פעולות לפחות(. כל מגען יכלול מגעי עזר בכמות C.A.3-או  C.A.1-ובאותם תנאים )

 כנדרש וסליל למתח כמצוין. 

 

 ממסרי פיקוד: 1.35/.1/

 3AC- 1אמפר לפחות בתנאים  35וולט יהיו לזרם נומינלי של  /11קוד למתח ממסרי הפי 

שמורים. ממסרי  1. כמות המגעים וסוגיהם כמוראה בתכנית + 33AC-אמפר לפחות בתנאים 

אמפר.  1הפיקוד למתח נמוך יהיו תלת קוטביים מחליפים, בעלי מבנה לשליפה זרם נומינלי 

לסימון "משיכה" ממסרים אלו יכללו תושבת  LEDעם לחצן הפעלה מכני ונורת סימון 

או שווה  P1IZUMI RR)בסיס( אליו מתחברים המוליכים לברגים. ממסרים אלו יהיו דוגמת 

 ערך מאושר. 

 

 מפסק שעון: 1.31/.1/

שעה. מגע ¼ שעות ואפשרות מיתוג של  10שעות עם רזרבה של  10אביזר זה יהיה בעל תוכנית  

 סין" או שווה ערך מאושר. השעון יהיה דוגמת "ג'רל

 

 מכשירי מדידה: 1.39/.1/

מ"מ.  11X11מכשירי המדידה, וולטמטרים, אמפרמטרים, יהיו מלבניים או מרובעים במידות  

בסקלה מלאה. מדי הזרם יהיו מתאימים לקריאת זרמי הנעה היינו  3.5%דיוק המכשירים 

הזרם יענו בכל דרישות התקן בעלי "סקלה קצר" או סידור בלימה הידראולי מתאים. מדי 

03/ VDE  :כולל עמידה במכות זרםIN3/ מכשירים אלו יהיו דוגמת "ארדו" או  שווה ערך .

 מאושר. 

 

 מנורות סימון: 1.31/.1/

וולט. במידה  /11וולט, עם כיפה צבעונית להחלפה ומנורת ניאון  /11מנורות אלו יהיו למתח  

 מוטבע עליהם. IEC. עם ציון תקן W3רת ליבון והמתח הוא מתח נמוך תצויד המנורה בנו

 

 מפסיקי פחת: 1.31/.1/

מיליאמפר. מספר קטבים והזרם הנומינלי כמצוין  /1מפסקי הפחת השונים יהיו בעלי רגישות  

 " בלבד. Aבתכנית. דגם ממסרי הפחת  "

 מפסיקי פיקוד: /1.1/.1/

מצבים וקטבים כמוראה בשרטוט. מפסיקי הפיקוד השונים יהיו סיבוביים, מבנה פקט, כמות  

. 33AC-אמפר, בתנאים  1וזרם נומינלי  3AC-בתנאים  A31המפסקים יהיו לזרם נומינלי 

 "קלוקנר מלר" או שווה ערך מאושר. TOמפסקים אלו יהיו דוגמת 

 

 שנאי זרם: 1.13/.1/

ה השנאי אמפר. מבנ 5שנאי הזרם יהיו בעלי יחס טרנספורמציה כמצויין בתכנית, לזרם משני  

יצוק אפוקסי. השנאי יכלול שני ברגים נפרדים בכל האחד משני הדקי החיבור של הסליל 
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לפחות )בכל תנאי ההעמסה עד העמסה נומינלית(. הספק  3%המשני. דיוק השנאי הזרם 

ו"א לפחות. עקומת המגנוט של השנאי תהיה כזו הנכנסת לרוויה בזרם תקלה  /3השנאי 

שרת עליית זרם משני ביחס הטרנספורמציה הנקוב. שנאי זרם יהיו ואינה מאפ 13Nהעולה על 

 לפחות.  KV1" בעלי בידוד למתח Mמסוג "

 

 קבלים ומערכת שיפור הרמוניות. 1.11/.1/

 למניעת בעיות תהודה העלולות להיגרם עקב-מערכת המיועדת  לשיפור כופל ההספק ו

 ופיצוץ בקבלים . מניעת מצב של פגיעה –נוכחות הזרמים ההרמונים במתקן 

 כמו כן מיועד הלוח לשיפור איכות החשמל תוך כדי  הנחתת רמת ההרמוניות .    

מושתת על מערכת ריאקטורים וקבלים מתוצרת החברות     FILTER  BOARD   -ה

 המובילות בפתרונות 

 .EPCOS / SIEMENS של סינון הרמוניות כדוגמת  

 מבנה מערכת ותכונות :

 במערכת מיועד לספיגת הזרמים ההרמוניים ונקבע בהתאם  לתוצאות הקבל : דגם הקבל

 והספק,כנדרש לפי נתוני המתקן.  800v,480v,440v)חישובי הסתת מתח )

מבנה הקבל מותאם ומוגדר ע"י היצרן לעמידה בסיבולת הנדרשת עקב "ספיגת" הזרמים 

 ההרמוניים תוך שמירה על אורך חיים ואמינות.

, כולל הגנה בפני פיצוץ, ובעל תכונת  In3.5  ,In1// INRUSHזרם  הקבל מיועד להעמסת 

 ריפוי עצמי .  

 בעלי איכות גבוהה ביותר.  MKKדגם מבנה הקבל  בטכנולוגית :  

הקבל כולל מהדקי חיבור וכיסוי בפני נגיעה מקרית ,בורג חיבור להארקה ומיועד לעבודה 

לטמפרטורות שונות ממוצעות    D IEC  CLASSבטמפרטורת סביבה מוגדרת לפי תקן: 

 ביממה ,ובשנה.

הריאקטור :  הריאקטור בנוי מחומר פרומגנטי ברמה גבוהה וכולל מספר רב של מרווחי 
אויר, מבנה המבטיח שמירה על לינאריות גבוהה , הגברת יעילות וצמצום הפסדי ספק וחום. 

י עליית טמפרטורה.   אינטגרלי מחווט למהדקים להגנה בפנ .N.Cהריאקטור כולל מפסק  
 . IEC 76 ,  IEC 76/3  ,  VDE 0532תקן :  

 מעלות. /0הריאקטור בנוי לעבודה בטמפרטורת סביבה של 
קבל , תאימות מקסימלית האפשרית  בין ההשראות והקיבוליות  –מסנן :    ריאקטור 

 הנדרשים לפעולה משותפת כמסנן בהתאם לנתוני המתקן.

 .HZ 311,13/ ,310סינון,  30% 5.19%,  9% -מתוכנן ובנוי לקבל + ריאקטור , –המסנן 
 דרגות הקבלים יכללו הגנות עפ"י חוק . –הגנות  

 

 הוראות כלליות לבניית לוחות: 1.11/.1/

לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים שבתכנית  -

ת אשר פורסמו בקובץ התקנות כן לתקנות בדבר הכללים להתקנת הלוחו-ויתאימו כמו

מידותיו של הלוח תהיינה מתאימות לצרכי האביזרים   31.3.95מיום  111הממשלתי מס' 

 מקום שמור.  15%הדרושים כמפורט בסעיף המתאים של כתב הכמויות ועוד 

 התרשימים שבתכניות באים לציין את סידור לוחות החשמל עקרונית בלבד.  -

התוצרת של כ"א מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוחות,  תכנית מפורטת עם ציון  -

 -תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה וידרשו  -תעובד ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס 
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יהיה היצרן רשאי לגשת לביצוע הלוחות הלכה למעשה. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם 

 העתקים של מערכת התכניות הנ"ל.  1הלוח 

כללו פסי צבירה לפאזות לאפס ולהארקה עם ברגים ודסקיות פליז לכל מוליך הלוחות י -

וכן שדה מהדקים לחברו למעגלים. העומס יחולק באופן שווה בין הפאזות. המוליכים 

 שבתוך הלוח יהיו שונים בצבעים כנדרש בתקן. 

- הלוחות להעמדה מהרצפה ו/או מעל תעלת כבלים יכללו בסיס הגבהה, עשוי פרופיל  -

1/NPU  .מגולוון באבץ חם 

גמישים, בעלי  3/5מוליכי הפיקוד והחשמל השונים בתוך הלוחות יהיו נטולי הלוגן   -

הקשחה )של צינורות נלחצת( בשני הקצוות. כל מוליך יהיה מסומן בשני קצותיו לפי מספר 

 ר. המהדק או נק' החיבור באביזר. סימון זה יהיה דוגמת "טלמכניק" או שווה ערך מאוש

 

 התקנת לוחות חשמל: 1.10/.1/

 הערה: 

עבור חיבור הגידים ללוח לא ישולם בנפרד, התיאור להלן כולל את מחיר כל העבודות  

 המתאימות, כולל חיבור הגידים. 

חשמלאים מוסמכים בעלי רישיון לעסוק  -חיבור הלוח ייעשה ע"י בעלי מקצוע  א. 

 במקצועם. 

המושחלים בצינורות ייעשה בהתאם לתכניות החשמל,  כל חיבור הכבלים או החוטים  ב.

 והקבלן יוודא שמצויות בידו תכניות עדכניות. 

 ממ"ר יבוצעו ע"י נעלי כבל לחוצים.  /3כל החיבורים של כבלים או חוטים מעל  ג.

הקבלן ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל, כולל שלטי אזהרה, גדרות בטחון  ד.

 וכו'. 

ידאג לסידור הכבלים בצורה אסתטית בתוך תעלות הכבלים, במגמה לאפשר הקבלן  ה.

 זיהויים בקלות. 

 הקבלן יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורים סגורים היטב. ו.

 כל גיד אפס יחובר לפס האפס בבורג נפרד. סדר הגידים לפי סדר המעגלים.  ז.

גיד הארקה יחובר לפס סדר חיבור הגידים להארקות יהיה כסדר הופעת הכבלים כל  ח.

 הארקה בבורג נפרד. 

כל העליות בתוך הלוח של הכבלים תהיינה ישרות לכל אורכן. יש לדאוג לחיזוק  ט.

הכבלים בעליה ע"י חבקים פלסטיים או שלות מגולוונות. מרחקי החיזוק לא יותר 

 ס"מ.  /1מאשר 

ון בהתאם למקום כל הסימנים לזיהוי הכבלים ירוכזו בתחתית הלוח או בחלק העלי י.

 היציאה באופן מסודר וברור. 

 במחיר התקנת הלוח רואים ככולל את ביצוע העבודות הבאות:  יא.

הצבת הלוח במקום מיועד לו )כולל הובלות למקום ההתקנה(. כולל הכנת  .3

 משטח בטון. 

 פילוסו וחיזוקו לרצפה, או תלייתו על קיר.  .1

 י עזר שיידרשו. זיהוי הכבלים, חיבורם, כולל חומר .1

 חיבור וחיזוק כבלי הכניסה והיציאה, כמפורט לעיל.  .0
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אספקת כל חומרי העזר הדרושים: ברגים, דסקיות )הכל מגולוון או מצופה  .5

נחושת מהדקים, שלות חברי פלסטיק,  -קדמיום, פלטות מעבר אלומיניום 

 חיבורים וכו'. 

 

 מעבר אש, עשן ומים:איטום פתחים ומעברי כבלים כנגד  - 8/.4/פרק 

 

 כ ל ל י : 3/.0/.1/

יש לאטום מעברי כבלים: מעברי תעלות מיזוג אויר, מעברים בין קירות ולתקן מעברים  

שנפתחו עקב עבודות שונות. העבודה תבוצע באחת משתי  השיטות לפי בחירת מנהל 

 הפרוייקט. 

 וצרת גרמניה. אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת חומר פלייממסטיק מת  - 

 ".GENERAL ELECTRICאטימת מעברים ע"י גומי סיליקוני מיוחד של חברת " -

 

 היקף העבודה: 1/.0/.1/

 אטימת מעברים נגד אש, עשן ומים.  א.

 תיקוני אטימות במקומות הפגומים.  ב.

 

 תיאור העבודה: 1/.0/.1/

ניה או ארה"ב(. אטימת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת פלייממסטיק )תוצרת גרמ א.

. 150Kg/mיש לאטום את המעברים בעזרת צמר סלעים, משקל סגולי של הצמר יהיה 

העבודה כוללת בין השאר את אספקת החומר ייצור והרכבת תבניות ופירוקן ויישום 

 החומר בכל המקומות הדרושים. 

במקומות שקיימת צפיפות גדולה של כבלים יש להפריד ביניהם כדי לאפשר החדרת  

משטח  15%החומר וישומו בצורה הטובה ביותר. החומר יושם כך שיכסה לפחות 

ס"מ אך בשום מקרה לא יישארו חללים ריקים הנראים  5הפתח בעובי מינימלי של 

לעין. במקומות שאין שום אפשרות גישה אליהם כמו בין קשרי כבלים צפופים שלא 

צמר הסלעים בתוך הפתחים חוסר אטימות. אחרי החדרת  35%ניתנים להפרדה, מותר 

 יש למרוח את חומר "הפלייממסטיק" על שני צידי המעבר. 

 מריחת כבלים בחומר "פלייממסטיק": ב.

העבודה כוללת מריחת כבלים הנכנסים אל המעבר בחומר פלייממסטיק או חומר אחר  

 מטר מעל או מתחת למעבר.  5./שנבחר. המריחה תהיה בגובה 

ק מעל פני ערימות כבלים. העבודה כוללת התזת חומר התזת חומר פלייממסטי  -

 פלייממסטיק על פני הוראות היצרן. 

 GENERALאטימות מעברים ע"י גומי סיליקוני מיוחד של חברת " -

ELECTRIC:" 

שהינו קצף סיליקוני  GE RTV 1011העבודה תבוצע בעזרת גומי סיליקוני מהסוג  

או שווה ערך. עובי  GENERAL ELECTRICמתוצרת  1b/ft3בצפיפות של 

 ס"מ בתוך הפתח. 5האטימה יהיה לפחות 

 שיטת המדידה:   - 5/.4/פרק 
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 כ ל ל י :  3/.5/.1/

מדידת הכמויות תיעשה לאור המציאות ללא כל תוספת עבור פסולת חומרים או פחת מכל  

פרד סוג שהוא. בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום ני

כל זאת על פי המצוין בתוכניות או המשתמע מהן, כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו סוגי 

עבודות: חיצוב חריצים, חדרים, מעברים, התקנת שרוולים, סתימת החריצים והחורים 

)הסתימה עד פני הטיח( בכל מקום שאלה לא הוכנו מראש. העבודות  1:3שנחצבו במלט 

ות, עמודים ורצפות, הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח. יבוצעו בתקרות, קירות, קור

הקבלן אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל "ובזק" ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות 

 בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן בשלמותו. 

  

 הערה כללית:

ביזרים המסופקים על ידו לביצוע על הקבלן מקבל העבודה יהיה לאשר התקנת כל הציוד והא 

 עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר. 

 קונסטרוקציה מברזל מגולוון -

המחיר הנ"ל המופיע בכתב הכמויות הינו עבור אלמנטים אשר אינם כלולים המחירי היחידה  

השונים.  כל הקונסטרוקציה תהיה עם ציפוי אבץ חם, חישוב המשקל יהיה לפי ברזל ק"ג נטו 

 יפוי.ללא צ

  שילוט -

 מחיר השילוט כלול במחירי היחידה השונים. 

 השילוט יהיה מסוג סנדוויץ עבור קופסאות שקעים, מ"ז פקט שקעים כבלים וכו'. 

 השילוט יכלול מס' הלוח ומס' מעגל,  קופסאות חיבורים יסומנו עם עט בלתי מחיק. 

 '(.1אביזרים במשרדים ישולט ע"י מכונת שלטים )פרט  

 

 במפרט הכללי 2/.//4/סעיף  -בדיקה      /.1/1/.5

הבדיקות כוללות גם אם יבוצע פיצול בשלבי העבודה השונים לחלקי מתקן שונים וכן בדיקות 

 חוזרות וכוללות של כל הפרוייקט ובהתאם לדרישת המפקח.

 

 תכולת המחירים: 1/.5/.1/

בור וכן בדיקה והפעלת פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים אספקה, התקנה וחי 

כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים והותקנו ע"י הקבלן. הכל כאמור בסעיף 

במפרט הכללי. תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי  1/.//1/

 כל המצוין במסמכי ההסכם. 

 

 תיאומים: 0/.5/.1/

את תשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם  

ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא הבדל אם התיאום 

 הוא עם קבלנים אחרים, או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי. 
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אילו הופיעו תוכניות ומפרטים שיתווספו במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כ 5/.5/.1/

 בהסכם והינם כלולים במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 צינורות:    1/.5/.1/

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )רק אם לא כלולים במסגרת נקודות(, כוללים  א.

ממ"ר  1גם: קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר 

מ"מ ומעלה  11מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר  באותם מקומות שלא

 מ"מ.  1המחיר כולל חוט השחלה בקוטר 

כבד( כוללים במחיריהם גם: קופסאות -צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח ב.

הסתעפות ומעבר פלסטיות משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה כנ"ל קשתות 

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

 צינורות מגולוונים כוללים גם:  .ג

תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות מיציקת אלומיניום ופח, תרמילים סופיים, חוטי  

 השחלה כנ"ל קשתות, מופות, ניפלים וכו'.

 

 כבלים: 9/.5/.1/

 ימדדו ע"י יחידות מטר. 

 

 PVCתעלות 0 פח 0 רשת 0  1/.5/.1/

 כל התעלות יהיו עם מכסים. 

במפרט הכללי הבינמשרדי. מחיר התעלות יהי אחיד לתעלה אנכית,  /3.//1/ף ימדדו ע"י סעי 

 , זוויות סופיות וכו'.Tאופקית לרבות קשתות, חיבור 

כל הקונסטרוקציה והחיזוקים הדרושים לחיזוקם וחיבורם יכללו במחיר התעלה כולל עבור  

 תמיכות לתלייה כולל כל אביזרי העזר הדרושים.  

יש להשתמש בסופיות, פינות וכו' אורגינליות של היצרן.  התעלות יכללו  PVCעבור תעלות  

 כמו כן מחזיקי כבל מקוריים. 

 

 

 

 

  PVCסולמות 0 רשת 0  1/.5/.1/

 ימדדו ע"י יחידות מטר.  

 המחיר כולל גם צביעת הריתוכים 

 

 לוחות חשמל: /5.3/.1/

 לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: 

בנה עד לקבלת אישור מהנדס החשמל והאדריכל, פסי צבירה הגשת תוכניות ייצור ומ 

 מנחושת, שילוט סנדוויץ חרוט לכל האביזרים, מקומות שמורים והכנות עבורם. 
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 הארקה: 5.33/.1/

 ימדדו ע"י יחידות מטר.  

 

 הארקת יסוד: 5.31/.1/

צינור ) המחיר כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלים לשירותים השונים 

מים, צינור אוויר דחוס, תיבות טלפון וכו'(. חיבור ללוחות החשמל השונים בין הקומות כל 

 המוליכים צינורות מגן מהדקים שלטים וגשר וכדומה במחיר. 

 

 גופי תאורה: 5.31/.1/

מחיר גופי התאורה כולל אחריות כאמור במפרט הטכני.  כמו כן המחיר כולל נורות, התקנה,  

עבור  33קה והפעלה עם כל חומר העזר הנדרשים כולל חיבור ותליה עם טבעת/ חיבור ובדי

ג"ת תעשייתיים  ושקע תקע לנ"ל לרבות קופסאות הסתעפות עם מהדקים, חיזוקים, זרועות, 

 מתלים שילוט וסימון.

 

 גופי תאורה פלואורסצנטיים: 5.30/.1/

 ם השונים. מחיר יחידה כולל בנוסף את אמבטיות, הלוברים והרפלקטורי 

 והיתר כנ"ל. 

 

 גופי תאורה אחרים: 5.35/.1/

 ימדדו ע"י יחידות. 

 

 גופי תאורת חירום: 5.31/.1/

 ימדדו ע"י  יחידות.  

 

 כללי לנקודות   5.39/.1/

כל הנקודות מהלוח הזנה עד הנקודה אין תוספת עבור קווי הזנה מכל סוג שהוא ובכל  .3

 חתך שהוא.

 ים הכלולים בנקודה לרבות לחצנים, מ"ז, שקעים וכו'.מחיר הנקודה כולל כל האביזר .1

 פנל הדלקות כולל כבלים רב גידים אלה ימדדו בנפרד. .1

הנקודות כוללות צנרת, אביזרי סופיים חיבורים הפעלות, שילוט קופסאות מעבר  .0

 מהדקים וכו'.

 מחיר הנקודה בהתקנה, בחציבה/ריהוט/תה"ט/עה"ט/ וכו' יהיה זהה לגבי כל הנקודות. .5

 ין להסתעף מנקודת מאור אחת לשניה ושימוש בג"ת כקופסת מעבר לרבות קופסאות. א .1

 

 נקודות מאור: 5.31/.1/

באופן עקרוני כולל מחיר הנקודה את ביצוע העבודות הבאות ואספקת כל החומרים כולל  

 שילוט וחומרי עזר: 

כולל תיבות מחיר הצנרת כבלים והחוטים מהנקודה ועד הלוח ממנו ניזונה הנקודה.  .3

ממ"ר ו/או כבל  1.5ממ"ר ו/או  3.5מעבר וחיבורים חלקה במפסק, כולל חיווט בחוטים 
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)כפי שיפורט בכתב הכמויות, כבלים לא ימדדו בנפרד(  X 9 1.5עד  XY1Nתרמופלסטי 

כולל מפסיקים יחיד, כפול, חילוף ו/או לחצן עה"ט תחה"ט רגיל/ מוגן מים ללא 

כנקודת תאורה. לא תינתן כל תוספת עבור גוף תאורה  תוספת. כל גוף תאורה יחשב

הנדלק ממספר נקודות ו/או מספר גופים המודלקים ממפסק אחד. גוף תאורה עם 

 תכליתית ייחשב כנק' מאור רגילה. -יחידת חירום דו

סימון הכבל ע"י דסקיות חמרן כולל רקיעת הסימון עליה )הסימון בהתאם לתוכניות(,  .1

ממ"ר, הקשורה קרוב  1.5יות לכבל ע"י חוט נחושת מבודד בחתך כולל קשירת הדסק

 לכניסת הכבל. 

 הסימון של הכבל ללא תשלום נוסף.  .1

מ"מ( כולל חריטת  9 -שילוט בשלט סנדוויץ' )אותיות שחור, הרקע לבן, גובה אות  .0

 השלט במספר המעגל כמתואר בתוכניות כולל קביעת השלט לגוף התאורה בהדבקה. 

 ימון ללא תשלום נוסף. הס .5

 התקנת הנורה.  .1

 הפעלה וניסוי.  .9

 המחיר כולל את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  .1

 מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט.  .1

 

 נקודות בתי תקע: 5.31/.1/

מ"מ )"פנ"( לפחות  15/  /1במפרט הכללי הבינמשרדי, כולל צינורות  11.//1/ימדדו ע"י סעיף  

 מהלוח ועד בית התקע. 

 נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חתך המוליכים וטיפוס בית התקע: 

כן יבוצע סימון לכבל ההזנה ע"י דסקיות חמרן והטבעת מס' הכבל לפי המסומן  .3

בתוכניות כולל קשירה בדסקיות ליד כניסת הכבל, הקשורה ע"י חוט נחושת מבודד 

 ר )שחור(. ממ" 1.5בחתך 

השתלת הכבל דרך כניסת הכבל )"גלנד"( לאביזרים שיותקנו על הטיח והידוק ליצירת  .1

 אטימות מוחלטת. 

 חיבור חשמלי וחיבור להארקה בתוך השקע.  .1

 חיבור הכבל בנקודת המוצא, כולל אספקת מוצא תיקני.  .0

מ"מ( כולל קביעת  9ת שילוט השקע בשלט סנדוויץ' )אותיות בשחור, רקע לבן, גובה או .5

 השלט לשקע בהדבקה. 

 הפעלה וניסוי בתיאום עם המפקח במקום.  .1

 המחיר כולל את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  .9

 מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט. .1

 

 

 נקודה למזגן אוויר: /5.1/.1/

אביזר בית תקע, תכלול הנקודה עם אביזר תימדד כמו נקודת חיבור קיר אולם במקום  

 AT1+CPכדוגמת  ATדקות  0הכולל יחידת השהייה  ST/ATהמורכב מלחן הפעל/הפסק 
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עה"ט  כולל יחידה להגנה בפני עליית מתח. מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה:

 תחה"ט ו/או בריהוט. 

 

ה אזעקה ומחשב תימדדנה לפי סעיפים נקודות מוצא לטלפונים ו/או גילוי אש/עשן, כריז 5.13/.1/

 בהתאמה. 05.//1/, /5.//1/, 01.//1/

 מחיר הנקודות כולל:  

מ"מ מסוג "כבה מאליו" "פנ" ונושא תו תקן  /5מ"מ ו/או  /0מ"מ,  11מ"מ,  /1צנרת  .3

 בהתאם לתוכניות. 

 הצנרת תותקן בתעלת מובילים בריצוף, ומעל לתקרה אם זה מתאפשר.  .1

מ"מ מצולב ו/או  3X1"אפור" ו/או כבל  1X0./וט משיכה ו/או חוט טלפון השחלת ח .1

)שיסופקו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר(,  /X 3 3.5ו/או מסוכך  1RGכבל קואקסיאלי 

 מהנקודה ועד לתה"ם ו/או תה"ר. 

התקנה ואספקה של קופסאות מעבר, אביזר סופי מסוג שקע/תקע או בעל פתח ריבועי,  .0

 שורת תיקני. ו/או שקע תק

 קוטר הצינורות יהיה בהתאם לתכניות.  .5

 לא תשולם תוספת לנקודות עם צינורות בקטרים שונים.  .1

 עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט. מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: .9

מחיר נקודה בגילוי אש אינו כולל את האביזרים הסופיים צופרים אשר יימדדו בנפרד  .  1

 , לחצנים, מנורות וכו', כל יציאה לאביזר הנ"ל ייחשב כנקודה.כגון גלאים

 עבור מע' כריזה כל יציאה לשיפור / רמקול תחשב לנקודה. .  1

 

 שעות עבודה ברג'י: 5.11/.1/

בעיקרון, לא יורשה ביצוע עבודה בשעות רג'י אלא לפי אישורו המוקדם של המפקח  במקום.  

תבוצע לפי שעות רג'י אך  -ות או בתוכניות המצורפות כל עבודה שאינה מוגדרת בכתב הכמוי

ורק לאחר שניתנה הוראה מפורשת לכך ע"י המפקח והדבר נרשם ביומן העבודה. מחיר שעת 

רג'י יכלול שימוש בכלים, תחבורה, כלי עבודה ושאר חומרי העזר הדרושים. מחיר החומרים 

 שיותקנו יימדד במקרה זה בנפרד. 

הפעלת מנועים, ניסוי פיקוד והחלפת כוון סיבוב מנועים בקופסת המנוע, נוכחות הקבלן בזמן  

 כלולים במחיר היחידה, ולא תחול תוספת תשלום עקב כך.

 

 תעלות פלסטיות: 5.11/.1/

במושג תעלה פלסטית לכבלי חשמל רואים ככולל את אספקת והתקנת התעלה, במידות  

כולל כיסוי  -מ"מ מחומר "כבה מאליו"  1.5כמפורט בכתב הכמויות ועובי דופן של לפחות 

מתפרק, סידורי חיזוק לתיקרה ו/או לקירות ו/או לאגדים כולל סידור בתעלה למניעת נפילת 

הכבלים, כולל אלמנטים מוכנים של המעברים על פני קירות בטון, ירידות, צימוד לתיקרה 

 ת המפקח. כולל חומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם כולל שילוטם בהתאם להנחיי

 

 

 בדיקות לעבודות חשמל: - 6/.4/פרק 
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 כ ל ל י : 3/.1/.1/

הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו. המפקח ו/או יועץ החשמל ישתתפו ובכל  א.

הבדיקות ויאשר את תוצאתם. על הקבלן יהיה למלא את דפי הבדיקה בשני העתקים 

 ולהגישם למפקח. 

 על כישורים מתאימים כדי לבצע את כל הבדיקות. על הקבלן יהיה להעמיד צוות ב ב.

הקבלן יספק את כל מכשירי הבדיקה הדרושים כדי לבצע את הבדיקות המצויינות  ג.

להלן. לפני התחלת הבדיקות יגיש הקבלן לאישור רשימה של מכשירי בדיקה ובדיקות 

 כיול של המכשירים הנ"ל. 

 טמו כדי למנוע כניסה של לכלוך. לאחר ביצוע בדיקת כל החיבורים והכניסות יא ד.

כאשר לא ניתן לבצע בדיקת סימולציה מתאימה מסיבה כלשהי יתייעץ הקבלן עם יועץ  ה.

 החשמל  בדבר שיטת בדיקה אלטרנטיבית. 

 כל הבדיקות ייצגו במידת האפשר את תנאי העבודה האמיתיים.  ו.

 בדיקת רמת הבידוד בין פאזות ובין פאזות הארקה.  -

 הארקה.  LOOPהתנגדות של מוליך  בדיקת -

הוכחת פעולה מכנית תקינה של חלקים נעים כגון: ממסרים, מפסקי גבול,  -

 מפסקים או מגענים, טיימרים וכו'. 

 

 אדום:-בדיקה תרמוגרפית אינפרא 1/.1/.1/

יעילה, אמינה ומדוייקת, תבוצע ע"י הקבלן. הבדיקה  -אדום -בדיקה תרמוגרפית אינפרא 

 יוד מתוחכם בעל התכונות והמרכיבים הבאים:תבוצע ע"י צ

 .um '2-5 um 8-12יכולת סריקה ומדידה בשם אורכי גל שונים  -

 יכולת הקלטת כל מהלך הבדיקה בקלטת וידאו לצורך ניתוחים והפקת דוחות.  -

יכולת ביצוע מדידות טמפרטורה )להבדיל מסריקה בלבד( בנקודות לאורך קוים ועל פני  -

 שונים.  שטחים בגדלים

 להגדלת דיוק המדידה.  ZOOM 1:3יכולת לבצע  -

 אפשרות להקפאת תמונות תרמיות על המסך.  -

כוח חישוב )מחשב+תוכנה( חזק לביצוע ניתוחים לאחר הבדיקה; דוגמת: מדידת מרחקים  -

 בין נקודות, הסטרוגרמות, התפלגות חום ועוד. 

ל )שנאי, לוחות חלוקה ומתנעים, הבדיקה תעשה עבור כל הציוד והחומרים בחדר חשמ 

 פסי צבירה, חיבורי כבלים וכדומה( ותקיף מדגם ממתקן כדוגמת חיבורי מנועים. 

 עם גמר הבדיקה יופק דו"ח כולל מידע:  

 מידע עובדתי.  

 תנאי סביבה.  

 טמפרטורת העצמים הנבדקים.  

 ת והמלצות. תיאור קצר של תהליך הבדיקה כולל תצלומים רגילים, תרמיים, מסקנו 
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 כבלים מתח נמוך: 1/.1/.1/

כל כבלי המתח הנמוך יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני התקנה וכן לאחריה )לפני החיבור  

מגה אוהם  -//1וולט זרם ישר. התנגדות בדוד הנמוכה מ ///3לציוד( ע"י מודד בדוד למתח 

 תראה כחשודה ותיבדק למקורה. 

 לוחות מתח נמוך: 0/.1/.1/

לאחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע התנגדות הבידוד ע"י מודד בדוד למתח ישר  

מגה אוהם תראה  -5וולט, התנגדות בדוד בין פאזות או בין פאזות להארקה הנמוכה מ  ///3

 כחשודה ותיבדק למקורה. 

 בדיקת הארקה:    5/.1/.1/

 הבדיקות יכללו בין היתר:  א.

 אלקטרודות הארקה. בדיקת התנגדות הארקה מ  - 

 בדיקת התנגדות הארקה של המוליך.   - 

 רציפה של מוליך הארקה.   - 

כל תוצאות הבדיקה יעברו למפקח כאשר הם כתובים על גבי מסמכי הבדיקה  ב.

 המצורפים. 

 

 הפעולות הנ"ל מהוות חלק מבדיקת קבלה ומסירת המתקן  ולא תשולם כל תוספת עבור          1/.1/.1/

 הבדיקות הנ"ל.                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עבודות טיח - 0/פרק 
 

 של המפרט הכללי. 1/מהווה השלמה לנאמר בפרק 
משרדית המיוחדת, -לגבי העבודות האלה, ראה גם מפרטים כלליים לעבודות טיח ,שבהוצאת הוועדה הבין

 בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :
 

 כללי -ות  הער
 

 עבודה בשטחים קטנים וצרים בנוסף לאמור במפרט הכללי, כלולה במחירי היחידה. 
מלבד אם צוין  אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה, מחירי היחידה כוללים גם טיח על 

ת או צרים, מקצועות, חשפים, שיפועים וכד', בהתאם למסומן ולמפורט   בתכניו\שטחים קטנים ו
 אדריכלות.

מחירי היחידה כוללים עבודה בגבהים שונים ללא תשלום כל תוספת להעמדת הפיגום לעבודות הטיח ובעד 
 הטיח בכל גובה שהוא בכל חלקי הבניין.

 
 קטע נסיוני )דוגמאות(

של המפרט הכללי. הקטעים  1/.3/.1/הקבלן יכין קטעים נסיוניים לכל סוג טיח כנדרש בסעיף 

 ס"מ לפחות.  //X1//1בגודל 
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 סוגי הטיח בבנין 

 ככלל, המלט לטיח בבניו יהיה "מלט מעוכב" או "מלט יבש מוכן מראש".  .3

כל החומרים יהיו מיצרן אחד כך שתובטח ההתאמה ביו החומרים ואחריות גורם אחד  .1

 לטיבם.  

המפקח רשאי לאשר שימוש ב"ממלט מוכן באתר" רק לשכבת שליכט עליונה ולצורך  .1

 מות ותיקונים. השל

למלט לטיח בסביבת  /311המלט לטיח חוץ יהיה "מלט צמנטי" ויתאים לדרישות ת"י  .0

 הים. 

 יישום המלט יהיה במכונת טיח.  .5

 המלט לטיח כתשתית לחיפוי בהדבקה יהיה "מלט יבש מוכן מראש".  .1

 

 
 טיח פנים 1.3/

 
מ"מ ושכבה דקה ) "שליכט" (  31 -ייעשה בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ  .א

 מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים.

 יש להרטיב את המשטח עד הרוויה יום לפני ביצוע הטיח. .ב

פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקפלים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא שקעים  .ג
 ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

 מגולוונת  X.P.Mחופשית במבנה אופקית או אנכית יש לחזק ע"י זוויתני רשת  כל פינה .ד

במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיט לכל  .ה
 עומקו.

מגולוונת עוברת   X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת   /3כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  .ו
 כמפורט במפרט הכללי.משני צידי החריץ  

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן השיפולים יבלטו  .ז
 במידה שווה  לכל אורכם מפני הטיח.

 
 
 

 חיזוק מקצועות, פרופיל גמר 

בטיח פנים בקצה חפשי ובפינות חיצונית, יחוזקו הן המקצועות האנכיים למלוא גובהם  .3

 לכל אורכם. והן האופקיים 

 סביב כל פתח שבו לא מותקן משקיף, יחוזקו המקצועות כנ"ל.  .1

מקצועות אנכיים בטיח פנים יחוזקו בזויתני רשת מתוחה. הזויתן יהיה מפח מגולוון עם  .1

 לפינה )"פרופיל גרמני"(.   P.V.Cחיפוי פרופיל 

 מגולוונת בטיח חוץ.   XPMלא יעשה שימוש בזויתנים או ברשת  .0

 סרגלי המקצוע וזויתני הרשת יונחו ברצף בהתאם לאורך הדרוש.  .5

 תחתית זויתני הרשת למקצועות האנכיים הפנימיים תהיה מעל לשיפולים.  .1

 

 אופני המדידה  

 במחירי טיח פנים . כלוליםחיזוק המקצועות בזויתני רשת, לא ימדדו והם  

 

 שכבת גמר, שליכט בטיח פנים  3
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לשכבת ה"שליכט" יותר להשתמש בבצק סיד. שכבת ה"שליכט" תכיל לא פחות לטיח פנים בלבד,  

 ק"ג צמנט לכל מ"ק תערובת טיח.   150 -מ

 

 גמר טיח פנים במפגשים  1.5/

בקו המפגש בין תקרה לקירות וביו מחיצות לקירות חוץ יש לחתוך את הטיח למלוא  .3

 עומקו. 

 החיתוך יהיה בקוים ישרים בסרגל.   

ום מפגש גלוי של טיח פנים עם חומר אחר, יש לחתוך את הטיח כנ"ל ולסיים בקו בכל מק .1

 חד. 

 גמר טיח מעל שיפולים או מעל חיפוי קרמיקה יהיה בקו חד ולא מעוגל.  .1

 

 טיח פנים רגיל שתי שכבות, שחור  1.1/

 טיח פנים בשתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כוונים, גמר בשפשפת לבד.  .3

ק"ג צמנט לכל מ"ק מלט מוכן לשתי השכבות. גוון אפור  /15 –עשירה בצמנט תערובת  .1

 כהה. 

 לשכבת ה"שליכט" בלב,ד יותר להשתמש בבצק סיד.  .1

באיזורים בהם מותקנת תקרה אקוסטית לא תטויח תקרת הבטון אולם הקירות יטויחו  .0

רי הצנרת מעל עד לתחתית תקרת הבטון תוך הקפדה מיוחדת על סתימת כל החורים ומעב

 למפלס התקרה האקוסטית. 

 

  טיח באגר במרחב מוגן 1.9/

טיח באגר יבוצע על שטחי בטון בקירות ותקרות בצד פנים המרחבים המוגנים. טיח באגר יכלול  

 ביו היתר: 

 הכנת פני הבטון כולל השחזת בליטות, סתימת שקעים.  .3

ל בסיס מים או שטיפה עם הסרת שומן טפסות בשטיפה במים אם השתמשו בחלב ע .1

 דטרגנט אם השתמשו בשמן טפסות.

 מ"ר במריחה בכף או בהתזה והחלקה בשפכטל רחב.\גר'  /15-//5שכבת באגר  .1

 שעות לפני שכבה שניה. 0המתנה  . 0

מ"ר במריחה או בהתזה והחלקה בסכין רחב עד גמר \גר'  /15-//5שכבה שניה של באגר  .5

 ·חלק

 

: "כל התבניות, לרבות צידם טפסים לביטוניםבנושא  1/המיוחד בפרק ראה דרישות המפרט  

קרקעיים וצדם הפנימי של חדרים מוגנים )ממ"ד, -הפנימי והחיצוני של קירות המבנים התת

ממ"ק, ממ"מ וכו'( יהיו עשויים מלבידים מצופים או מתכת", החלקות הנדרשת מעבודות הבטון 

 כך שטיח הבאגר הנ"ל יספיק. 

 

ואיכות פנו הבטון לא תהיה ברמה המתאימה לגמר בגאר הנ"ל, הכל לפי קביעתו הבלבדית  במידה 

 של המפקח, יידרש הקבלן לבצע, על חשבונו, טיח פנים ליישור ותקון הבטון הלקוי.
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מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים  5/95טיח זה יהיה רק מהסוג העומד בדרישות ת"י  

 טיח ואופן יישומו יהיו בהתאם למאושר.(. ה1//1במרחבים מוגנים )

 סוג הטיח טעון אישור מוקדם של המפקח.  

 
 טיח חוץ 1.1/

יישום טיח החוץ יתבצע על ידי פועלים בעלי ניסיון מוכח ביישום טייח אקרילי. הקבלן יגיש למפקח 
רשימת מקומות בהם ביצעו בעבר קבוצות העבודה יישום של טייח אקרילי.העבודה תחל לאחר 

 אישור האדריכל והמפקח. 
 

מ"מ ושכבה דקה  31 -ביצוע הטיח ייעשה בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ 
 )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני כיוונים.

פני המשטח החיצוני יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקפלים, מיושרים וללא שקעים  .א
 ובליטות.

 הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה. יום לפני .ב

, כל עבודות הטיח באתר יבוצעו  בעזרת טיח מובא ע"י מפעל שיוגש לאישור הפיקוח .ג
הכנת טיח באתר תאושר רק לביצוע תיקונים והשלמות בשטחים מצומצמים ועפ"י 

 הנחיות הכנת הטיח המפורטות לעיל ובכפוף לאישור המפקח

או ש"ע  1היה שכבת הרבצה הכוללת מוצף בי ג'י בונד השכבה התחתונה של הטיח ת .ד
במפרט הכללי ומחירה כלול  1,01/,1/מהצמנט ומבוצעת לפי המפורט בסעיף  5%בכמות 

 במחיר הטיח.

אשפרת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפרת הטיח תעשה  .ה
 באותו אופן.

רציפות וללא הפסקות, על מנת למנוע בכל קיר או משטח המשכי יש ליישם את הטייח ב .ו
תפרי יום. לשם כך יעמיד הקבלן המבצע קבוצות עבודה מכמות המספיקה ליישום נאות. 

 לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן לוח זמנים וסידור עבודה לאישור האדריכל והמפקח.
 

 טיח חוץ תרמי /1.3/
 

 הנחיות היצרן.ולפי   3/05ובהתאם לת"י  110טיח תרמי יבוצע לפי מפכ"מ  .א

 לפי הנחת טיח תרמי יש להקפיד במיוחד על פני משטח נקיים מגופים זרים ושכבות חלשות. .ב

 יש להרטיב את המשטח ובמיוחד משטח סופג עד לרוויה אך לא למצב של נזילה. .ג

באם לא צוין בכתב הכמויות או בתוכניות, ייקבע עובי שכבת הטיח התרמי ע"י האדריכל  .ד
 באמצעות המפקח.

ח התרמי יהיה מתוצרת " אגריקל " הבונים, או " תרמוקיר " חורשים או ש"ע מאושר ע"י הטי .ה
 המפקח והוא יבוצע לפי הנחיות ומפרטי היצרנים.

מחיר הטיח התרמי כולל את כל חומרי העזר לרבות פרופילים מגולבנים לטיח התרמי ]אנכיים  .ו
 בין סוגי חומרים שונים .ואופקיים בפינות ובמסד[ רשתות פיברגלס בתפרים ובמפגשים 

 
 
 

  על קירות ועמודי בטון -מערכת טיח תרמי  חוץ עם גמר שליכט צבעוני .ז
 מ"מ  5 -שכבת הרבצה תחתונה בעובי כ .3
ס"מ .] או לפי המצויין בכתב הכמויות  0בעובי  //1שכבת טיח לבידוד תרמי "תרמו קיר"  .1
. 
   PT - 1שכבת מגן טיח   .1
 תשתית.שכבת פרימר מחזק  .0
 .          שליכט צבעוני אקרילי. 5

 
 טיח צמנט 1.33/

 
טיח צמנט על קירות ובמקומות שיצוין כגון גג וכיו"ב יש לבצע ישר וחלק לרבות עיבוד  שיפוע  .א

 כמתואר בתוכניות.

 הכנת השטח, הרטבה ואשפרה יבוצעו בטיח צמנט לפי הנחיות לגבי טיח חוץ. .ב
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 אופני מדידה 1.31/

 
 נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח. כל המדידות .א

 לא תשולם כל תוספת עבור יצירת קנטים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב. .ב

 המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרות, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב.    .ג
 
 

 טיח המושם על הקיר לפי פסים ומוחלק לאחר מכן  -יישור מיוחד  1.31/

תשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים )רקע להדבקת קרמיקה בשרותים(, להבטחת לטיח כ 

 מישוריות מוחלטת של הטיח, יבוצע הטיח בשיטת הפסים )"מייאקים"( כמתואר להלן: 

מ"מ לכל גובה  35לאחר מלוי שקעים וחורים מקומיים יותקנו סרגלים אנכיים בעובי  .3

 מ'.  1הקיר, במרחק אופקי שלא יעלה על 

 רציפות הקו האנכי של הסרגל תבדק ע"י מתיחת חוט ניילון לכל גובה הקיר.  .1

המישוריות האופקית של הסרגלים תבדק ע"י חוטים אופקיים שימתחו במרווחי גובה  .1

 ס"מ.  /1יעלו על  שלא 

 רק לאחר אישור המפקח על מישוריות מוחלטת של הסרגלים, יוחל בבצוע הטיח.  .0

 תיושר ביו הסרגלים האנכיים הנ"ל ע"י סרגל אלומיניום משונן.  שכבת הטיח .5

 לאחר גמר היישור יפורקו הסרגלים, החריצים ימולאו וייושרו עם פני הטיח הסמוכים.  .1

 

 אופני המדידה  

 הטיח הנ"ל כלול במחיר החיפוי ולא ימדד בנפרד.

 

 

 

  הרבצה טיח כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים עם שכבת 1.30/

בשרותים, בח' אשפה, כרקע להדבקת חיפוי קרמיקה יבוצע טיח מיישר. טיח זה יהיה כמפורט 

טיח כשכבת ביניים על קירות פנים ויכלול גם את המלאכות  -של המפרט הכללי  153//3בסעיף 

 הבאות: 

 סתימת חורים ומעברי צנרת. .3

 ל שטחי בטון לאחר הרטבה. מ"מ לפחות על כל השטח כול 5שכבת הרבצה בכף בעובי  .1

הטיח ממלט יבש מוכן מראש, כמפורט לעיל, מתאים לשימוש בסביבה ימית  1.3

. כגון "הרבצה צמנטית" תוצרת 3חלק  /311ב' בת"י  3.0.1.3בהתאם לסעיף 

 .0-5/1/-/31"תרמוקיר" מק"ט 

 ימים לפחות.  1תבוצע אשפרה קפדנית בהרטבה למשך  1.1

 –, תהיה התערובת עשירה בצמנט 153//3חת. בנגוד לאמור בסעיף שכבת יישור בשכבה א .1

 ק"ג צמנט לפחות לכל מ"ק מלט מוכן. גמר בשפשפת עץ.  /15

 של המפרט הכללי.  153//3הטיח לא יכיל סיד כלל ויכיל מוסף כמפורט בסעיף  .0

 -ן" הטיח ייושר כמפורט לעיל בסעיף "טיח המושם על הקיר לפי פסים ומוחלק לאחר מכ .5

 יישור מיוחד לטיח.  

 הטיח הנ"ל כלול במחיר החיפוי ולא יימדד בנפרד. .1
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 שכבת הרבצה צמנטית, ממלט יבש מוכן מראש, מתחת לחפוי אבן חוץ 1.35/

 יבוצע מתחת לכל שטחי חיפוי אבן על קירות חוץ לרבות מתחת ל"קופינג". 

רט הכללי: "סתימה ויישור" הן על של המפ 1/133/יוקפד במיוחד על בצוע ההכנה כנדרש בסעיף 

שטחי בניה והו על שטחי בטון. אין צורך ביישור אלא סתימה וטיפול יסודי בכסוי זיון גלוי הכל 

 כמפורט וייעשה כטיפול מקדים ונפרד לשכבת חספוס וטיח ההרבצה שלהלן. 

 

 שכבת הרבצה צמגטית ממלט יבש מוכן מראש 1.31/

 העבודה תכלול, לרבות: 

 שעות לפני תחילת בצוע הטיח.  10ה יסודית במים שטיפ .3

הטיח ממלט יבש מוכן מראש, כמפורט לעיל, מתאים לשימוש בסביבה ימית בהתאם  .1

. כגון "הרבצה צמנטית" תוצרת "תרמוקיר" מק"ט 3חלק  /311ב' בת"י  3.0.1.3לסעיף 

31/-/0-5/1 . 

 הטיח יותז במכונת טיח. .1

 מ"מ בשום נקודה(.  1-מ"מ )לא יקטן מ 1-1 שכבה אחת של הרבצה בעובי .0

 גמר יישור השכבה בלוח עץ מחוספס.  .5

 ימים, מיד לאחר התייבשות הטיח.   3אשפרה: יוקפד במיוחד להרטיב בהתמדה, למשך  .1

הקבלן יתקין צינורות מחוררים בראש הקיר ויבטיח הרטבה כנדרש בכל השטח ולכל  

 התזה בצינור באופן מאולתר. אורך תקופת האשפרה. אין להסתפק ב

 

 אופני המדידה  

 שכבת ההרבצה כלולה במחיר החיפוי ולא תימדד בנפרד.  

 

 טיח חוץ שחור  1.39/

צד פנים מעקות הגג, תחתית ודופן בליטת הגג, יטויחו בטיח חוץ. טיח חוץ זה יכלול את כל  

 השכבות והמלאכות הבאות: 

 עבור חיפוי האבן. שכבת הרבצה בכף. זהה לזו המתוארת  .3

טיח בשתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כוונים, הטיח ממלט מובא, מתאים לשימוש  .1

 בסביבה ימית, כמפורט לעיל. 

ק"ג  /15 –שכבת הגמר, שליכט עשיר צמנט בגוון אפור כהה, עם תערובת עשירה בצמנט  .1

 צמנט לכל מ"ק מלט מוכן. גמר בשפשפת לבד. 

 בשכבת השליכט העליונה. יוסף מוסף לטקס כמפורט לעיל.  לא יוסף סיד גם לא .0

 יוקפד במיוחד להרטיב בהתמדה, למשך שבוע ימים, את הטיח הזה. אשפרה:  

הקבלן יתקין צנורות מחוררים בראש הקיר ויבטיח הרטבה בנדרש בכל השטח ולכל אורך תקופת  

 האשפרה. אין להסתפק בהתזה בצנור באופן מאולתר. 

 

 ני המדידה לעבודות טיח אופ 1.31/

 , יחולו אופני המדידה הבאים:  1/.//.1/בנגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף  

 לא יימדד בנפרד טיח על שטחים מעוגלים, על שטחים משופעים.  .3
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 ס"מ. 11טיח על הפשלים )חשפים( גם אם רוחבם עד  .1

 טיח הפנים.  שכבת הרבצה בטיח פנים  אינה נמדדת לחוד והיא כלולה במחיר .1

שכבת הרבצה + שכבת טיח כהכנה לחיפוי קרמיקה/גרניט פורצלן או חיפויים קשיחים  .0

 אחרים כלול במחיר החיפוי ולא יימדד בנפרד.

 שכבת הרבצה מתחת לציפוי חוץ כלול במחיר הציפוי ולא יימדד בנפרד. .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 עבודות ריצוף וחיפוי. - /0פרק 

 
 של המפרט הכללי. /3ווה השלמה לנאמר בפרק מה

לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות ריצוף וחיפוי ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית 
 המיוחדת, בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :

 
 כללי  -ריצוף וחפוי    3/./3 

ובנוסף ע"פ ת"י  /3מפרט כללי: העבודה תבוצע ותמדד לפי המפרט הכללי פרק  .3

 שהתפרסמו לאחר הוצאת מהדורת המפרט הנ"ל: 

 ( מערכת פסיפס קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבנינים: חיפוי חוץ.1//1) 3חלק  3555 3.3

 ( מערכת פסיפס קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבנינים: ריצוף. 1//1) 1חלק   3555 3.1

 .9//1מרס מ 3( דבקים לאריחים וגליון תיקון מס' 1//1) 0//0 3.1

 ( מערכת רצפה מאבן טבעית לוחות ואריחים לריצוף. 9//1) 5511 3.0

( התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים 1//1) 1191 3.5

 המיועדים למשטחי הליכה. 
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הריצוף והחפוי יבוצעו לפי תכנית האדריכל כאשר נקודת ההתחלה תאושר מראש עם  .1

העבודה, ימדוד, יסמן ויחלק הקבלן את השטח כך שימנעו שטחים  המפקח. לפני התחלת

"קלינים". הקבלן לחלק את השטח כך שהשימוש יהיה באריחים שלמים  -ברוחב משתנה 

 מרוחבם או אורכם.  %/5-בלבד או אריחים שנגרעו לא יותר מ

 גוון האריחים לפי בחירת המפקח.  .1

 ת המפקח. שילוב גוונים או פסים יעשה ע"פ הנחיו .0

 המישקים יהיו עוברים בשני הכוונים בקוים המשכיים מדוייקים.  .5

 

  דיוק 1./3

 של המפרט הכללי ובהחמרת הדרישות כדלקמן:   15//3יהיה כמפורט בסעיף  

 לריצוף: 

 מ"מ, 1מ' לא תעלה על  1סטיה ממישוריות לאורך סרגל  

 מ"מ,  5./הפרש גובה בין אריחים סמוכים לא יעלה על 

 

 לחיפוי:  

 מ"מ,  1מ' לא תעלה על  1סטיה ממישוריות לאורך סרגל 

 מ"מ,  5./הפרש גובה בין אריחים סמוכים לא יעלה על 

 

  חומרי הדבקה ומלוי מישקים בעבודות הריצוף והחיפוי 1./3

 

  כללי 1.3./3

 ( על כל חלקיו. 1//1) 0//0החומרים יעמדו בדרישות ת"י  .3

ומרי מילוי המישקים יה'ו חומרים מוכנים שיובאו לאתר באריזתם כל חומרי ההדבקה וח .1

 המקורית עם סימון ע"פ התקן הנ"ל.  

 באתר יוספו נוזלים בלבד ע"פ המלצות היצרן.  .1

ערבוב הנוזלים יהיה אך ורק בערבל מכני או בכף ערבול מונעת חשמלית. לא יותר ערבול  .0

 ידני לכל כמות שהיא. 

היה רק אם הדבר צויין במפורש במפרט המיוחד. תוספת זו תהיה תוך תוספת מלאנים ת .5

הקפדה מיוחדת על הוראות היצרן וביחסי תערובת מדודים בשקילה או בנפחים מתוך 

 אריזות מוכנות. בשום אופן לא תהיה המדידה בדליים או בשיטות מדידת נפח דומות. 

 

 סוג החומרים   1.1./3

 מראש ע"י המפקח.  כל החומרים טעונים אישור  .3

 דם ע"פ הגדרות היצרן.  החומרים יתאימו לייעו .1

הדבקים לרצוף וחיפוי גרניט פורצלן יהיה מוגמש ומתאים לאריח בלתי סופג, ע"פ הגדרות   .1

 היצרן.

הדבקים ב"חללים רטובים" הן לריצוף והן לחיפוי יהיו מהסוג המתאים לסביבה רטובה   .0

 ע"פ הגדרות היצרן. 

 יום.   11סמ"ר לאחר \ק"ג  30וזק ההדבקה לכל הדבקים, ע"פ נתוני היצרן, יהיה לפחות ח .5
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תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתאמת הדבק לחיפוי השרותים להמצאות שכבת  .1

(. הדבק יהיה 5/איטום צמנטי מעל טיח הרקע ומתחת לאריח המודבק )ראה פרק 

 אלו.  מתאים, לפי המלצות היצרן, ליישום בתנאים

 "ע.  " או שו  Mapeiפולימר'ת תהיה "אולטרהקולור תוצרת "  -רובה אקרילית   .9

 

 הוראות היצרן  0./3

הוראות יצרו חומרי הדבק וחומרי מילוי המישקים הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד.  

גבי ההוראות הינן הוראות היצרן המלאות מתוך קטלוג היצרן בנוסף להוראות והנחיות שעל 

 האריזות. 

על הקבלן להציג למפקח את הוראות היצרן המפורטות, לפני תחילת העבודה, ולקבל את הנחיותיו  

 לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. 

עדיפה ההוראה המחמירה לבצוע: במקרה של סתירה בין הוראת היצרן לבין המפרט המיוח,ד  

 ט המיוחד. עדיפה הוראת המפרלתשלום: מבין השתיים.  

 

  דוגמאות  5./3

 הקבלן יביא לאישור המפקח דוגמאות מכל אריחי הריצוף והחיפוי לפני רכישתם.   .3

עם הדוגמאות יסופק הקבלן תעודות בדיקה המעידות על עמידת המוצרים בדרישות   .1

 התקן המתאים. 

 הדוגמא המאושרת תשמר באתר עד גמר העבודה.   .1

 

 

 ב"חללים רטובים"ריצוף וחיפוי   1./3

ריצוף וחיפוי ב"חללים רטובים", מודגש  -  1//3בנוסף למפורט במפרט הכללי בסעיף  .3

 ששטחי השרותים בבנין הינם "חללים רטובים" וחלים עליהם דרישות המפרט הכללי. 

כל סוגי הדבקים וחומרי מילוי המישקים יהיו מתאימים לשטחים רטובים ע"פ המלצות   .1

 · היצרן

 בשרותים, ייעשה הרצוף בהדבקה ישירה על בטון הרצפה.  -בחללים רטובים  .1

חיפוי הקירות יהיה בהדבקה על "טיח כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים"  .0

 , ראה שם.   09המפורט בפרק 

 

 אופני המדידה  

במחיר ולא  "טיח כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות פנים", רקע להדבקת חיפוי קירות, כלול 

 ימדד בנפרד.

 

 לוחות אבו לריצוף  9./3

 ( ברמות הבאות:   2007)   1חלק    5566לוחות האבן לריצוף יענו לדרישות ת"י  

 אבן שמקורה בסלע משקע.  מקור האבן:  

 סיווג לפי פגמים בפניו המעובדות של הלוח: סוג א.י  

  1דרגה  עמידות בשחיקה:  
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  2%עד  ספיגות:  

 אריחים מדויקים.   עיבוד: 

 מ"מ   12עובי מעל  לוחות:  

 המפקח  סיתות מוטבה מכונה לפי דוגמא מאושרת ע"י  צורת גימור:  

 תהיינה   3.2.1בהחמרה מדרישות התקו בסעיף  סטיות מותרות בלוחות:  

 .   5566בתקן    2הסט'ות המותרות בלוחות זהות לסטיות המותרות לאריח'ם מדויקים לפי טבלה  

 ס"מ.    50 -ס"מ, אורך חופשי ולא פחות מ   30רוחב  מ'דות:  

 

 כללי  -חפוי גרניט פורצלן   1./3

החיפוי ייעשה ע"פ תכנ'ת הפרישות. נקודת ההתחלה ע"פ התכניות וע"פ הנחיות המפקח   .3

 תקבע לפני תחילת החיפוי. 

 מ"מ.  1בין האריחים יהיו מישקים ברוחב  .1

 שה ע"פ הוראות ה'צרן כולל ההוראות שעל גבי האריזות. השמוש באריחים יע .1

האריחים יהיו כולם מאותה סדרת ייצור הן מבחינת טון )הגווו( והן מבחינת המ'דה   .0

 )קליבר(. 

 אין לטבול את האריחים במים לפני החפוי.  .5

ב' ע   09החפוי יעשה בהדבקה על "טיח כשכבת ביניים על קירות פנים" המפורט בפרק  .1

 טיח. 

השימוש בדבק'ם וחומרי מלוי למישקים ולתפר'ם יהיה כמפורט לע'ל בסעיף "חומר'   .9

 הדבקה ומלוי מישקים". 

הדבקת האריחים תעשה בשיטת המריחה הכפולה )"שיטת הציפה והמריחה"( דהיינו, יש   .1

 למרוח את הדבק הן על גב האריח והן על הטיח. 

 מ"מ לפחות.  /3//3ונן עם שן בגודל מריחת הדבק תעשה במלאג' מש 1.3

-5את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי של  1.1

 מ"מ.   1

 לפני ההדבקה, בימים חמים, יורטב הטיח בהרטבה קלה.  1.1

מ"מ, יבוצעו בין הריצוף האופקי לחיפוי האנכי, בכל פינה  0-1מישקים גמישים, ברוחב  .1

חומר אטימה פוליאוריתני חד  -" Iיב משקופי הדלתות וימולאו ב"דינהטרול אנכית וסב 

 רכיבי, תוצרת "מפאי". גוון לפי בחירת המפקח. 

 שעות מגמר החפוי.   10מלוי רובה יעשה רק לאחר נקוי המישקים ולא לפני עבור  ./3

תקונים לפי מלוי הרובה יעשה לאחר בדיקת החפוי, החלפת אריחים פגומים והשלמת כל ה .33

 קביעת המפקח . 

 

 פינת מגן בחיפוי קרמיקה בשרותים  1./3

 כל הפינות החיצוניות יוגנו בפרופיל אלומיניום צבעוני )לא נירוסטה(.  .3

 דוגמת הפרופיל תואם לאישור המפקח.  .1

 

    -הגבהות ריצוף בארונות שירות /3./3
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 אש וכו' תבוצע הגבהת ריצוף מעל גובה חשמל תקשורת , מים כיבוי  –בארונות שירות         
 הפנל .עבודת הריצוף תבוצע לאחר קביעת משקוף לארון השירות .         

 
        

 מבוטל  –משטח "אבן קיסר"  33./3

 מראה 33./3 

 מ"מ שפות מלוטשות, ללא פאזה.   1בעובי    PQMמראה תהיה מזכוכית  .3

 המראה מיחידה אחת ללא חלוקה.  .1

 מ"מ בדבק שחור )"זפת למראות"(.   1ראה תודבק בכל שטחה אל גב דיקט בעובי המ .1

 סביב המראה מסגרת פרופיל נירוסטה לאישור המפקח.  .0

 
 מבוטל  –ריצוף במרצפות טראצו  31./3

                                              
 ריצוף באריחי קרמיקה 31./3 

 
 מכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית בהיעדר הוראה אחרת במס א.  

( המידות והגוון לפי בחירת   1)  130בת"י  0המפקח יהיו אריחי הקרמיקה מסוג א' לפי טבלא 
 . 3151לפי ת"י  -האדריכל באמצעות המפקח. אופן ההדבקה 

 וי או ריצוף קיים.הריצוף באריחי קרמיקה ייעשה על גבי משטח קשה: בטון או מידה , מל ב.  
 על המשטח להיות מיושר, מוחלק מפולס ושלם ללא סדקים, שקעים ובליטות.      

 מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד לכל המרצפות  ג.  
 יש למיין את המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון      

 .או פגם 
 לפי התבניות או לפי הנחיות האדריכל באמצעות המפקח. -צורת הנחת האריחים  ד.  
 בכל מקום שיידרש, יורכבו אריחים לשימוש מיוחד בעלי שפה או שפות מעוגלות " אבדק " או  ה.  

 B.N .ומחירם  כלול במחיר הכללי של הריצוף 
 " מתוצרת " שחל " או  115 -פיקס הדבקת קרמיקה על גבי בטון או מידה תיעשה ע"י " שחל ו. 

ש"ע מאושר ע"י  המפקח. הדבקת קרמיקה על גבי ריצוף קיים, עץ או שיש תיעשה ע"י " טיטאקריל 
" תוצרת " שחל " או  ש"ע מאושר ע"י המפקח. אופן ההדבקה ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי  135

 היצרן.
בחירת האדריכל באמצעות המפקח ומיושם  , בגוון לפי MAPEמילוי מישקים " רובה תוצרת "  ז. 

 בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.עבודת הרובה כלולה במחיר הריצוף .
 

 מבוטל  – חיפוי קירות באריחי , קרמיקה ואחרים 30./3
 

  א. 
    

 רובה ודבקים
 בגוון לפי בחירת האדריכל באמצעות  MAPE -מילוי משקים של חיפוי הקירות יהיה ע"י רובה מוכנה 

 המפקח.
הדבקת הקרמיקות לקירות תהיה ע"י סיקה לטקס או ש"ע הדבק יהיה מרוח על הקירות ולא רק בנקודות 

 בודדות,  בהתאם להנחיות היצרן.
 בהדבקה ע"ג קירות גבס :

 מ"מ של הדבק / או לפי הוראות היצרן . 3ק"ג/אבקה למ"ר  ובעובי  3.0" בכמות מיני' של 1/1" פלסטומר 
 כלולה במחיר החיפוי.עבודת הרובה  

 
 
 
 

 פנלים  –גמר מעל שיפולים 
 

תוצרת " טמבור " או ש"ע , גמר  –גמר מעל פנל יהיה מעוגל וייעשה ע"י מרק אמריקאי בתוספת קלסימו 
 שיפולים כלול במחיר היחידה ולא תשולם כל תוספת בעבורו.
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 -בקירות  PVCפרקט   -התקנת   06./0
 :קירותהכנת שטחי ה 

צריכה להיות מפולסת במדה מתפלסת מוחלקת, נקיה, יבשה וללא כתמי שמן או עקבות של התשתית 
 חומרי פסולת מכל סוג שהוא. תשתית להדבקת שיפולים צריכה להיות מיושרת בלי שאריות סיד וצבעים.

 שכבה מקשרת:
ם וחוסר שכבות שפכטל על כל שטח הרצפה המיועדת להדבקה. שקעי 1 -מ"מ ב 3 -יש למרוח שכבה של כ

שעות.  10 -אחידות יש לתקן בעזרת מרית או סרגל. ההחלקה הסופית של שכבה זו תעשה אחרי ייבוש של כ
 בגמר ההחלקה יש לנקות את השטח  מכל השאריות והאבק.

 ההדבקה:
 להדבקת היריעות יש להשתמש בדבק אקרילי להדבקה על צד אחד.

 
 אופני מדידה ותכולת מחיר   39./3

  
 פרקט נמדד במ"ר שטח החיפוי.            

 כלול במחיר הפרקט.-ספוג בידודי            
 מ"א.-שיפולים,ספים            
 המחיר כולל אכ' הנדרש ע"פ המפרטים,תכניות,וכתב הכמויות לגמר מושלם.            

 
 ,פרופילי גמרpvc,שיפולי pvc-גבס ב\חיפוי רצפות,קירות מטויחים   31./3

 
 יעשה ע"ג משטח בטון מוחלק בהליקופטר ומפולס ע"ג קירות pvcחיפוי  .א

 מטויחים בגמר שפכטל אמריקאי וע"ג קירות גבס
 יהיה בגלילים pvc -ה .ב

 וסוגו מפורטים בכתב הכמויות לכל חדר במבנה. pvc-עובי ה .ג

 ספי גמר ע"ג קירות וברצפות מפורטים בכתב הכמויות. .ד

 הינו אנטי בטטי. pvc  -שה יבוצע אך ורק ע"י מתקין מוסמך ובהתחשב בכך .ה

 וחיבורם למערך הארקה כלול בעבודה ובמחיר הסעיף pvc -פסי הארקה ל .ו
 אופני מדידה ותכולת מחיר    31./3  
 

 חיפוי רצפה נמדד במ"ר שטח החיפוי.              
 מ"א.-ס"מ /31חיפוי קירות בגובה               
 מ"א.-שיפולים              
 מ"א.-ספי גמר ע"ג קירות,רצפות              
 המחיר כולל אכ' הנדרש ע"פ המפרטים,תכניות,כתב הכמויות לגמר מושלם.              

 
 בדיקות  /1./3

 
חוזה זה יתבקש הקבלן לבצע מס' בדיקות ע"פ המפרט הכללי הבינמשרדי \במסגרת מכרז .א

 והתקנים השונים.
 שולם בעבורם כל תוספת.בדיקות אלו עלותם גלומה במחירי היחידה ולא ת

 הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת כחוק ותוצאותיהן תימסרנה למזמין .ב

 הבדיקות הנדרשות: .ג
 
 נקודות שליפה( 1בדיקה ) 3-קרמיקה בריצוף פנים\.  בדיקת הדבקות ג.פ.3
 נקודות שליפה( 1בדיקה ) 3-קרמיקה ע"ג קירות פנים\. בדיקת הדבקות ג.פ.1
 

 החזרת המצב לקדמותו.הנ"ל כולל  .ד
 

 מחיר יסוד וקביעת המזמין  13./3
 

מחיר היסוד שנקבע לפריטים שונים בכתב בכתב הכמויות הינו המחיר בפועל אותו משלם  .א
הקבלן )לאחר כל ההנחות( לספר בעבור חומרי הריצוף.מחיר זה אינו כולל בתוכו 

 הובלה,פחת,רווח.

 פי.מחיר יסוד זה אינו צמוד לכל מדד והינו סו  .ב
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או החיפוי       לעצמו הזכות לקבוע אותם \ידוע לקבלן כי עשויים לחול שינויים בגדלי הריצוףו .ג
 סופית לפני ביצועם.

 או חיפויים לא יהוו עילה לתשלום נוסף,אלא רק כלפי מחיר היסוד.\כל שינוי בגדלי הריצופים ו
 שינוי מחיר היסוד יעשה אך ורק ע"י המנהל. .ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות  צביעה . - 00רק פ
 

 של המפרט הכללי. 33מהווה השלמה לנאמר בפרק 
לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות צבע ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית המיוחדת, 

 בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :
 
 

 כללי 33.3
 

 ארוזים באריזתם המקורית. כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם א. 
 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.       
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג כמות חומרי הדילול  ב. 

י הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שיידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסו
 מלא.

 בחירת הגוונים תעשה ע"י האדריכל באמצעות המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: ג. 
 
 . ערבוב גוונים שונים מאותו סוג של צבע, תוספת גוון וכוי"ב.3  

 אין    -. בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה ) למשל: דלת החוזרת במבנה מספר פעמים 1
 נה באותו גוון .הכרח שכל הדלתות  תהיי    

  
חלקים שנקבעו ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, חלקיו יפורקו ע"י בעלי מלאכה  ד.

 מתאימים,  יאחסנו ע"י הקבלן וירכבו מחדש עם סיום הצביעה. 
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל  ה. 
 המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.  אישור

  
יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח   -לפי דרישת המפקח  ו. 

 שיורה עליו המפקח.
  

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות וכיו"ב. המבנה  ז. 
 יימסר  נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
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 צביעת שטחי טיח ובטון פנימיים בצבע אמולסיה פלסטי. 1/.33

 
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה בצבע אמולסיה פלסטי ) צבע פלסטי ( תבוצע הצביעה ב " אמולזין " 

 תוצרת " טמבור " או ש"ע מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
ים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבה או שתיים של , טמבורפיל " או בונדרל סופר, המתנה הסרת חלק

 שכבות או עד קבלת כיסוי מלא. 1 -לייבוש  מלא, צביעה ב " אמולזין " ב 
 

 צביעת שטחי טיח, בטון ואסבסט חיצוניים בצבע אמולסיה אקרילי. 0/.33
 

" מתוצרת " טמבור " או  ///1וצע הצביעה ב " סופרקריל בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תב
 ש"ע  מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:

", שתי שכבות "  111הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת חורים, שכבת " בונדרול " סופר או " יסוד מגן 
 " או עד לקבלת כיסוי מלא. ///1סופרקריל 

 
 בצבע אמולסיה אקרילי. -גמר אטום  -צביעת חלקי עץ פנימיים  5/.33

 
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " סופרקריל " תוצרת " טמבור " או ש"ע 

מאושר.  הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:  ניקוי והכנה, סתימת חורים, שלוש שכבות " סופרלק ", או עד 
 לקבלת כיסוי מלא.

      
 בצבע פוליאורטכני. -גמר עמום ) מט (  -י עץ פנימיים צביעת חלק 1/.33

 
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " פוליאור " תוצרת " טמבור " או ש"ע 

 מאושר.    הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
ד לקבלת כיסוי ליטוש המרק, שלוש שכבות " פוליאור " או ע P.V.Aניקוי והכנה, סתימת חורים במרק .

 מלא ) ללא  צבע יסוד (.
 
 
 
 

 בצבע סינתטי. -גמר מבריק  -צביעת חלקי עץ פנימיים  9/.33
 

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " סופרלק " תוצרת " טמבור " או ש"ע 
 מאושר.  הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:

 ל בטרמפנטין, ביצוע בנגריה.שמן פשתן מדול -שתי שכבות יסוד  א. 
 שתי שכבות דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש.  ב. 
 צבע ראשון יסוד או צבע ראשון סינתטי מדולל בטרמפטין והחלקה בנייר לטש. ג. 
 שתי שכבות " סופרלק " או עד לקבלת כיסוי מלא.  ד. 
ה ו/או לפי הנחיית המפקח אם לא צוין במפורש אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה ז ה. 

 בשכיבה.תהיה צביעה של דלתות 
 

 צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת. 1/.33
 

המשווק  ARTIתוצרת חב  ARTIבכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " לזור 
יצרן או עד לקבלת כיסוי מלא כולל ייבוש פרזול ", או ש"ע מאושר. הביצוע לפי הוראות ה -בארץ ע"י " יעד 

 וליטוש בין  שכבה לשכבה.
 

 בהתזה. -צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע אמאיל סינתטי  1/.33
 

 בכל מקום שנקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " איתן " תוצר " טמבור " או ש"ע מאושר. 
 הביצוע לפי הוראות כולל:

 - 31סרת חלודה וצביעה בהתזה של שכבת צבע יסוד " איתן " חום מדולל במדלל סינתטי מס' ניקוי, ה א. 
 במסגרייה.יבוצעו 

 מילוי, תיקונים והתזה של שכבה נוספת " יסוד איתן ". ב. 
או עד לקבלת כיסוי  31החלקה בנייר לטש והתזה של שתי שכבות " איתן " מדולל במדלל סינתטי מס'  ג. 

 דקות בין שכבות ) רטוב רטוב ( /3הפסקה של מלא. ההתזה ב
 במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד שכבה של, " ווש פריימר" בהתזה. ד. 
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 צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע סינתטי מבריק בהברשה. /33.3

 
רלק " תוצרת " טמבור " או ש"ע בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב " סופ

 מאושר.   הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
 במסגרייה.ניקוי, הסרת החלודה וצביעה של שכבת מיניום סינתטי ) כתום ( יבוצעו  א. 
 שכבת מיניום סינתטי נוספת ושכבת " אנטירסט " אפור. ב. 
 שתי שכבות " סופרלק " או עד לקבלת כיסוי מלא. ג. 
 של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של " ווש פריימר "  במקרה ד. 

 
 יהיה הגודמת " נדיר" , או "נירלט"  או ש"ע , בגוון לפי  -ציפוי קירות  טיח צבעוני אקרילי   33.33
 יכין בחירה , העבודה כוללת  שכבת יסוד יסוד פריימר , יישום לפי הנחיות היצרן, הקבלן    
 מס' דוגמאות בשטח  בגוונים שיבחר האדריכל באמצעות המפקח .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות אלומיניום. - 02פרק 
 

 של המפרט הכללי. 31מהווה השלמה לנאמר בפרק 
לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות אלומיניום ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית 

 פת למפרטים הנ"ל :המיוחדת, בהוצאה האחרונה. תוס
 
   מפרט כללי ות"י //.31 
במהדורתו העדכנית ביותר, ובהתאם  31עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק  

לדרישות  התקנים הישראליים. התרשימים הנספחים למפרט זה הם סכמתיים, ונועדו לצרכיי הסבר 
ונים מן המוגדרים במפרט המיוחד או המפרט הכללי, והמחשה הקבלן ראשי רשאי להציע פרטי מבנה הש

בלבד שרמת שאיכותם לא תהיה  נחותה מן המוגדר במפרטים והתוכניות ובתנאי שיאושרו מראש ובכתב 
 ע"י המפקח.

לחלונות אלומיניום. נוסף על הדרישות  3/11כל החומרים וגימורם יעמדו בבדיקות הנדרשות עפ"י ת"י 
 במפרט  זה להלן. 

 
 פרופיל האלומיניום 3/.31

הפרופילים  יותאמו לדרישה המצוינת ברשימות האלומיניום. במקרה שלא כתוב אחרת במסמכי הפנייה 
לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח יהיו הפרופילים דוגמת "  קליל  " או " מיפרומאל 

 "  או שווה ערך שיאושר ע"י המתכנן באמצעות המפקח.
 

 עובי דופן פרופיל האלומיניום 1/.31
בכל מקרה שלא יצוין אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח יהיה 

 1מ"מ.  בחלונות בשטח העולה על  3.05 -מ"ר לא פחות מ  /.1עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד 
 מ"מ. /3.1 -ציבור לא יפחת עובי הדופן של  הפרופיל מ מ"ר, בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השיכים למבני 

 
 אלגון וציפוי פרופיל האלומיניום. 1/.31

עובי שכבת ייקבע ע"י המתכנן באמצעות המפקח לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי 
במסמכי  + מיקומטר אלא אם צוין אחרת1\ 35-) הנמוכה (  1המזערי של שכבת האלגון    בהתאם לרמה 

הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, ללא 
. ציפוי הפרופילים יבוצע ע"י מצפה בעל תו 115כתמים ופגמים אחרים. שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת"י 

 תקן.
 

  -צביעת פרופיל האלומיניום  0/.31
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+ 3\/1-ע בסיס אקרילי בהתזה ואפיה בתנור בעובי לא פחות מ תעשה בתהליך אלקרוסטטי של צב
מיקומטר בגוון שיבחר ויאושר ע"י המתכנן באמצעות המפקח על פי לוח הגוונים של חברת הצביעה 

  -AAMA. 1/1.9ותקן אמריקאי  3/11שיימסר למתכנן ע"י הקבלן.הצביעה תתאים לת"י 
 

 רמת מוצרי האלומיניום 5/.31
 בהתאם לסווג והכינויים הבאים: 3/11יניום יעמדו בדרישות המפרט הכללי ות"י כל מוצרי האלומ

  1כנוי  -לפי יעוד:     לבנייני ציבור ובנינים מיוחדים 
  1כנוי  -לפי איכות הסביבה:     סביבה קורוזיבית קלה 

   Cכינוי  -מ"ר \ג' /395לפי תפקוד:     עמידה בלחץ שיא 
                                                                                                                                                                                       

 חיבורים 1/.31
בור החיבור של הפרופילים ושל כל חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות ויהיה בכל מקרה חי
יציב  שבוצע באורח מקצועי נכון. כל הברגים, המסמרות ושאר אמצעי החיבור למיניהם יהיו מפלדה 

. כל חיבורי הפינות יהיו חיבורים פנימיים, עם פינות 111כרום והציפוי לפי דרישת ת"י  -מצופה קדמיום 
 קשר מאלומיניום  מתאימות לפרופיל הספציפי. 

 
 משקופים סמויים 9/.31

מ"מ. את  1רי האלומיניום יורכבו על משקופים ) מלבנים ( סמוים מפח פלדה מגולון בעובי כל מוצ
 המשקופים יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.

כל הברגים מברזל יהיו מצופים קדמיום כרום. האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי הבטון ייעשה 
או בחומרי איטום מאושרים, לפני הרכבת חלקי האלומיניום. \יל לא סיד ובהשלמת יציקה של בטון דל

האיטום  בין משקופי האלומיניום והמשקופים הסמויים יעשה בחומר אקרילי שיאושר ע"י המתכנן 
 באמצעות המפקח.

 
תעשה ע"י חיבור המשקוף בקדוי, הכנסת דיבל לחור הקידוח והצמדת המשקוף  התקנת משקופים סמוים

 /1ורג  מצופה קדמיום, או ע"י עוגנים. המרחק בין עוגן לעוגן או ביו חור חיבור אחד לשני לא יעלה על ע"י ב
 ס"מ. ביטון  משקופי העזר יעשה בטיט ללא סיד. אין להתקין משקופים סמויים בירייה. ) אקדח (. 

 
ממדי המשקוף הסמוי או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי.  קווי טיח

סמ' עובי ( מצד חוץ הבניין. בתוספת הבנייה וללא טיח חוץ במבנה  5עד  0 -) כ  -טיח יותאמו  לקבלת 
 הקיים.

 
 מגע אלומיניום וחומרים אחרים 1/.31

מוצרי אלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח, יקבלו שכבת הגנה ביטומנית. כל חיבור של מוצר 
מתכת אחרת, כגון פלדה וכד', ייעשה בדרך שמונעת פגיעה קורוזיבית באלומיניום, ותכלול  אלומיניום עם

 הפרדה של פוליאטילן בין שני החומרים. 
 

 פרזול 1/.31
הפרזול יהי מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום. כל הצירים, המנעולים והרוזטות וכו' באם לא צוין 

חיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח, יחוברו ליחידות בעזרת אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מ
ברגיי קדמיום. כל חלקי הפרזול טעונים אישור האדריכל באמצעות המפקח על פי דוגמאות שיסופקו ע"י 

 הקבלן.
בהיעדר דרישה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח, יהיה 

כל הסוגים, ידיות וסגרים, מתוצרת " אלום ". גלגלי החלונות נגררים יהיו גלגלים עם הפרזול לחלונות מ
 מסבי מחט או מסבי כדורים המצופים בניילון או אקולון. 

לדלתות, צירי הצד יהיו מאלומיניום עם ציר מפלדלת כסף או פין אקולון, הציר יחובר למשקוף ולכנף עם 
רי פין לדלתות יהיו מברזל מגולוון ) הפריט מחובר לריצוף (. מנעולים ברגים ) לא עם מסמרות עוורות (. צי

וצילינדרים תוצרת " ירדני " או ש"ע מאושר. מחזירי זמן עליונים ותחתונים תוצרת " ייל " איטליה או 
ש"ע והמתואמות לגודל הכנפיים לפי טבלא מצורפת למחזיר השמן והמגדירה גודל משאבה לפי רוחב הכנף 

 ל הדלתות יסופקו עם מנעול " מסטר קי " זהה לזה של דלתות העץ.ומשקלה.כ
 

ידיות בדלתות וכן רוזטות וכיסויים יהיו, בהיעדר דרישה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ 
" או ש"ע מאושר ע"י האדריכל באמצעות המפקח. מחיר  HEWIחוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח, מסוג " 

או בלמי גומי ברצפה או בקיר לפי הנחיות   \סוג " ליפסקי " או ש"ע מותקן ברצפה ודלת יכלול מעצור מ
 המפקח. בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר.

 
 הזיגוג. /31.3
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במידה שלא צוין אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח יהיה עובי 
בהתאם  3ובכל מקרה לא יפחת מהנקוב במפרט הכללי עבור רמה  3/11ת בהתאם לדרישות ת"י הזכוכי

מ"מ אנטיסאן.הזכוכית תהיה חד מינית, מהמין  0+0שכבתית  -זכוכית בטחון דו  -לשטח הזכוכית. זיגוג 
על חשבון המעולה ביותר, בלי בועות אויר, גלים, שריטות או פגמים אחרים. זכוכית פגומה תורחק ותוחלף 

 הקבלן גם לאחר הרכבתה.
הזכוכית תהיה שקופה, אם לא צוין אחרת. הזיגוג באמצעות " סרגל זיגוג " בתוספת אטמים המותאמים 

לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי הזכוכית ובניצב הבולט של פרופיל הכנף 
 ובמרכזה. האטמים טוענים אישור המתכנן באמצעות המפקח.

 
 רשתות. 31.33

מ"מ מתוחות על המסגרת בצורה שלא יוצרו עיוותים לכנף  3.5נגד יתושים או זבובים יהיו עם חור מרובע 
עגול מתאים. הרשת תהיה מתוחה  PVCאו  לרשת כתוצאה מהפתיחה. הרשת תהיה מהודקת ע"י רצועת 

 בצורה מקבילה לכנף שתי וערב.
 

 חלקים שאינם אלומיניום. 31.31
אינו אלומיניום או זכוכית כולל חלקי פלסטיק, מרק אקרילי וכו', טעונים אישור המתכנן כל חלק ש

 באמצעות המפקח.
לפי דרישת המתכנן באמצעות המפקח יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים 

 .PVCלא יאושרו אטמים מ EPDMאותם הוא מבקש לאשר.אטמים יהיו מניאופרן או
 

 קנת יחידות.הת 31.31
 0תתבצע בחיבור היחידה למשקוף הסמוי או לפתח כך שהמרווחים  בין המשקוף הסמוי ליחידה לא יעלו 
מ"מ מכל צד. החיבור יתבצע ע"י הצמדת היחידה למשקוף במרחקים ביניהם וחיבור בבורג פח מצופה 

 קדמיום.
 

 איטום.31.30
עשה בחומרים אטריקליים או סיליאקריליים. המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום יי

איטום פינות המשקופים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שקוף. חומרי האיטום חייבים באישור 
לעיל(. כל האלמנטים המתוכננים לפתיחה וסגירה יצוידו  31.31המתכנן באמצעות המפקח )ראה סעיף 

הסרטים יהיו מושחלים בחריצים אינגרליים ולא בסרטים אוטמים שעירים או עשויים נאפרן. כל 
 בהדבקה. אין להשתמש בסרטים אוטמים סופגים.

 
 

 . אישור לייצור 31.35
 

של כל טיפוס בנפרד כולל חתכים אופקיים  3:3על הקבלן להגיש תוכניות עבודה מפורטות בקנה מידה 
 , גמר ליד קירות ופרטי פרזול.ואנכים,   צורת חיבור למבנה, משקופים  עיוורים , מלבנים, כנפיים

לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל באמצעות המפקח 
 אישור לדוגמא של מוצר מוגמר.  -לתכניות, ובמידה שנדרש 

התוכניות יוגשו לאדריכל בשני עותקים, ולאחר שיאושרו בכתב ע"י המפקח. על הקבלן לדאוג לכך 
יום לפני המועד שיקבע להתקנת המשקופים  /1-יות ימסרו לאישור האדריכל לא יאוחר משהתוכנ

 העוורים.
 

 יחידה לדוגמא. 31.31
לפי דרישת המפקח יהיה על הקבלן להכין ולהרכיב באתר יחידה לדוגמא מכל טיפוס, לאישור המתכנן 

 באמצעות המפקח.
 

 מידות הפתחים. 31.39
חריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות . על כל סטייה בפתחים מהמידות בבניין יילקחו ע"י הקבלן ובא

 המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל באמצעות המפקח ולקבל את אישורו לכך.
 

 הגנת המוצרים. 31.31
ום סגור הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים, עטופים ומוגנים, ויאחסנם במק

 ונקי, בצורה נאותה שתמנע היפגעותם של המוצרים עד להרכבה.
ההרכבה תיעשה, כאמור, לאחר תום העבודות האחרות בבניין, והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד 
לגמר הבניין ומסירתו. במקרה שהוכתם המוצר ע"י צבע, מלט או סיד, והוא ינוקה מיד, ועם תום הבנייה 

וצרים במטלית נקיה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים. לאחר הייבוש ימרחו בשכבה ינוקו כל המ
 דקיקה של שמן פרפין. אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או בצמר פלדה.
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כל מוצרי האלומיניום כולל חלונות נגררים לתוך כיס יורכבו בבניין לאחר גמר עבודות הטיח, הריצוף, 

חילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח. המלבנים הסמויים יורכבו לפני הסיוד והצבע , ולא ית
 הטיח.

                                                                                                                                       
 ניקיון. /31.1

או במסלוליה כגון שבבי קידוח, קצת  \י עזר שנשארו על גבי היחידה וניקיון היחידה כולל ניקויה מחומר
מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם, פסולת החומרים שהוא פועל יוצא מיצור והתקנת 

 היחידה בבניין.הפסולת תפונה למקום שיורה המפקח.
 

 חלקי אלומיניום בלתי מתאימים.. 31.13
או מוצרים שלא יתאימו לתוכניות ולמפרט הטכני או לא יהיו לשביעות רצון \חלקי האלומיניום והפרזול ו 

 המפקח, יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים, על חשבון הקבלן.
 

 סרגלי הלבשה. 31.11
סרגלי ההלבשה יהיו בעלי חיבורים סמויים כך שלא יראו כל ברגים או ראשי מסמרות במקומות גלויים 

מעלות, בעת חישוב המידה ליצור יש  05ם האופקיים והאנכיים יהיו בזווית של לעין.החיבורים בין הסרגלי
 להביא בחשבון את המרווח הנדרש לקבלת סרגלי הלבשה בעובי אחיד.

 
 

 מסגרות חרש – 19פרק 
 

 עבודות מסגרות חרש וסיכוך  
 
 כללי 31.3 

מסגרות חרש עבודות  31כל עבודות קונסטרוקצית הפלדה והסיכוך יבוצעו כמפורט בפרק 
כל עבודות הצבע יבוצעו  וסכוך של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאה האחרונה. 

  .של המפרט הכללי הנ"ל 33ו  31בהתאם לדרישות פרק 
 ריתוכים  31.1

המפקח יהיה רשאי  .חיבור אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו ע"י ריתוך המוראה בתכניות
צעות בדיקות כפיפה קרה במקום ו/או בדיקות מתיחה במבדקה לבדוק את טיב הריתוך באמ

מוסמכת שתיקבע על ידו ו/או בדיקות הרס באמצעות קרני רנטגן או גמא,לפני התחלת העבודה 
והן בזמן הביצוע. תוצאות בדיקות אלה תחייבנה את שני הצדדים. מאמצי הגבול של הריתוך 

באמצעותו. בכל מקרה שהריתוך לא יעמוד יהיו נמוכים ממאמצי הגבול של הפלדה המרותכת 
בדרישות אלה יורה המפקח לקבלן לפרק את החיבור ולבצע את הריתוך מחדש כולל ניקוי 

  .והשחזה
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הבדיקות והתיקונים הנ"ל והם יהיו על חשבון הקבלן 

 .ויכללו במחירי היחידה
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 אלמנטים מתועשים בבניין. – 22פרק 
 

 של המפרט הכללי. 11מהווה השלמה לנאמר בפרק 
לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות אלמנטים מתועשים ,שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית 

 המיוחדת, בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל :
 

 עבודות גבס כללי  11.3
 חומרים

 .3חלק  /301ס יהיו בהתאם לת"י לוחות הגב
 התיאור המקוצר במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/חוזה זה יהיו כמפורט להלן :

 
 3./301הכינוי במפרט הכללי או בת"י                               הכינוי במסמכי החוזה 

 ס קרטון""לוח גב "לוח גבס"                                                    
 

 "לוח עמיד מים" במפרט הכללי,"לוח עמיד ים ודוחה "לוח עמיד מים"                                            
 , יהיה לוח הגרעין שלו טופל  3./301רטיבות בת"י                                                                        

 לעמידה במים ושספיגתו הכוללת % לפי סעיף                                                                        
 צבעו ירוק 1/0.1ובת"י בדק לפי סעיף  3/0.1.1.1                                                                      

 
 ללא  5%נ"ל כל הלוחות יהיו ברמת ספיגות מתחת ל       "לוח נגד רטיבות"                                    

 הבדל בכינוי במסמכי החוזה."עמיד מים","נגד                                                                      
 רטיבות וכו.                                                                       

                 מינימאלי, לכל השימושים יהיה.                                                                                                 עובי לוח  
 (.3/1מ"מ )  31.9 

 
 

 ברגים 11.1
 (.1)חלק  1./301.הברגים יהיו כמפורט בת"י 3
ו/או  3טבלה א' -המומלצת בנספח א' לתקן הנ"ל.השימוש בברגים ומיתדים יהיה בהתאם לטבלה 1

 בהתאם לאמור בתכניות הקונסטרוקציה המצורפת.
 .גימור הברגים: כל הברגים ללוחות גבס עמיד מים יהיו מגולבנים.1
.כל הברגים יחדרו את כל שכבות הגבס)גם הברגים בקרום הגבס החיצוני( ויחדרו לקונסטרוקצית 0

 כמפורט בת"י הנ"ל. Sו בכינו הפלדה.כלומר, כל הברגים יהי
מ"מ  /35.צפיפות הברגים תתאים לדרישות הבאות: המרחק בין הברגים לפינת לוח הגבס לא יעלה על 5

 //1מ"מ לאורך שולי הלוחות ולא יעלה על  /15והמרחקים בין הברגים שאינם ליד פינות הלוח לא יעלו על 
 מ"מ . 35 -מ"מ בשדה. המרחק לשפת הלוח לא יקטן מ

 מ"מ ביניהם בכוון האנכי. /5.הברגים המחברים שני לוחות צמודים על אותו זקף ימוקמו בהזזה של 1
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ק"ג)בנפרד(  /0ק"ג וכח גזירה של  /0.ברגיי החיבור לתליית התקרה יהיו מסוגלים לשאת כוח מתיחה של 9
מ"מ ויקבל את  0.1-למרות האמור במפרט הכללי)הספר הכחול(. קוטר הבורג בעיגון לתקרה לא יקטן מ

 אישור המפקח בכל מצב.
 

  שלד פרופילי פלדה 11.1
 של המפרט הכללי. 11/150( ובסעיף 0)חלק 0./301. רכיבי המפלט יהיו כמפורט בת"י 3

 מ"מ. 0/1בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הזקפים על     3.3
 מ"מ. 1/5בתקרות גבס לא יעלה המרחק בין הזקפים על     3.1

הוראה אחרת במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר/ חוזה זה ו/או לפי הנחיית המפקח, רוחב  .      בהעדר1
 מ"מ. 95-הפרופיל )בכוון הניצב לקיר(לא יפחת מ

 
  בידוד 11.0

 ק"ג/מ"ק לפחות. 10פנים המחיצה יבודד בצמר זכוכית במזרונים חצי קשיחים במשקל מרחבי של 
 .3עובי הבידוד יהיה "

 ודקו לדפנות כדי למנוע שקיעה.לוחות הבידוד יה
 הלוחות יחתכו לרצועות בהתאם למרחק בין הזקפים.

 
 
 
 

  גימור 11.5
גימור עבודות הגבס, בצידן החיצוני)פני השטח הגלוי(ייעשה באופן שיווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא 

 כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים.
 

ין הגבס לבין המלבנים,המשקופים,הקורות הקשיחות, בין אלמנטים סמוכים, כמו כן יובטח איטום מלא ב
 בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה.

של המפרט הכללי  11/151עבודות הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף 
ם ועד הכנה מלאה לצביעה שתימדד לרבות התקנת מגיני פינה, איטום בין לוח תחתון לרצפה,מירוק התפרי

בנפרד בפרק עבודות צבע.להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש עדין של פני השטח בנייר 
 זכוכית,הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם תידרש,כלולה בעבודות גבס.

 
 תקרות גבס 11.1

 חיצות.מ"מ לפחות, כמו למ 31.9לוח הגבס יהיה גבס קרטון בעובי 
 מ"מ. 1./פרופיל התליה יהיו מפח מגולבן בעובי 

 ס"מ. /1המרחק בין פרופילי תליה בתקרה אופקית יהיה 
גמר שפות התקרה יכלול את מרק האיטום והגימור בסרט שריון. התקרה כוללת בידוד במזרוני צמר 

תינתן ע"י הקבלן מינימום בתוך שקיות פוליאטילן כבה מאליו. תשומת לב מיוחדת  3סלעים בעובי "
לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים  

הקונסטרוקטיביים בבנין חייבים להיות בעלי מבנה של עוגן, באורך ובצורה שמתאימים למטרתם, בעלי 
"דיבל"(אשר יוחדר לבניה מ"מ לתוך מיתד) 15כושר נשיאה מתאים לתקרת התותב אשר יוחדרו לפחות 

ברגים יוחדרו לתוך המיתד בתקרת צלעות החיבור אך ורק לצלעות.מ"מ.  /0קשה)בטון או בלוק(לפחות 
 בהברגה בלבד. כל הנ"ל יעשה עפ"י אישור המפקח. 

 
  תקרות אקוסטיות כללי 11.9

תקרות וציפויים  . קבלן המשנה לתקרות אקוסטיות יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין  בהרכבת3
 אקוסטיים.

 . התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים עקומות וכו'.1
 .ההתקנה כוללת חיתוך פתחים,חורים למערכת מ"א,תאורה ספרינקלרים וכו'.1
.במידה והקבלן לא יעמוד בזמנים להכנת הפתחים הנ"ל עבור קבלנים אחרים ככל שיהיו, רשאי המפקח 0

 יצוע הפתחים ע"י קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בהתאם.להורות על ב
.ההתקנה כוללת אספקה והתקנה של לוחות דיקט לגיבוי וחיזוק גופי תאורה שיורכבו ע"י אחרים וכן 5

 חיזוק הקונסטרוקציה הנושאת עבור גופי התאורה.
פות למניעת כתמי מגע .הרכבת תקרות אקוסטיות מלוחות סיבי זכוכית או לוחות מינרליים, תעשה עם כפ1

 הידיים.
.תקרה אקוסטית באולם כוללת כל הקונסטרוקציה הנושאת והתליות מעבר לקונסטרוקציית הגג 9

 המפורטת בתוכניות הקונסטרוקציה של הבניין.
 

 גמר שפות -תקרות אקוסטיות 11.1
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ירה אנכית במחיר התקרה נכלל הגמר לאורך השפות,בחיבור עם קירות סביב פתחים לג"ת למ"א, סג

" L" + "Zבקצוות חופשים. פרטי הגמר לפי תוכניות האדריכל,ובהעדר פרטים יהיו פרופילי הגמר מסוג "
 וטעונים אישור מראש של האדריכל באמצעות המפקח.

 פרופילי הגמר יהיו מאלומיניום מאולגן מותאם לגוון התקרה וכפוף לאישור האדריכל באמצעות המפקח.
 ו בגרונג.כל חיתוכי הפינות יהי

 
 בידוד צמר סלעים 11.1

 ק"ג/מ"ק. /1המשקל המרחבי )צפיפות( של מזרוני צמר הסלעים יהיה 
 

 הערות כלליות
ק"ג)בנפרד( למרות האמור במפרט  /0. ברגי החיבור לתליית התקרה יהיו מסוגלים לשאת כח מתיחה של 3

 ויקבל את אישור המפקח בכל מצב. מ"מ 0.1-הכללי)הספר הכחול(. קוטר הבורג בעיגון לתקרה לא יקטן מ
 מ"מ לפחות מקצה הסרט /1. תליית סרט לתקרה ע"י בורג כאמור כולל שייבה, במרחק של 1
 ס"מ מקסימום. /0. חיבור פרופילי שפה לקיר ע"י בורג כאמור כל 1
 סרטים לגוף מלבני ארוך(. 0סרטים לפחות.) 1. גופי תאורה ייתלו בנפרד לתקרה ע"י 0
 מ' זה מזה. /.3רופיל ראשי לתקרה במרחקים שלא יעלו על . תליות פ5
ע"י קיפול קצה הסרט כלפי מעלה, ובורג החיבור יעבור דרך מישורי –. חיבור פרופיל ראשי לסרט תליה 1

 הסרט.
 

 דוגמאות -תקרות אקוסטיות /11.3
 

 ללי.של המפרט הכ 1//11הקבלן יגיש לאישור המפקח דוגמאות מכל החומרים כמפורט בסעיף 
של המפרט הכללי  9//11מ"ר לפחות כמפורט בסעיף  /3הקבלן יכין קטע ניסיוני מכל סוג תקרה בגודל 

 כולל שילוב גופי תאורה, תריסי מ"א וכו' הכל לפי הוראות המפקח.
 

 הכנת הדוגמאות ואישור החומרים כלול בהצעת הקבלן.
ים הניסיוניים אלא אם ישמשו כחלק בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא תימדד עשית הדוגמאות והקטע

 מהעבודה הסופית ואז יכללו במדידה.
                                                        

 תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחורר . 11.33
התקרה האקוסטית תהיה מלוחות מינרליים , שווק ע"י אורבונד או ש"ע .הלוחות בגמר לפי דוגמאות 

י האדריכל באמצעות המפקח, האריחים חצי שקועים ,  הלוחות מונחים  לתוך קונסטרוקציה שיאושרו ע"
ס"מ,  13/13או ש"ע. מידות הלוחות יהיו  DONN של פרופילי פח מגולוון וצבוע בצבע אפוי בתנור מתוצרת 

 . הגוון לבחירת האדריכל באמצעות המפקח. NRC /9./בעלי ערך ספיגה אקוסטית 
מהקירות עפ"י תוכניות האדריכלות בעזרת פרופילי פח צבוע בצבע אפוי בתנור. כל מפגשי התקרה תורחק  

 הפרופילים ייעשו בגרונג.
בתקרה ישולבו גופי תאורה בהתאם לתוכניות הקבלן מתחייב לבצע את התקרות האקוסטיות תוך שיתוף 

שורת גלאי עשן, מיזוג פעולה ותיאום מלא עם עבודות אחרות בתקרה כגון: אינסטלציה חשמלית , תק
 אוויר ואלמנטים אחרים אשר יורכבו בתקרה.

 
 תקרה אקוסטית מגשי פח מחוררים . 11.  31

התקרה האקוסטית תהיה ממגשי פח אלומיניום מחוררים  , תוצרת " הכט אפריים  או ש"ע. הלוחות בגמר 
קונסטרוקציה של פרופילי  לפי דוגמאות שיאושרו ע"י האדריכל באמצעות המפקח, הלוחות מונחים  לתוך

ס"מ , באורך משתנה התקרה תורחק  /1פח מגולוון וצבוע בצבע אפוי בתנור . מידות הלוחות רוחב 
מהקירות עפ"י תוכניות האדריכלות בעזרת פרופילי פח צבוע בצבע אפוי בתנור. כל מפגשי הפרופילים ייעשו 

 בגרונג.בתקרה ישולבו גופי תאורה בהתאם לתוכניות.
ן מתחייב לבצע את התקרות האקוסטיות תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם עבודות אחרות בתקרה הקבל

 כגון: אינסטלציה חשמלית , תקשורת גלאי עשן, מיזוג אוויר ואלמנטים אחרים אשר יורכבו בתקרה.
 

 .תוכניות עבודה ע"י הקבלן ב.
המפקח על סוג התקרה תוצרתה לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל את אישור האדריכל באמצעות 

והדגם המדויק שבדעתו להרכיב בבניין. ביחד עם הצעתו הנ"ל יגיש הקבלן תוכניות שתראנה את הפרטים 
העקרוניים של התקרות שהוא מציע ואשר תכלולנה גם את דרך הביצוע , התליות, פרטי חיבור עקרוניים 

 וכד'. כל הנ"ל דרוש אישור של האדריכל באמצעות המפקח.
 
 .. דוגמאותג
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הקבלן יכין לפי דרישות המפקח דוגמא של תקרה אקוסטית כפי שמתואר בכתב הכמויות, לקבלת אישור 
 סופי של ביצוע העבודה. שטח הדוגמא יקבע ע"י האדריכל באמצעות המפקח.

ל הוצאות הקבלן כגון הכנה והרכבת הדוגמאות וביצוע שינויים בהם באם ידרשו, כלולים במחיר היחידה ש
 התקרות.

 
 .אופני מדידה ומחיריםד. 

התקרה האקוסטית תימדד נטו לפי השטח המכוסה. לא ינוכה השטח של המרווחים בין הלוחות לקירות 
סמ' ינוכו משטח התקרה. מחיר היחידה של התקרה כפי שהוא מצוין בכתב  15בתנאי שאינו עולה על 

 הכמויות כולל:
 
מידותיו וגווניו השונים, זויתני אלומיניום על גוניהם השונים, . אספקה והרכבה של אלמנטי תקרה על 3

 קונסטרוקציה נושאת, אמצעי חיבור וכד'.
 . הכנה ופירוק של הדוגמאות כמפורט.1
 . צביעה הלוחות, והזויתנים והקונסטרוקציה הנושאת כמפורט.1
 
 

 דרישות כלליות ביחס לטיפולים אקוסטיים. 11.31
 יף זה הן חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני.הדרישות הכלליות בסע 1.3
 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים. 1.1
על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים בכדי להתקין בחלקים השונים בבניין את  1.1

 התקרות והציפויים האקוסטיים כנדרש.
עבוד סביב גופי התאורה, מפזרי האוויר רמקולים, גמר ליד קירות ועמודים וכו'.  עבודות הקבלן כוללות 1.0

פרופיל הגמר יהיה מאלומיניום מאולגן או צבוע מאושר ע"י המתכנן באמצעות המפקח, ובגוון לבחירת 
 האדריכל באמצעות המפקח.

הפתחים למיניהם אשר המדידה תהיה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת. ינוכו כל גופי התאורה ו 1.5
 ימדדו בנפרד.

 פיגומים יסופקו ע"י הקבלן. 1.1
על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים ללא פגם. על הקבלן לספק למתכנן באמצעות המפקח, לאישור  1.9

 דוגמאות של החומרים בהם הוא מתכוון להשתמש.
 העבודה תחשב כגמורה לאחר אישורה על ידי המפקח. 1.1

 
 
 

 לביצוע כלונסאות מפרט – 23פרק 
 

 ראה בחוברת המכרז דוח קרקע המגדיר את מפרטי הביצוע של הכלונסאות.
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 קוי מים, ביוב ותיעול 57 פרק

 תנאים כלליים 59.3

חוזה זה מתייחס לביצוע תשתיות כמפורט בהמשך וכולל אספקת כל הציוד והחומרים והרכבתם במקום 
 ושות לקבלת מתקן מושלם ומוכן לפעולה.וכל המלאכות הדר

 
משרדית -כל העבודה תבוצע ותמדד בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין

במהדורתם האחרונה, בהתאם להל"ת  59 -ו 10, 33, 1/, 9/, 3/, //פרקים  –המשותפת למשרדי הממשלה 
 31) 3חלק  3511ל מכון התקנים הישראלי, תקן ש 31/5הוראות למתקני תברואה, בהתאם לתקן מס.  -

NFPA.בהתאם לדרישות משרד הבריאות וגורמי הרשויות המקומיות ,) 

 בדיקות ומבחנים 59.1

במידה והמפקח ידרוש בדיקת חומרים כלשהם במכון התקנים, על הקבלן לספק על חשבונו דגמים של 
 החומרים למכון התקנים, ולדאוג לביצוע בדיקות אלה.

ן להזמין את נציג מכון התקנים ונציג שרות שדה של יצרן הצנורות לבדיקת כל שלב משלבי על הקבל
העבודה במתקן ו/או תשתיות ולקבל אישורו בכתב לטיב החומרים והביצוע. הבדיקות תבוצענה על חשבון 

 הקבלן ולא ישולם עבורן תשלום מיוחד נוסף.
העבודה או במהלך העבודה לקטעי המערכת לפי  מערכות צנורות יבדקו לפי הוראות הל"ת ות"י בסיום

דרישת המפקח על הקבלן לבצע צילום וידאו, רנטגן או כל בדיקה אחרת שתדרש לפי החלטת המפקח. 
 תוצאות הבדיקות יש למסור למפקח.

 לפחות.  %/3מהתפרים, בדיקות הרס  35% -תפרי צנרת מים יבדקו ע"י צילום רנטגן מדגמי לפחות ל
 לבדיקה יקבע סופית ע"י המפקח. מספר התפרים 

 תוצאות הבדיקה יש למסור למפקח.
 הבדיקות תעשינה לפני סגירת הצנורות באדמה או בבניה.

 תתוקן או תוחלף לפי החלטת המפקח על ידי הקבלן ותיבדק שנית. -מערכת צנורות שלא תעמוד במבחן 
ידי הקבלן לפי דרישתם. -יבוצעו עלידי רשות מוסמכת או נציגי המזמין -בדיקות ומבחנים שיידרשו על

הקבלן ימציא את כל המכשירים והכלים הדרושים לעריכת המבחנים והבדיקות. באחריות הקבלן לבצע 
 את הבדיקות בנוכחות המפקח ונציגי המזמין. דו"חות הבדיקות ימסרו למפקח.

 יים.בנוסף לאמור לעיל יבוצעו בדיקות לחץ הידרוסטטי כמתואר במפרט ומבחנים חזות
 כל ההוצאות לעריכת המבחנים והבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.

 פרוט הבדיקות ראה בהמשך המפרט.
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 עבודות עפר 59.1

 מדידת תוואי החפירה 59.1.3

את הצירים אליהם קשור התכנון, כגון קוי מדידה,  -באמצעות מודד מוסמך  -על הקבלן לסמן על חשבונו 
ים וכו', ולסמן את התוואי ומקום התאים וההסתעפויות אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרש

בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו 
מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת  //1נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל 

 הרומים המוחלטים.
ירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קוי הצינורות ובמקרה שיתקבל הפרש בין לפני התחלת החפ

המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח 
שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק 

רות לצרכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עת הצינו
 שידרש ע"י המפקח.

 טיב הקרקע 59.1.1

 מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע.
וביסס את הצעתו רואים את הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, 

בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה 
 בסלע וכד', לא תובאנה בחשבון.

 

 הכשרת התוואי לצורך ביצוע העבודה 59.1.1

על הקבלן להכשיר את התוואים של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, כולל פינוי התוואים 
)ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( ויישור התוואי על מנת לאפשר  ממכשולים

 עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

 חיזוק דפנות החפירה 59.1.0

הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום 
עבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או ובהתאם להוראות משרד ה

ציבורי שיגרם ע"י מפוסלת בגלל חוסר חיזוקים, איחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחומרים לא 
מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגלי 

 אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.כל סיבה 

 קרקעיים-מים תת 59.1.5

קרקעיים מכל מקור שהוא, רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי -מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת
קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים -ניסיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת

ם שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעי
מצעי חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד, וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה המיוחדים 

 במים 
 לא תובאנה בחשבון. –קרקעיים -תת

 חפירה סמוך למבנים 59.1.1

ים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, ידפן הקבלן את בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנ
דפנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, 

יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל 
 המתקן

 ע"י עמוד חשמל(.חפירה  –)לדוגמא חברת החשמל 

 קרקעיים, עבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צנורות ומתקנים תת 59.1.9

על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור הרשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, את כל האינפורמציה 
קרקעיים )מים, חשמל, טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכו'( ולדאוג -הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

נת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן להזמ
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קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל -קרקעי או בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-התת
 )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(.

הצטלבות איתו, יבצע הקבלן חפירה גשוש בידיים קרקעי, או ב-בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת
לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה בדיפון 

קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות המפקח -מיוחד, ויתמוך את המתקן התת
ן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבל

 קרקעי.-עקב פגיעה במתקן התת

 חפירה ו/או חציבת תעלות לצנרת 59.1.1

העבודה תבוצע בעזרת כלים שיקבלו את אישור המפקח תוך הקפדה מירבית על מניעת נזקים מיותרים. כל 
ע"י הרשויות( ע"י הקבלן  החומר החפור כולל שרידי מצעים וסלעים יסולקו מהשטח )למקום שפך מאושר

 ועל חשבונו מיד עם חפירת התעלות.

 מילוי חזרה 59.1.1

לאחר הנחת הצנרות השונות ועטיפתן בחול כנדרש, על הקבלן למלא את התעלות שחפר )עד לפני השתית( 
ס"מ כל אחת, תהודקנה בכלים שיקבלו את אישור המפקח  /1במצע סוג ב' מטיב מאושר. השכבות, בעובי 

מהצפיפות המקסימלית המתקבלת  11% - 15%פטימלית, עד לקבלת צפיפות באתר של וברטיבות או
 להלן "הידוק מלא". -בבדיקת מוד. א.א.ש.ו. 

במידה ובחלק מהשטח בו יבצע הקבלן את עבודותיו קיימים כבישים יידרש הקבלן להביא לשטח מצע חדש 
ע לפני החפירה. כל הכבישים והמדרכות מסוג א', לצורך חידוש פני המצע ולבצע הידוק בהתאם למצב המצ

 לאחר הנחת הצנורות יוחזרו למצבם הקודם.
 

. הקבלן לא יורשה להביא לאתר 1ידי המפקח ובעל גרגיר מקסימלי של "-המצע יהיה ממקור מאושר על
)על מנת לנפצם או לסלקם בזמן הפיזור( והוא יהיה חייב לפנות  1" -העבודה חומר המכיל גושים גדולים מ

/או לגרוס גושים אלה, במקום הכרייה או החציבה, לפני הטענת החומר על גבי המכוניות. עובי השכבה ו
 בהתאם לתכניות. -לאחר ההידוק  -ס"מ  /1המהודקת לא יעלה על 

מהצפיפות המקסימלית וברטיבות שהיא  11%הידוק שכבות המצע יעשה עד לקבלת צפיפות באתר של 
 פטימלית לפי בדיקת מוד. א.א.ש.ו.שווה, או קטנה מהרטיבות האו

 הסדרת תעלות קיימות /59.1.3

בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתוואי הצנורות או נחצית על ידו( עקב ביצוע העבודה, על 
הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר ביצוע העבודה, להבטיח במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם 

להביא בחשבון את כל הקשיים והסידורים שידרשו עקב זרימת מים ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן 
 מכל מקור שהוא בתעלה.

 אורך החפירה 59.1.33

פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל קו ראשי ושל חיבורי  חצרות, לכל 
ת אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צנור שהוא, החפירה תמולא בחזרה מיד לאחר גמר הנח

הצנורות בה וקבלתם ע"י המפקח. לא תעשינה כל מנהרות אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח. המפקח 
אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק -יקבע את האורך הכללי )מספר הקוים( של החפירה שתפתח בבת

הרי לאחר מילוי התעלות הקודמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן. למרות האמור לעיל 
שהחפירה לקוים לחיבורים לחצרות האמורים לחצות את הרחוב יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות 

 המשטרה, אלא אם תנתן רשות לסגור את הרחוב לתנועה.

 רוחב החפירה התיאורטי 59.1.31

ס"מ  /1הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות ורטיקליות, לפי הקוטר הפנימי של הצנור בתוספת 
 ס"מ.  /5ל הצנור, בשביל שקוטרם הפנימי הוא עד מכל צד ש

 לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פירוק רצופים, תיקונם והחלפת מילוי.
הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, לצרכי דיפון, או 

לקח בחשבון בחישוב הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אישור המפקח, ולא תי
אחראי לשלמות כל העצים הגינון, המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן 

על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב 
 התיאורטי.
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 עומק החפירה 59.1.31

בחול צהוב נקי )ש"ע לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות,  חוץ ממקרה של חפירה
 ס"מ מתחת הצנור. /1תעשה החפירה עד לעומק של 

תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים 
 וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.

וצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול נקי בכל מקרה שהחפירה תב
או בחומר מצע סוג א', בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא 

 את החפירה המיותרת באדמה החפורה.

 אחריות על הידוק השקיעות 59.1.30

ום התעלה במשך שנתיים מיום גמר העבודה, ימלא את הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוינה במק
כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ריצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה, בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י 

 מכון התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל.

 עטיפת בטון 59.1.35

 עטיפת הבטון על צנור תת קרקעי תהיה לכל אורכו כולל קטעים הוורטיקאליים.
 1מ"מ לפחות וחישוקים מברזל מצולע בקוטר  31ברזים )ברזל מצולע( בקוטר  0ורך העטיפה יותקנו לא

 ס"מ לפחות מסביב לצנור. /3לפחות. עובי בטון  /1-ס"מ. סוג בטון ב /1מ"מ כל 

 עבודות בטון וברזל זיון )לכל סוגי הצנורות( 59.1.31

קורית ויאוחסן במקום מוגן מרטיבות הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי, יובא למקום באריזתו המ
 לפי הוראות המפקח.

 תערובת הבטון תתאים לדרישות התקן הישראלי ותגיע לאתר באמצעות מערבלים ממפעל בטון מורשה.
לא תורשה תוספת כל חומר נוסף לתערובת. כל חומר שיפסל ע"י המפקח יורחק מיד מאתר העבודה ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו.
אם לדרישות התקן הישראלי, והמפרט הטכני הכללי לעבודות בנין. הברזל יכופף ויתאים הברזל לזיון בהת

במידותיו לנדרש בתכניות תוך הקפדה על מידות, אורכים, וקשירת כל מקומות ההצטלבות בחוטי קשירה 
 ע"מ להבטיח קשיחות בזמן היציקה.

ש התקנתם מחדש או הפחתת המפקח רשאי לפסול חלקי מבנה שבדיקתם לא התאימה לדרישות, ולדרו
 מחירם.

 קוי מים 59.0

 סוגי צנורות 59.0.3

אם לא צויין אחרת בכתב הכמויות או/ו בתכנית צנרת מים ראשית חיצונית תהיה צנרת פלדה שחורה לפי 
מתוצרת "אברות" מותקנת בריתוך בשיטת   APC-1עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית מסוג  /51ת"י 

גדר בכתב הכמויות לצנרת בקוטרים שונים. סוגי מגופים, שסתומים, ברזים "הצמדה מלאה", עובי דופן מו
 וכו' מוגדרים בכתב הכמויות.

התקנת הצנרת תבדקנה ע"י שרות השדה של יצרן הצנורות וע"י מכון התקנים, בדיקות מיוחדות ע"י 
 מעבדה מוסמכת )ראה סעיפים רלוונטים(.

 ימו ללחצים בצנרת.חיבור אביזרים באמצעות אוגנים, האוגנים יתא
 

 – 3ס"מ לפחות מסביב לצינור עם ביצוע הריפוד בשלבים הבאים: שלב  /1כמו כן יבוצע ריפוד חול של 
כיסוי  – 0בדיקת העטיפה, שלב  – 1התקנת הצינור, שלב  – 1ס"מ בתחתית החפירה, שלב  /1ריפוד חול 

ם אחד או מקסימום ביומיים כדי ס"מ מעל הצינור. את כל השלבים הנ"ל לבצע ביו /1הצינור בחול 
 להקטין עד כמה שניתן פגיעות אפשריות בעטיפת הצינור.

יש לבצע עטיפת כל האלמנטים המתכתיים התת קרקעיים הגלויים כולל אלמנטים בתוך שוחות הצמודות 
 למגוף בהתאם למפרט הבא:

או מברשת מסתובבת. יש יש לבצע ניקוי כל האלמנטים המתכתיים מלכלוך, חלודה בעזרת מברשת ידנית 
 לבצע את הניקוי לאחר סגירת כל הברגים והדרסרים בעזרת ברגים.

 יש לגשר את כל המגופים/דרסרים.
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 פיקוח ובדיקת הריתוכים 59.0.1

 המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך ויבדוק את טיב הריתוכים.
וך הגמור המפקח יהיה רשאי לדרוש בנוסף לפיקוח שוטף תוך מהלך העבודה ובדיקה חזותית של הרית

מערך  35%חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות דסטרוקטיביות ובדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים בהיקף של 
 החוזה.

 מחיר הבדיקות כלול במחירי הצנרת בכתב הכמויות.

 גבהי הצנורות 59.0.1

 מ' מפני רום הקרקע המתוכננת עד תחתית הצנור. //.3 -קוי מים יונחו בעומק כ

 אביזרים לצנרת מים )צריכה, הידרנטים( 59.0.0

אש, דרסרים, אוגנים פיניטגים וכו', יהיו -האביזרים שיהיה על הקבלן לספק כגון: מגופים, ברזים לכבוי
 בהתאם לנדרש בכתב הכמויות, והקבלן יציג דגמים ומפרטים לאישור המפקח לפני הספקת האביזרים.

 מגופים 59.0.5

אטמ' עשוי כולו  31ומעלה יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  1וטר "למערכות אספקת מי צריכה מגופים בק
מיקרון, אטימה רכה  /15מברזל יציקה ספירואידלית עם ציפוי פנימי באמאיל וציפוי חיצוני בצבע אפוקסי 

 עם טריז מגופר ויכלול מתאם למפתח סטנדרט נייד.
 .EKO-Sהמגוף יהיה מתוצרת "הכוכב" דגם 

 תי מתרומם ומצוידים בגלגל הפעלה.המגופים יהיו עם כוש בל
 כל הברגים האומים יהיו מנירוסטה.

 כל מגוף ש"ע טעון אישור מוקדם של המפקח. 
עם  UL/FMמאושרים  Y  &OSמגופים יהיו מסוג  –למערכת כבוי אש באמצעות ספרינקלרים והידרנטים 

כת בקרה מרכזית וינעלו עם חיווט ללוח גילוי אש ראשי ולמער ON/OFFהתראה חשמלית על מצב הברז 
 במצב פתוח באמצעות שרשרת ומנעול.

מחיר הברז יכלול מחירי שרשרת ומנעול, מפתח "מסטר", אוגנים ואוגנים נגדיים, שילוט וכל הנדרש 
 להתקנה מושלמת. ברגים יהיו מנירוסטה.

 כל הציוד יתאים ללחצי המערכות. 
 .UL/FM שסתומים אל חוזרים במערכות כיבוי אש יהיו מאושרים

 ".VICTAULIC" או "GEMמגופים, שסתומים אל חוזרים יהיו מתוצרת "
 מחיר אוגנים נגדיים כולל התקנה כלול במחיר מגופים, אל חוזרים בכתב הכמויות.

 ברזי כבוי אש 59.0.1

 ".ZETמתוצרת " X 1 1ברזי כבוי אש יהיו עם ראש כפול 
-1מתחת לאדמה יבודד בציפוי חיצוני הצנורות והקשתות יהיו עם ציפוי פנימי בטון. קטע הצנור 

APC" יותקנו מתקני שבירה תיקניים מתוצרת.ZET." 

 תאי מגופים 59.0.9

התאים יהיו טרומיים בהתאם לסטנדרט הרשות המקומית. חוליות, תקרה ומכסה תסופקנה ע"י הקבלן 
 וגם תקן אירופאי מחייב.  011רק ממפעלים בעלי היתר לתו תקן 
 "מים". –טנדרט הרשות המקומית עם סגר וסמל המערכת מסגרת המכסה תהיה בהתאם לס

 חוליות התא תותקנה על תושבת תואמת מבטון טרום. מסביב לתאים יבוצע מילוי חול מהודק.

 גישור מגוף/אביזר צנרת 59.0.1

 יש לגשר כל מגוף ואביזרי צנרת. על הקבלן לבצע גישורים לפי פרט סטנדרטי. 
 שור בכתב של המפקח המאשר את תקינות ביצוע הגישור.  אין לכסות את מגוף/אביזר הצנרת ללא אי

 למפקח ולמתכנן. CDיש לבצע צילום דיגיטאלי של כל גישור ולהעביר את הצילומים על דיסק 
 מחירי הגישור לא ישולמו בנפרד, רואים את ההוצאות הכלולות במחיר המערכת.

 חיבור צנור מוצע לצנור קיים 59.0.1

 ם יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול:בעד חיבור צנור מוצע לצנור קיי
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 1 -" או זוית, למד מTחפירה בידיים לגילוי הצנור הקיים, סגירת מים, הרקת מים, חיתוך, הסתעפות "
מ', מעברים מקוטר לקוטר במידה וידרש, ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל  /.5 -, צנור באורך כ05זויות 

 נקודה זו, כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות.הדרוש לחיבור בין שני הצנורות ב

 סגירת המים לצורך חיבור צנור מוצע לצנור קיים /59.0.3

 ימים לפני המועד. 0-1על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים 
המפקח יתאם את הסגירה עם מנהל רשת המים. מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל 

 ית. סגירת המים ופתיחתם תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשות.בעיריה/רשות המקומ

 עטיפת חול סביב הצנרת 59.0.33

ס"מ מתחת לתחתית החיצונית של הצנורות  /1 -כל הצנורות יעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ
 ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה. /1 -ועד ל

 בדיקת לחץ 59.0.31

שעות, לאחר גמר כל העבודה בהנחת הקטע של קו המים  10למשך אטמוספרות  31הקו יבדק ללחץ של 
שאורכו יקבע ע"י המפקח. על הקבלן לבצע בדיקת אטימות של קו המים כולל כל האביזרים, לשם כך עליו 

להשאיר את כל המחברים ומקומות הריתוך גלויים, להתקין חיזוקים מתאימים ליד הפניות האופקיות 
את כל החיזוקים שיוכל לעמוד בפני לחץ הבדיקה ולמלא את התעלה עד לגובה  והאנכיות של הקו. להבטיח

 ס"מ מעל הקו. /0-/5
לצורך ביצוע הבדיקה, ירכיב הקבלן על חשבונו באופן זמני כל ציוד עזר כגון: רשמי לחץ, מדי מים, 

 משאבות, ברזים, אוגנים וכו'. במילוי הצנרת יוחל לאחר מתן אישור לכך מהמפקח.
ולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצנורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האויר הקו ימ

שעות לפחות לאחר מילוייה במים. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו  91מהצנורות. בהעלאת הלחץ יוחל 
החיבורים שעות לפחות. בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל  10אטמ' ויוחזק בגובה זה במשך  31 -ל

 לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו.
אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים 

 כמתואר לעיל, עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט לשביעת רצונו של המפקח.
לפי הנחיות הפיקוח של אגף המים )במידה וידרש(. מחיר  -בדיקת לחץ קו מגיסטרלי תהיה ללחץ קטן יותר 

 הבדיקות כלול במחירי הצנרת בכתב הכמויות.

 שטיפה וחיטוי 59.0.31

 1-1מ'/שניה, והוצאת מים בכמות  3.5לאחר קבלת בדיקת הלחץ תעשה שטיפת הקו במהירות מינימלית 
שעות, ריכוז הכלור  31ך פעמים מנפח הצנור. הקו ירוקן ממי שטיפה וימולא במים במכילים כלור למש

 גרם על כל מ"ק מים.  /1במים יהיה 
 לאחר מכן ישטפו מי הכלור החוצה ומים טריים יוזרמו לצנור.

המחיר בעד ציוד חומרים ועבודה )כולל בדיקות( לשטיפה וחיטוי הקו נחשב ככלול במחיר היחידה 
קו המים יבוצע לפי הוראות שברשימת המחירים להנחת צנורות ולא ישולם כל תשלום נפרד, חיטוי 

 המפקח ע"פ נוהלי משרד הבריאות והל"ת.

 אופני מדידה לביצוע עבודות מים 59.0.30

ס"מ מתחת לצנורות, חיתוך הצנורות באורכים  /1מחירי הצנורות לפי מ"א, יכללו: חפירה בעומק עד 
", תיקוני הדרושים במכשיר "ארקאיר" , עשיית החיבורים בריתוך חשמלי עם שימוש במשחת "אקספנדו

ס"מ, אספקת הצנורות והתקנתם בתוך התעלה  /1הציפוי החיצוני, ריפוד תחתית התעלה בחול בעובי 
אטמ' וכיסויים בחול מהודק  31בהתאם לתכניות ופירוטי העבודה, בדיקת הציפוי, הריתוך ולחץ מים של 

מר סופי, הנחת הצנורות ס"מ מעל גב הצנורות לכל רוחב התעלה, והשלמת מילוי מהודק כולל ג /1בגובה 
 " מעברי קוטר וכו'.Tכוללים גם ביצוע זויות באתר, אביזרים חרושתיים כגון: הסתעפויות "

אספקת והתקנת אביזרים חרושתיים )שסתומים, ברזים וכו'( מפלדה וברזל יציקה תמדד לפי יחידה 
יעה, הרכבה ושילוט.כל ומחירם יכלול: אספקה, חיתוך, ריתוך, אוגנים, ברגים, אטמים, גומיות, צב

 הברגים והאומים יהיו מנירוסטה.
חיבור לצנור מים קיים ימדד לפי קומפלט, והמחיר יכלול: חפירה בזהירות, בחלקה בידיים לגילוי הצנור 
הקיים, עשיית כל הסידורים לניתוק המים והניקוז הקו הקיים, פירוק אוגן עיוור, או חיתוך הקו הקיים, 

אוגן בקוטר מתאים עם אוגנים והרכבתם או ריתוכים, ברגי נירוסטה, אטמים  אספקה והרכבתם מחבר
 וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

 ברז כיבוי אש ימדד לפי קומפלט והמחיר יכלול כל הנדרש להתקנה מושלמת.
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" EKO-Sאטמ' טיפוס " 31מגוף טריז ימדד לפי קומפלט והמחיר יכלול: אספקה והתקנת מגוף טריז ללחץ 
"הכוכב", כולל אוגן נגדי מרותך לצנור בכל צד ומחבר לאוגן מעוגן בברגי נירוסטה, אטמים  של חברת

 ושילוט.
כל הבדיקות הנדרשות לפי המפרט, המפרט הכללי ות"י, שטיפה וחיטוי, בדיקות של מכון התקנים, שרות 

 שדה, מתקינים מוסמכים וכו'.

 קוי ביוב 59.5

 סוג הצנורות 59.5.3

 . 110גברית" מתחת למבנה ובקרקע בחוץ  מצינורות פי.וי.סי. "עבה" לפי ת"י קווי ביוב יותקנו מצינורות "
החיבורים לתאים יעשו בעזרת מחברים מתאימים, מוכנים מיצרן התאים מסוג "איטוביב" והנ"ל יהיה 

 כלול במחיר היחידה של התאים ולא ישולם בנפרד.
 .1 -ו 3חלקים  0091יבוצעו ע"פ ת"י  .H.D.P.Eכל העבודות בצנרת 

 בדיקת הצנורות 59.5.1

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצנורות מסוג שסופק לעבודה, עמדו 
 בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת הבדיקות.

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צנורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח הצנורות על 
בלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, חשבון הק

 אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות.
המפקח יבדוק את הצנורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל צנור שאינו מתאים לתנאים 

ירחיק את הצנורות הפסולים מיד. אין הבדיקה המוקדמת ע"י המפקח משחררת את הקבלן הנ"ל, והקבלן 
 מאחריות לטיב הצנורות והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.

 הנחת קוי הצנורות 59.5.1

אחת, אחרי  פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צנורות בין שני תאי ביקורת סמוכים בבת
שיבוצע החלק הראשון של תא הביקורת והצנורות יחוברו אל קירות התאים. הצנורות יונחו בתעלה על 

ס"מ, שיהודק כמפורט דלעיל. החול בצידי הצנורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י  /1מצע חול בעובי של 
, ובהתאמה גמורה לשיפוע הרבצה במים. הצנורות יונחו באופן שקצוותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר

הנדרש. הצנורות יותאמו באופן, שכל קו יהווה צנור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטיה 
 של הקו במישורים האנכי והאופקי.

הביקורת הויזואלית תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצנורות ע"י מראות וע"י מדידות כל 
וים יבדקו באמצעות בדיקות וידאו. תוצאות הבדיקות יועברו למפקח. מחיר צנור וצנור במאזנת. הקו

 הבדיקות כלול במחירי הצנרת בכתב הכמויות.

 חיבורי הצנורות אל תאי הביקורת 59.5.0

הצנורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלטו הצנורות לתוך התא. 
תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תנתן ע"י המפקח  המשך ציר האורך של הצנור יעבור

 הוראה מפורשת לעשות אחרת.
 צנורות יחוברו לתא ביקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב". 

 אספקה והתקנת מחבר לשוחה כלול במחירי התאים.

 בדיקת אטימות המערכת 59.5.5

ת )קטע מוגדר כקטע בין שתי שוחות בקרה(, ינקה לאחר השלמת הנחת קטע קו לפני כיסוי מחברי הצנורו
הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם 

מ' מעל גב הצנור, בנקודה  /1.5מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צנור בפקק העליון, הצנור יוגבה עד 
 הגבוהה.

ל שני תאי בקרה וקטע צנור. לאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במילוי הקו הקטע שיאטם הוא קטע הכול
במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר הכלוא יוצא מהצנור המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו 

 מ' נעל גב הצינור העליון וישארו במערכת לשעה אחת לפחות. /1.5עד לגובה 
אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י בהתייעצות עם שרות השדה  יוחלט 

 שרות השדה של יצרן הצנורות.
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 מפלי מים בקוי ביוב 59.5.1

ס"מ מתחתית הצנור היוצא מתא הביקורת,  /0במקרה שהצנור יוכנס אל תא הביקורת, בגובה העולה על 
צוני או מפל מיוחד )בהתאם יסודר מפל מים מחוץ לתא המפל יהיה מתוצרת "וולפמן". מחיר מפל החי

לנדרש בתכניות( יכלול כל הנדרש להתקנה מושלמת. עומק המפעל לצרכי תשלום ימדד מתחתית הצנור 
 העליון בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימית של הקשת.

 עטיפת צנורות בטון 59.5.9

המפקח במקרה של הנחת הצנורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן, יעטוף הקבלן אם ידרש לכך ע"י 
לפי  /1 -ותמורת תשלום מיוחד, את הצנור במקום עטיפת חול. העטיפה תעשה בהתאם לשרטוט. הבטון ב

 .331ת"י 

 תכולת המחירים לקוי צנורות 59.5.1

קוי הצנורות ישולמו לפי מטר ומחיר מטר אורך צנורות יכלול: הכשרת התוואי, חפירה וחציבה, עבודה 
רה, אספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב הצנורות, קרקעיים, דיפון מלא דפנות החפי-במים תת

אספקת הצנורות והנחתם, כולל מחברי שוחה, בדיקות לחץ, בדיקות וידאו, בדיקות מכון התקנים ושרות 
שדה, שטיפת המערכת, מילוי והידוקו כולל גמר סופי, הרחקת האדמה החפורה לאתר פסולת מאושר וכל 

 המפורט לעיל.

 צנורות לצרכי תשלוםמדידת אורך  59.5.1

מדידת אורך הצנורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצנורות לאחר הנחתם בין הצדדים הפנימיים 
של קירות תאי הביקורת אליהם יחוברו הצנורות )המידה הפנימית של תאי הביקורת לא תלקח בחשבון(. 

 אורך הסתעפויות הביוב מתאי ביקורת לבנין, ימדדו נטו כנ"ל.

 דת עומק קוי הצנורות לצרכי תשלוםמדי /59.5.3

עומק הצנורות ימדד החל מפני האדמה או הכביש המתוכננים לתחתית הפנימית של הצנורות. עומק כל קו 
לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו, שיהיה הממוצע בין עומק הצנור ביציאה מתא 

רד, ולא ילקחו בחשבון עומקים שונים של הביקורת שבמעלה ועומק הצנור שבכניסה לתא הביקורת שבמו
מ', עומק  /1.3הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל. לדוגמא: עומק הצנור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה 

 מ'.  3,15מ', עומק הקו הממוצע  /3.1הצנור בכניסה לתא הביקורת שבמורד 

 תאי ביקורת יצוקים במקום 59.5.33

 ולפי תקן ארופאי מחייב. 331לפי ת"י  /1 -התאים יוצקו מבטון מזוין ב
מ' יהיה עובי  0.95מ' ועד  1.95ס"מ, ובעומק מעל  35 -מ' יהיה עובי הקירות והרצפה כ 1.95בעומק עד 

 ס"מ לפחות. /1הקירות והרצפה 
ס"מ. פנים התאים  35ס"מ העליונים( יוצקו בצורת קונוס, עם דפנות בעובי  /1חלקו העליון של התא )
ס"מ,  5פורט להלן )ראה סעיף טו.(. רצפת התא תוצק על מצע בטון רזה בעובי יטויחו בטיח צמנט כמ

 ס"מ. 35מ' תוצק תקרה שטוחה בעובי  /3.5בעומק עד 
 ברצפה, בקירות ובתקרה או בקונוס יותקן זיון מברזל מצולע בהתאם לתכנית.

 שעות אחרי היציקה, לאחר קבלת אישור המפקח. 01התבניות תפורקנה 
 

 ס"מ /35ס"מ, בקוטר  315ס"מ, בקוטר  //3טרומיים בקוטר תאי ביקורת  59.5.31

 יבוצעו כדלהלן:
בחלקו התחתון של התא תותקן תחתית מונוליטית. הקירות יהיו מחוליות גליליות טרומיות מונולטיות 

 .151. בחלק העליון של התא תהיה חוליה קונית לפי ת"י 151לפי ת"י 
שה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט". בתחתית יעשה איטום בין החוליות לבין עצמן ולתחתית יע

חיבור צנורות לתא בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" ולצורך זה בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק 
 בקוטר מתאים.

ס"מ, אלא  /1ס"מ, פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה בקוטר  /1פתח המכסה בחוליה קונית יהיה בקוטר 
 הכמויות.אם צוין אחרת בכתב 

 תאים סיפוניים יהיו מונוליתיים עגולים מתוצרת "וולפמן".
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 מידות תאי ביקורת 59.5.31

תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות מתייחסות למידות 
הפנימיות של התאים לאחר הטיח. מידות תאי הביקורת יותאמו לעומק הקוים. אם לו צוין אחרת בתכניות 

 יהיו מידות תאי הביקורת כדהלן:
 ס"מ. //3מ' יהיו בקוטר  1.15תאים בעומק עד 

 ס"מ. 315מ' יהיו בקוטר  //.0ועד  1.11 -תאים בעומק מ
 ס"מ. /35מ' יהיו בקוטר  //.0תאים בעומק מעל 

 טיח צמנט 59.5.30

קונוס  כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )היצוקים באתר( )פני עיבוד הרצפה, קירות, תקרות,
בשתי  3:1וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי )טיח זכוכית( 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס נקי. עובי  1./שכבות כשעובי התחתונה הוא 
קי. הביצוע יהיה כנ"ל ס"מ ותורכב מחלק צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נ 0./השכבה השניה יהיה 

 ק"ג למ"ר. 3.5והשכבה העליונה תוחלף בכף פלדה תוך פיזור צמנט בשיעור 

 התאמת מכסים 59.5.35

המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הריצוף באופן שלא תהיינה כל מדרגות ביניהם. בהתאם 
 ס"מ מפני השטח. /1 -להוראות המפקח יובלטו המכסים בשטחים פתוחים ושדות ב

שים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת האחריות שבחוזה, בכבי
יכללו מחירי התקנת המכסים, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או 

או הריצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והריצופים 
התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והריצוף, ותיקון 

 ס"מ. /1הטיח והעיבוד. גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

 חיבור צנורות לתא ביקורת קיים 59.5.31

גילוי התא הקיים, בעד חיבור צנור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים ל
עשיית פתח, הרכבת הצנור ואיטום  הפתח, איטום צנור המוצא הקיים באם ידרש, שינוי העיבוד, תיקון 

הטיח, הרחקת השבר, וכל הסידורים שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא 
 הקיים.

ם "איטוביב" ולצורך זה יסודר פתח צנורות פי.וי.סי. יחוברו לתא ביקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דג
 עגול מדוייק בקוטר מתאים.

 התקנת תאים על קוים קיימים 59.5.39

בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם תוספת למחירי התאים שתכלול: חפירה בידיים 
לגילוי הצנור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הצנור הקיים, פרוק הצנור הקיים )בתוך התא(, הרחקת 

השבר וכל הסידורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא בצנור 
 הקיים.

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב 59.5.31

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, 
המצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות ל

 וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
לפי כניסה לשוחות הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים 

ם. מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניי
רק לאחר שסולקו כל הגזים מובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק 

 לנושאי מסכות גז.
 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 10מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

 מכסה התא בו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.
 המכסים משני צידי נקודת החיבור. –לחיבור אל ביוב קיים 

לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש 
 עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש ככפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור 
 בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.חגורת 

 הנכנס לשוחת בקרה ישא מסכת גז מתאימה.
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העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושאי אמצעי הבטיחות הנדרשים 
 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 קוי תיעול 59.1

 סוג הצנורות 59.1.3

 מתוצרת "וולפמן". CLASS 1ס"מ יהיו צנורות בטון,  /5 -ו /0, /1נורות בקוטר הצ

 תאי בקרה מלבניים טרומיים 59.1.1

, והתקרות /51, רשת הזיון לפי ת"י 0חלק  011תאים טרומיים יהיו בעלי תו תקן ע"פ חוקת הבטון ת"י 
 /1מצע סוג א' מהודק בעובי  ולפי תקן ארופאי מחייב. התאים יבוצעו ע"ג 011ולפי  011והמכסים לפי ת"י 

 ס"מ ויכללו עיבוד פנימי לפי הנדרש.

 שלבי ירידה 59.1.1

ס"מ  15ובמרחקים  אנכיים של  113מ' יותקנו שלבי ירידה לפי ת"י  /3.1בתאי הבקרה שעמקם עולה על 
 ס"מ מפני המכסה. /0 -לסירוגין. שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ

מתוצרת "וולפמן". מחיר שלבי  131לם ומעקה בטיחות מנירוסטה מ' עומק יותקן סו /0.5בשוחות מעל 
 ירידה וסולמות עם מעקה בטיחות כלול במחירי שוחות בכתב הכמויות.

 טיח צמנט 59.1.0

כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )היצוקים באתר( )פני עיבוד הרצפה, קירות, תקרות, קונוס 
בשתי  3:1הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי )טיח זכוכית( וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי 

ס"מ והרכבה יהיה חלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. עובי  1./שכבות כשעובי התחתונה הוא 
ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי. הביצוע יהיה כנ"ל  0./השכבה השניה יהיה 

 ק"ג למ"ר. 3.5פלדה תוך פיזור צמנט בשיעור  והשכבה העליונה תוחלף בכף

 עיבוד הרצפה )ביוב בלבד( 59.1.5

רצפת תאי הביקורת תעובד עיבוד סניטרי עם אפיקי זרימה בהתאם לקוטרי הצנורות הנכנסים והיוצאים. 
 15%חול,  15%ק"ג/סמ"ר, וההרכב המוצע  //3יום יהיה  11חוזק הבטון לאחר  -העיבוד יעשה מבטון רזה 

(. פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל. עומק 3:1:1בטון מוכן ) 1מ-ק"ג צמנט ל /31חצץ, עם 
לפחות  %/1מקוטר הצנור המתחבר אליה, ושיפועי הכנפיים של העיבוד יהיו  1/1התעלה יהיה לפחות 

 לפחות. 1%בכיוון אל תעלת העיבוד, שיפוע פנימי של התעלה יהיה 
מש בתחתית מעובדת חרושתית )עיבוד תעלות באמצעות פלסטיק( לא תשולם במידה ויאושר לקבלן להשת

 תוספת כספית עבור ההחלפה.

 מכסים לתאי הביקורת )ביוב ותיעול( 59.1.1

טון( עם מתקן נעילה ויתאימו  /0המכסים מעל תאי הביקורת בכבישים יהיו מברזל יציקה כבד )
חובות העשויים מאבן משתלבת יותקנו מכסים ולפי תקן אירופאי מחייב. בר 011בתכונותיהם לנדרש בת"י 

 עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים יותקנו מכסים עגולים.
המכסים יסופקו עם סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( ותאור הייעוד )ביוב או תיעול(. כמו כן יכלול 

 שנים. /3כסים למשך המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא אחריות היצרן למ
 טון(. 31.5המכסים לתאי הביקורת שבחצרות ובמדרכות יהיו חלק מהתקרות הטרומיות לעומס )

 /1//1במידות  /1-המכסים לתאי הביקורת שאינם ברחובות המשולבים יורכבו עם חגורת בטון מזוין ב
 ס"מ יצוקה במקום מסביב.

 התאמת מכסים, רשתות ואבני שפה 59.1.9

לוטין לפני הכביש או הריצוף הקיים באופן שלא תהיינה כל מדרגות ביניהם. בהתאם המכסים יתאימו לח
 ס"מ מפני השטח. /1 -להוראות המפקח יובלטו המכסים בשטחים פתוחים ושדות ב

כבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת האחריות שבחוזה, 
תקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או יכללו מחירי התקנת המכסאות, ה

הריצוף  המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והריצופים או 
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התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והריצוף, ותיקון 
 ס"מ. /1צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על  הטיח והעיבוד. גובה

כנ"ל יכללו מחירי היחידות להתקנת רשתות ואבני שפה מברזל יציקה לבריכות מי גשם, התקנה זמנית 
 והתאמה סופית לאחר ביצוע הכבישים ובמשולב איתם.

 חיבור צנור לתא ביקורת קיים 59.1.1

והמחיר יכלול: חפירה בידיים לגילוי התא  בעד חיבור תנור לתא ביקורת קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד
הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצנור ואטום הפתח, אטום צנור המוצא הקיים באם ידרש, שינוי העיבוד, 

תיקון הטיח, הרחקת השבר וכל הסידורים שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא 
 הקיים.

בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" ולצורך זה יוסדר פתח  צנורות פי.וי.סי. יחוברו לתא ביקורת
 עגול מדוייק בקוטר מתאים.

 בדיקת אטימות המערכת 59.1.1

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצנורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי שוחות בקרה(, 
בפקקים זמניים אשר בגופם  ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה,

מ' מעל גב הצנור וזאת  /3.1מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צנור בפקק העליון, הצנור יוגבה עד 
מ', בנקודה הנמוכה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי  5 -בתנאי שלא נוצר עומד מים של יותר מ

י גשם. לאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במילוי בקרה וקטע צנור ו/או תא בקרה עם קטע צנור וקולטן מ
הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר הכלוא יוצא מהצנור המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך 

 שעות לספיגה. 10 -מ' מעל גב הצנור העליון וישארו במערכת ל 3.1שיגיעו עד לגובה 
מעל גב הצנור העליון ומודדים ירידת מים במשך  מ' 3.1שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  10לאחר 

 ליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוטר פנימי. /1שעה. בבדיקה מותר להפסיד  3
שעות(, ניתן לבצע  10במקרים מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו הגלוי לזמן ארוך )

ימולא הקו מילוי חוזר עד לגובה הבדיקה  בדיקה מקוצרת. לאחר מילוי הקו והמתנה של שעה אחת,
שעה )נוספת( של כמות ירידת המים. יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו, כמות ½  -ותיערך מדידה לאחר כ

ירידת המים תהיה גדולה יותר כי חלקי הבטון עדיין ספוגים מים בהתייעצות עם שרות שדה יוחלט אם 
הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה של יצרן תוצאות הבדיקה, במקרים אלה, מתאימות. במידת 

 הצנורות.

 תאי ביקורת מלבניים יצוקים במקום /59.1.3

ה'.  – 0/.59. פנים התאים יטויחו בטיח צמנט כמפורט בסעיף 331ת"י  /1 -התאים יוצקו מבטון מזוין ב
ה, לאחר קבלת שעות אחרי היציק 01ס"מ, התבניות תפורקנה  5רצפת התא תוצק על מצע בטון רזה בעובי 

 אישור המפקח.

 תאי ביקורת מלבניים טרומיים 59.1.33

 יבוצעו הללו כדלקמן:
בחלק התחתון של התא תותקן תחתית מונוליטית, הגבהת הקירות במידת הצורך תיעשה ע"י חוליות 

הגבהה לתאים מלבניים מונוליטיים. בחלק העליון של התא תהיה תקרה מלבנית מותאמת לעומס המקום. 
 חוליות התחתית והתקרה יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם "איטופלסט".איטום בין ה

 צילום הצנרת לאחר הביצוע )מערכת ביוב ותיעול( -בדיקה סופית  59.9

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על 
ך קו המונח, לאחר סיום העבודות. הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאור

וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה  –הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה 
 היא להביט ולצלם את תוך הצנור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

אחרת, ובמיוחד בדיקת הצנורות לאטימות  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה
שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו 

 במהלך הביצוע.
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות 

שור העסקת קבלן  משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אי
 בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית ביצוע.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, 
 ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
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צילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומר בניה וחומרים אחרים לפני ביצוע ה
 כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. 

הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט 
 המיוחד המשלים אותו.

ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל  ביצוע הצילום
 העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באישור המפקח, 

על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן להודיע למנהל ולמפקח באתר על 
שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר 

 ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות 

 הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלויזיה.
לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת  VHSעל גבי קלטת וידאו הצילום על כל שלביו יתועד 

 מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
על מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן 

 וד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו.כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיע
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים וע"פ חוות 

 דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם.
רים( הדרושים הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף, לבצע תיקונים )הישירים והבלתי ישי

 לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם 

 לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת צילום התיעוד, שנערך 

 צונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי מימצאים.לשביעות ר
קלטת הוידאו, שתשאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ותכלול סימון וזיהוי 

שוחות. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. במצורף לקלטת יוגש 
 ורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכנית "עדות".דו"ח מפ

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
מרשם מצבי )סכמה( של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הביצוע, וכל סימן 

 ני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.ותיאור אחר על פ
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום 

 המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

 מסקנות והמלצות.
ה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי  מסך הטלויזיה בעזרת רצוי שהדו"ח ילוו

 מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים יותר.
 .הוצאות עבור הבדיקות וכל הפעילות המפורטת לעיל כלולות במחיר הצנרת בכתב הכמויות ולא
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 נספח ד'
 
 חוזה

 
 

 

 ____ביום ______ לחודש ____שנת  עפולה עירייהשנערך ונחתם 
 

 

 עפולה עירייהבין:                

 עפולה 

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 

  לבין:                                        

 

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

בית עמית, בית לילד ולמשפחה,  –לתוספת מיגון מבני רווחה  1/31//0פרסמה מכרז מס'  העירייה: והואיל
 "(;המכרזלהלן: " )בעפולה   מרכז יום לקשיש

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל
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בית  –לתוספת מיגון מבני רווחה  ביצוע עבודותהצעת הקבלן בדבר החליטה לקבל  העירייה: ווהואיל
 בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו ,עמית, בית לילד ולמשפחה, מרכז יום לקשיש  בעפולה

 "(;העבודות0השירותים)להלן: "     

השירות ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן  : וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהםוהואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 

 כללי  -פרק א'

 

 הגדרות:  .0

 

 עיריית עפולה באמצעות המחלקה הטכנית. -"המזמין"       

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה  -"המנהל"

 או כל חלק ממנו. 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן  -"קבלןה"

 משנה הפועל בשמו ו/או  מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 

 מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל  -"המפקח"

  חלק ממנו. 

העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה פירושו: המבנה או  -"המבנה"

 ארעית.

ביצוע המבנה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה  -"ביצוע המבנה"

 ארעית בהתאם להוראות החוזה. 

 ה.כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או לקשר לביצועו של המבנ -"מבנה ארעי"

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו,  -"חומרים"

וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים -לרבות אביזרים, מוצרים

 חלק מן המבנה.

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל  -"מקום המבנה"

 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
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 מקום המבנה שהוא מגודר ואין בו שמירה. -"אתר סגור"

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאות העבודה הבינמשרדית בהשתתפות  -"המפרט הכללי"

ותם משרד הביטחון ו/או אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ, בא

 פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה. 

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות,  -"המפרט המיוחד"

השונות או המנוגדות לכתוב המפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי 

 החוזה. 

 חלק בלתי נפרד מהחוזה. המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה -"המפרט"

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה  -"תכניות"

בכתב, על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי 

 המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה; צו התחלת  -"הצו התחלת עבוד"

יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא  –עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 

 יהיה חתום על ידי המנהל.  -לאחר חתימת החוזה

במשרד האוצר,  הריבית בשיעור שיתפרסם מדי פעם על ידי החשב הכללי -"ריבית החשב הכללי"

 לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן. 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת  -"שכר החוזה"

שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת  מהסכום הנקוב 

 ות החוזה.  בהתאם להורא

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק  3113 -( חוק הפרשנות, התשמ"א1)

 כמשמעותו בחוק האמור. 

  ניהול יומן:  -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .2

 

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים    .א

שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע  בהם ואת טיב העבודה

 הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא כאמצעי להבטיח    .ב

פיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן כי, הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. ה

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 
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היומן( בו יירשמו מדי יום הפרטים -במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן    .ג

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על -הבאים על ידי הקבלן או בא

 ידו:

 פרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה;מס .3

 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה; .1

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה; .1

 העבודות שבוצעו במשך היום; .0

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.  .5

 

המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן,  בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן )ג'( רשאי   .ד

הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף 

כוחו המוסמך -את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא

אריך רישומן, אולם רישומים אלה רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון ת

 30יחייבו את המזמין ורק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 

יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום 

  כלשהו.

כוחו המוסמך, ולאחר -הקבלן או באכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי     .ה

 מכן על ידי המפקח.

 

כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא    .ו

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח.  9מכל פרט הרשום בו, תוך 

 את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. דבר הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים 

 

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא    .ז

 סעיף קטן )ד'(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

 

ו ירשום אם חלק מהעובדות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד ב   .ח

כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר -הקבלן או בא

הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינוים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 )ז'( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.  -)ד'(, והוראות סעיפים קטנים )ה'(, )ו'( ו

  :סבת חוזהה .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור    .א

  לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

על אף אמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, 

 קבלן.יאשר המזמין בכתב את בקשת ה
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אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו את מקצתו, אלא בהסכמת המזמין    .ב

בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 

שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר. הודיע 

נהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה, שיצוין הקבלן למ

ימים מיום קבלת הודעת הקבלן האמורה, על  /3בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 

התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצוין 

 שצוין בהודעה. בהודעה, לקבלן המשנה 

 

נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין     .ג

ישא יההסכמה האמורה פוטרת את הקבלת מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

 כוחם ועובדיהם. -באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באי

 

כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, הקבלן מצהיר בזה,    .ד

, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו 3111 -תשכ"ט

 אלא אם אותן קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.

  :היקף החוזה .8

כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד, הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת    .א

  המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף החוזה, לבטל סעיפים ופרקים בחלקם ו/או    .ב

במלואם ובכל שיעור שהוא ולקבלן אין ולא יהיו טענות ו/או תביעות כלשהן, כל זאת למרות 

 -שינויים תוספות והפחתות, וכל עוד ערך כל השינויים הנ"ל לא מגדיל בלמעלה מ -בפרק ח'האמור 

 את סכום החוזה.  %/5

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים: .5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים 

דיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר הע

 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין הביצוע -ממסמכי החוזה, סדר העדיפות

 תוכניות .3

 מפרט מיוחד  .1

 כתב כמויות .1

 אופני מדידה מיוחדים .0

 מפרט כללי )ואופני מדידה( .5

 תנאי החוזה .1

 תקנים ישראליים  .9
 

 הבא אחריו.כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך 
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את התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים  .א

התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או 

 אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי

החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, 

  כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר 

 נקבע ברשימה שלהלן:  -לעניין התשלום -העדיפות

 כתב כמויות .3

 אופני מדידה מיוחדים .1

 מפרט מיוחד .1

 תוכניות .0

 מפרט כללי )ואופני מדידה( .5

 תנאי החוזה .1

 תקנים ישראליים .9
 

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין 

ים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפ

 כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בין האמור בפרקים השונים של המפרט בכל מקרה של סתירה או אי  התאמה או דו משמעות  .ב

עדיף האמור בפרק המפרט  -והן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום -הכללי, לגבי אותה עבודה

 הדן באותה עבודה מסוימת. הכללי

 

הוראות העדיפות בין המסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על  .ג

 כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן. יעבודות לפי מחיר פאושל

 

ה לבין הוראה גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוז .ד

אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח 

יפנה הקבלן בכתב למנהל  -מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה

והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת 

ותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל הורא

 כאמור לעיל. 

  אספקת תוכניות: .6

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל עותק נוסף  .א

מנהל את כל יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, יחזיר הקבלן ל -שיהיה דרוש לקבלן

 התוכניות שברשותו.
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עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה. המנהל, המפקח  .ב

 וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

 ביצוע המבנה: .7

יהם של המנהל י כל הוראותהקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחר

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, והמפקח. 

לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן אולם 

 אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מאמור בפרק ח'.

   

 ומים:ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשל .4

להבטחת מילוי התחייבויות של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  .א

בנוסח המצורף למסמכי  -המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית

תשומות מערך החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד  %/3בגובה של  -(1ד'  המכרז )מסמך

, והערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור  1/31אוקטובר    חודשהבניה 

  לתנאי החוזה. /1בסעיף 

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו  .ב

להתחלת העבודה ולפני חתימה החוזה, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא 

ן את הערבות כאמור בסעיף קטן )א'(. על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא למזמי

  יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.   35-יאוחר מ

 

איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי  .ג

ות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערב

 לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי. 

 מסירת הודעות:  .0

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח כמכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .א

הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר 

  של הצד השני.  בפקסימיליה למשרדו

 

הודעה נשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה  .ב

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה. 

 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב'

  : בדיקות מוקדמות ./0
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עתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצ .א

טיב הקרקע,  את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי 

 הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

 

א יפרטו את המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה ל .ב

 הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש  בסעיף קטן )א'(.  

 

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא  .ג

 הוגן ומניח את דעתו.  

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים: .00

 

יום התחלת ביצוע המבנה שנקבע בצו התחלת יום מ /1(  הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 3) .א

העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש 

בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים 

רשימת מתקני העבודה ומבני  ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות

העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין 

שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי 

ת ההצעה המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא א

  יום מיום התחלת ביצוע המבנה; /1-בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בחוזה,  ( 1)

אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי 

 ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו; המפקח,

לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )א'(, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב  .ב

 את הקבלן. 

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או  בתדירות אחרת 

עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא 

 על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות  .ג

כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך 

צעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה אחרת, לרבות באמ

 סופית.

 

 :סימון ונקודות גובה .02
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( המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון 3) .א

עם  והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב

  קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל;.

 -( כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים1)

  ל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;וייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכ

תם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל ( הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלומו1)

תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון המבנה נעלמו או טושטשו, 

  חייב הקבלן לחדשם;

( לעיל, לרבות העסקים 1) -( ו3( כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )0)

 ידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן.מודדים ואספקת מכשירי המד

 

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן את אותן  .ב

תוכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתוכניות, 

ת אלה. ללא ערך הקבלן את הבדיקה מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודו

יום מיום מסירת אותן  30או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות, תוך 

תוכניות, יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות 

 העבודה שבוצעו בפועל. 

 השגחה, נזיקין וביטוח  -פרק ג'

  עם הקבלן:השגחה מט .03

 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה. -הקבלן או בא

כוחו מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב -מינוי בא

 כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 

 : ות כניסה והרחקת עובדיםרישיונ .08

 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו במקום  .א

המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או 

הקבלן  לא יחזור -שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה. 

 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או  .ב

מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים 

כפי  -כן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותםשיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה ו

והמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות הכניסה, כפי  -שידרוש המפקח

 שיימצא לנכון. 
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כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן )ב'( יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את  .ג

ן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו נית

המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כל מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות 

 הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.  

  

החזרת רישיון  אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן )ב'( או עובד שהמפקח דרש את .ד

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה. -הכניסה שלו

 

 )ד'( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.    -הסעיפים הקטנים )ב'(, )ג'( ו .ה

 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה: .05

 

כל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על פי  .א

דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם 

  אלה פורטו בחוזה. 

 

 הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה, לפי דרישות המזמין שנקבעו בחוזה. .ב

 

 מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;  ( 3)

 יתקן אחר או ציוד אחר.כל מ  ( 1)

 

כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום המבנה עם  .ג

 גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. 

 

 נזיקין למבנה:  .06

 

מיום העמדת המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה כמצוין  .א

עודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק בת

יהיה על הקבלן לתקן  -פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )ד( -למבנה הנובע מסיבה כלשהי

את הנזק, על חשבונו, הקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין 

 אות החוזה.  ומתאים בכל פרטיו להור
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הוראות סעיף קטן )א'( תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  .ב

בתנאי  55שבוצעו לע ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, בהתאם לסעיף 

 החוזה. 

 

הנזק, בהקדם  כל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את .ג

 האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.   

 

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים,  -"סיכון מוסכם" .ד

 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו. -פלישת אויב, פעולת מדינת אויבת וקרבות

 

תוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתוכניות או במפרטים, או כתוצאה נזק למבנה שנגרם כ .ה

ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת 

 הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.    

 

בחלק מהמבנה, אף נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו  .ו

 בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש: .07

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, עקב רשלנותו או בגין  .א

ו וינקוט בכל האמצעים הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו של לרכושו של אדם כלשה

 המעשיים למניעתם. 

 

שום דבר האמור בסעיף קטן )א'( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי  .ב

 לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם:

נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה  ( 3)

 ובהתאם לתנאיו;

בהתאם  בע מתוך כך שאין למזמין זכות לבנות את המבנה או חלק ממנונזק הנו ( 1)

 לחוזה;

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות מים או כל  ( 1)

זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם 

 לחוזה;
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שו, שנגרם על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, נזק לדם כלשהו, לגופו או לרכו ( 0)

 כוחם.-המפקח או באי

 

  נזיקין לעובדים: .04

 

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי 

מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה, בכפוף לאמור 

 לעיל.  39יף בסע

 :ביטוח על ידי הקבלן .00

 

 הקבלן, יבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: .א

 

את המבנה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים, וכל דבר אחר שהובא למקום  ( 3)

המבנה לצורך ביצוע המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל 

 תקופת ביצוע המבנה;

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות  ( 1)

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי 

 המזמין וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין.

 :הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )א'( הם .ב

 

בלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח ביטוח אחריות ק ( 3)

 האחריות כלפי צד שלישי;

 ביטוח אחריות מעבידים.  ( 1)

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת המזמין, כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם  .ג

יטוח עם , ולהמציא למזמין את פוליסת הבאישור על קיום ביטוחים -למסמך ג' למסמכי המכרז

 חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע המבנה.    

 

 .31-, ו39, 31הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  .ד

 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש  .ה

 הצורך.     לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת
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תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד זכאי  .ו

 לתבוע את כספי הביטוח.     

 

  ביטוח על ידי העיריה : ./2

 

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי לבצע את 

הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה,  הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי

 מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

  פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן:  .20

 

ן, )נוסח הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקי

חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. אם המזמין יידרש 

לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו 

 ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 

 התחייבות כללית -פרק ד'

 

  גישת המפקח למקום המבנה: .22

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום 

אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם 

 לביצוע החוזה.

 

 מציאת עתיקות וכיו"ב: .23

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,  3191 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .א

 -מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או 

 הזזתם שלא לצורך. 

  

ר לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמו .ב

 הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה  בדבר עתיקות.  

 

ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין וישולמו בהתאם  .ג

הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה  )ג'( בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות האמורות 09לסעיף 

 )א'(  בתנאי החוזה. 09זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף 
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  זכויות פטנטים וכיו"ב: .28

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, 

פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מזכויות 

 השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

 

  תשלום תמורות זכויות הנאה: .25

אם לביצוע המבנה יהיה צורך בקבלת זכויות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ 

ן: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש כל זכות למקום המבנה, כגו

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין  -דומה

 הבעלים לבין הקבלן. 

 

  פגיעה  בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים: .26

 

תוך כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור ו/או הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, 

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה 

 נת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מ

  תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב: .27

 

 -קרקעיות והעל-הקבלן אחראי שכל נזק שייגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  -קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה על ידו

יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של  -נההכרחי וצפוי מראש לביצוע המב

המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך והמתקנים האמורים, ובלבד 

שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנגרמו במתקנים האמורים בתוכניות, במפרטים , 

נודע לקבלן או הודע על קיומם של המתקנים  בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, או אם

 האמורים בכל דרך אחרת. 

 

  מניעת הפרעות לתנועה: .24

 

הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום המבנה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום 

הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על 

 ד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. הקבלן להצטיי
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 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים: .20

 

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,  .א

 -לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים

בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת  יודיע הקבלן

  אמצעי הגנה מתאימים.

 

הקבלן יהיה רשאי לבצע , על חשבון המזמין, את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק לאחר  .ב

 שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 

 עם קבלנים אחרים :  הקשר  ./3

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי  .א

הקבלן האחר(,  -המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן

שירותים הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש ב

 הכול בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.   -ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר

 

אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים  .ב

נעשתה באמצעות הקבלן ו/או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי 

שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים  חוזים

, 31%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה  -נעשתה באמצעות הקבלן

שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן 

התמורה לה זכאי  -לנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמיןכלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקב

 , שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. 1%הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 

 

מוסכם ומובהר בזאת כי האמור בסע' קטן )ב'( הינו בכפוף לכל הוראה אחרת בהוראות מסמכי  .ג

 המכרז לרבות בתנאי המכרז.

 

מבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר נגרם עיכוב בביצוע ה .ד

הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בהתאם 

 בתנאי החוזה. 01להוראות סעיף 

 

 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה: .30
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כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את  .א

ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולת ניקוי 

השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, 

 שאיר במקום.  הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה לה

 

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים  .ב

המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים 

 למטרתו. 

 

סילוק הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, וה .ג

בתנאי  /1לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו כשמשמעותו בסעיף 

 החוזה, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת. 

 

 פיצויים מוסכמים: .32

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב .א
בכל מקרה שבו לא  "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "חודשיתהתמורה המסכומים 

ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם 
ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה 

 כדלקמן:
 

 
 

, בין מדד הבסיס למדד סלילה ה תשומותהסכומים לעיל יהיו צמודים למדד  .ב
 הידוע ביום ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.

 .מהנדס העירייהבמקרה של הפרה חוזרת , הקבלן יזומן לשימוע בפני  .ג
המנהל באשר להשתת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את  מובהר כי על החלטת .ד

הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  
 העירייה בנושא הינה סופית. מהנדס ימים והחלטתו של  35

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית בכפוף לזכות הערעור כאמור,  .ה
שהוא כנגד העירייה  הא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוגומכרעת ולקבלן לא ת

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו בשל כך
 דין. ועל פי כל 

 
 
 
 
 
 

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 
 בש''ח

 ///,3 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 3

 35%./ עבור כל יום איחור  -איחור בגין מסירת העבודות 1
מעלות 
 החוזה
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 עובדים -פרק ה'

 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן: .33

 

וש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כוח הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדר .א

 אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה כמתחייב עפ"י החוק. כמו כן, הוא מתחייב להעביר  .ב

משרד העבודה למזמין העתק מבקשתו/הודעתו על מינוי מנהל עבודה עם חותמת נתקבל של 

 בהתאם לנספח 

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך  .ג

התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב 

ן מתחייב הקבלן הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כ

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה.   -לדאוג לכך שבא

 

, או על 3151 -לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .ד

 פי הוראות חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכול

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.    

 

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות  ביטוח סוציאלי  .ה

 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

 

ת ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחו .ו

כפי שיידרש על ידי מפקחי  -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית

 . 3150-העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו'

 

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .38
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קבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדברים ה .א

 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.   

 

חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו במועד אספקתם כאמור,  .ב

 לבעלות המזמין.  

 

י הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן ציוד וחומרים שסופקו על יד .ג

רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסמכת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי 

)א'( בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים  55סעיף 

 השייכים לו ואת עודפי החומרים.    

 

רה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן )ו'( או הורה המפקח בכתב, שהציוד בכל מק .ד

והחומרים לפי סעיפים קטנים )א'( עד )ג'( אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן להוציאם 

ממקום המבנה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

  

מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא  קבע בהוראה

יאוחר מהמועד שנקבע כאמור, לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום 

המבנה לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן 

 שייגרמו להם. 

 

שמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע הקבלן אחראי ל .ה

בתנאי החוזה, רשאי המזמין להשתמש  11החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות 

  כאמור.    11המזמין על פי 

  

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,  .ו

 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.  

  העדפת טובין מתוצרת הארץ: .15

 

לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ 

 . 3115 -וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

 

 החומרים והעבודה: טיב .36
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פרטים, בתוכניות, בכתב מבנה בהתאם לאמור במהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע ה .א

הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים 

של יתאימו החומרים לסוג המובחר  -כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן מסוג אחד של חומרים

 החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.    

 

יתאימו  -( חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי3) .ב

  בתכוניותיהם לתקנים הישראליים.;

 -( חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכוחן התקנים הישראלי1)

  בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה; יתאימו

( חומרים מיובאים יתאימו בתכנותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו 1)

 (, חלה על הקבלן. 1) -( ו1(, )3( חובת הוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )0) בחוזה;

 

  ישאו תו תקן;ים ישראליים, ( חומרים אשר לגביהם קיימים תקני3) .ג

( אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא 1)

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים  -תו תקן

  המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;

 ( לעיל, חלה על הקבלן. 1) -( ו3ת )( חובה ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאו1)

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ד

להשתמש ובן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורט, כי בשום פנים אין אישור 

פסול משלוחי המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי ל

חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא 

 יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושר ועל ידי המפקח  .ה

. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה

יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח 

הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן 

 הורה אחרת. את העבודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות  .ו

הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם 

בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי 

 הפרעה מכל סוג אחר.     רגל ו

( הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם 3) .ז

  יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה;

( הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו 1)

מרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם להשוואה לחו

  נקבע בחוזה אחרת;

( בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים 1)
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של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר 

 חת הסכום בגין התקנת המוצר או האביזר המתאים. הדוגמא יופ

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים  .ח

למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות 

 א קיימת לגביהם חובה על פי דין. אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות של

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין .ט

  העבודה. 

כל הבדיקות יבוצעו במעבדות מאושרות לפי הזמנות המזמין בהתאם להוראות נספח דמי חיוב 

רשאי להזמין ישירות את הבדיקות בדיקות לחוזה. המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות והוא 

  ולחייב את הקבלן בהתאם.

לפי דרישת המפקח, מעבדת שדה תהיה נוכחת בשטח כל הזמן הדרוש לביצוע בדיקות בצורה 

שוטפת למניעת עיכובים בעבודה.  כל ההוצאות עבור החזקת מעבדת שדה בכל תקופה כפי שייקבע 

מערך כל התשלומים בגין החוזה כפי שיגיעו  3.95%המזמין יקזז  .ןהמפקח יהיו על חשבון הקבל

 לקבלן מעת לעת, וישלם את חשבונות המעבדה בהתקשרות ישירה. 

 

 חומרים במקום המבנה: .37

סיפק הקבלן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין  .א

בתנאי החוזה.           51החומרים שסופקו למקום המבנה, ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף 

, מובהר בזאת כי מדובר בהחלטה בלעדית של ם שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין חומרי

 המזמין להחליט באם תשלם או לא לקבלן.

המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה בחומרים שיסופקו על ידי המזמין  .ב

 ושתמורתם    תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.  

תנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו הו .ג

 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -בהתאם לכך

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה; ( 3)

לא יהיה הקבלן רשאי  -עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה ( 1)

או כל חלק מהם, ממקום המבנה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב להוציא אותם 

 מאת המפקח;

 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,  ( 1)

 אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; 

 

ן לא הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבל ( 0)

 השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.
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(, חייב הקבלן לשלם מיד 0לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן )ג'( ) .ד

 למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 

 

 

 

 ים:בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוס .34

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או  .א

 מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. 

הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור  .ב

לק האמור מהמבנה לפני מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למקפח לבדוק, לבחון ולמדוד את הח

 כיסויו או הסתרתו, בדיקת המפקח תוערך תוך זמן סביר מקבלת הודעה הקבלן.   

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח, לצורך  .ג

בדיקתו, בחניתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן 

חר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל א

 חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן )ג'( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את  .ד

 צעה בהתאם להוראות החוזה. התחייבותו לפי סעיף קטן )א'( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בו

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או  .ה

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה: .30

 עבודה: המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ה .א

על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל  ( 3)

מקרה החומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים 

 התואמים לדרישות החוזה;

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש  ( 1)

 ודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. בחומרים או בעב

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים,  .ב

 אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )א'(.   

לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )א'(, יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון  .ג

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות ילן הקבלן. הקב

אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט 

 ערבויות. 

 מהלך ביצוע המבנה -פרק ז'
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  התחלת ביצוע המבנה: ./0

לת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע בצו התח

בתנאי  33להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 החוזה. 

  :העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן .03

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות 

ת אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו הקבלן את מקום המבנה או א

בתנאי החוזה. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן,  33בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

ל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח ומזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכ

 הזמנים האמור. 

 

 : מועד השלמת המבנה .01

ב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל מהתאריך הקבלן מתחיי .א

 שנקבע בצו התחלת העבודה.  

הוראות סעיף קטן )א'( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים  .ב

 מהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.  

בתנאי החוזה,  01שלמת המבנה, בהתאם לסעיף ניתנה ארכה להשלמת המבנה או קוצר המועד לה .ג

 ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך. 

  : ארכה או קיצור להשלמת המבנה .01

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון  .א

סקתה, לפי לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפ

בתנאי החוזה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי  09סעיף 

 במועד השלמת המבנה.  

נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה  .ב

תנאים בסעיף קטן להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף ל

  )ד'(. 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא  .ג

הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה 

ם בסעיף קטן להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאי

  )ד'(.

 התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן:  .ד

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן העבודה,  ( 3)

 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה;

אירוע יום מיום  /1הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  ( 1)

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה 

הימים  /1כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

 האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.  
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 עבודה בשעות היום בימי החול:  .88

זה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי פרט אם הותנה בחו .א

 שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.   

אין הוראות סעיף קטן )א'( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או  .ב

לביטחון במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או 

 המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך למפקח. 

 

 :החשת קצב ביצוע המבנה .05

היה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה  .א

המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה 

לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העובדה בהתאם 

 ושיטות העבודה.  

מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )א'( והחיש את קצב המבנה בהתאם לדרישת המזמין  .ב

ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע 

 39%ילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת תח

 עבור רווח והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה. 

 

 :פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .01

זה, אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה בחו .א

בתנאי החוזה, ישלם הקבלן למזמין את הסכום  01בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע 

  להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. 

פיצויים האמורים בסעיף קטן )א'( מכל סכום שיגיע לקבלן המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום ה .ב

בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, 

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות 

 אחרת לפי החוזה.  

ולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי אם לפני השלמת המבנה כ .ג

בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן  55סעיף 

תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף 

 נה האמור לבין המבנה כולו.קטן )א'(, לפי הערך היחסי שבין חלק המב

  

 הפסקת עבודה: .09

הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו את מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב  

מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם 

 ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.  

המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )א'(, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת הופסק ביצוע  .א

 המבנה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. 
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הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקת זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור  .ב

י לבקש תשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן )א'(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשא

יום קבלת הוראות המפקח, נתן המפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את  /1אלא אם, תוך 

בתנאי החוזה  /5תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף 

 לאחר קבלת בקשת הקבלן.   

 11שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף  הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי .ג

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  -בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע המבנה בפועל

עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל 

צאותיו. לצורך קביעת ערך תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הו

העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו 

יום  05שהקמתו הופסקה, הכול לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 

 מיום הפסקת העבודה.  

 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים:  .01

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  .א

  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.   

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין  .ב

ויתור כלשהו על זכויות לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 וחובות לפי חוזה זה. 

 

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח'

 

 שינויים:  .01

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו,  .א

הקבלן ו -פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה -גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו

 15% -מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

מסכום החוזה לפי שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא 

 מהכמות בחוזה לפני שינויים.  %/5-תגדל בלמעלה  מ

( תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי  סעיף קטן )א' .ב

 כשהיא חתומה על ידי המזמין.  

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינוים קודמים לפי  .ג

מסכום החוזה לפי שינויים ולפני מס ערך מוסף או  15% -פקודת כנ"ל, לא יגדל בלמעלה מ

 מהכמות בחוזה לפני שינויים.     %/5-ב הכמויות לא תגדל בלמעלה משהכמות בסעיף כלשהו בכת

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל הוראה אחרת בהוראות ה מכרז  .ד

 )ב( לחוזה.0לרבות האמור בסע' 
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 הערכת שינויים: ./5

 15%-ן בלמעלה מערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטי .א

את הכמות בסעיף כלשהו בכתב  %/5-את סכום החוזה ו/או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ

בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא  01הכמויות, כאמור בסעיף 

ייקבעו מחירי  -נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי

היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן )ב'(; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי 

את סכום  15%-מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ

את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור  %/5-החוזה ו/או שערכו מגדיל בלמעלה מ

 אי החוזה, ייקבע כאמור בסעיף קטן )ג'(.  בתנ 01בסעיף 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטין )א'(, יובא בחשבון כל מחיר יחידה  .ב

דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות 

ת אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביע

הנקובים במחירון  ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, -החסרים

ללא כל תוספת בגין רווח  35%דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע לאחר הנחה של 

  .קבלן ראשי

שכר העבודה ועלויות  בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן )א'( יובאו בחשבון תעריפי .ג

ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי  -החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו

מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש 

 ללא כל תוספת בגין קבלן ראשי או אחרת.  35%הביצוע לאחר הנחה של 

 

פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר קיבל הקבלן  .ד

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור,  /1החוזה כאמור. עברו 

רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו 

ינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי כאילו הסכים לכך שהש

לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום יום האמורים, בתנאי 

 שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.

 

 תשלומי עבודה יומית : .53

 

ל עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן בעד הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע ש .א

ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה, בהתאם להוראות סעיף 

 בתנאי החוזה.  /5

ערך העבודה וערך החומרים לצרוך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך מחירי  .ב

בים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע יחידה בסעיפים מתאימים, הנקו
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לעיל, ועל יסוד  /5ללא כל תוספת בגין קבלן ראשי או אחרת, כמפורט בסעיף  35%לאחר הנחה של 

  רשימות שניהל הקבלן, בהן נרשמו הפרטים הבאים: 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; ( 3)

 במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה; שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם ( 1)

 הוצאות הובלה; ( 1)

 הוצאות ציוד מכני כבד; ( 0)

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.  (5)

(, תימסרנה למפקח, בשני עותקים, 5) -( ו0( ,)1(, )3הרשימות כאמור בסעיף קטן )ב'( פסקאות ) .ג

( תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר 1ב( )בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )

כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם 

 הגשתו לתשלום.  

 

 :רשימת תביעות .51

 

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר  .א

יום לאחר תום  /1-ביצוע המבנה במשך  חודש מסוים, לא יאוחר מ לדעתו הוא זכאי להם עקב

 אותו חודש.  

 

כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן )א'(, רואים כאילו הקבלן ויתר עליה  .ב

לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים 

עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן נוספים שלא הותנה 

 ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. 

 

 מדידות -פרק ט'

  :מדידת כמויות .51

 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין  .א

 צען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.    לראותן ככמויות הסופיות לב

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן  .ב

בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן 

ות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות ל לפי העניין. כל המדידוויאושרו על ידי המפקח, הכ

 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.   



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

227 

לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות  .ג

כוח לצורך זה  -כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא

ח האדם והציוד הדרושים ור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כולעזו

 לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.     

רשאי המפקח או נציגו לבצע  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -לא נכח הקבלן או בא .ד

יראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא את המדידות בהעדרם, ו

יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני 

המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור 

 בסעיף קטן )ג'(. 

ימים, על כל כמות  9רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -ו בא כוחו במועד ביצוע המדידותנכח הקבלן א .ה

שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה 

השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה 

 סופית.      

לא ידחה  -בנה, כולו את מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדםהיה המ .ו

 המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. 

 הקצבים ומחירי יסוד: .50

לא ייכלל  -קצב הכספי לכיסוי הוצאות של חלק כלשהו מהמבנהיסכום שנכלל בכתב הכמויות כה .א

ייכלל בשכר  החוזה, במקום הסכום שנכלל  בשכר החוזה; ואם בוצע חלק המבנה האמור,

  בתנאי החוזה.  /5קצב, ערכו של חלק המבנה כאמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף יכה

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו  .ב

ריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פ -של אותו חומר או מוצר

הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך 

 אחר ממסמכי החוזה. 

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב  .ג

 )ב'(.  -א'( והנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק י'

 

 :תעודת השלמה למבנה .55

יום  35יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה, תוך  -הושלם המבנה .א

יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את  /1מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך   

 -הל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לאייתן המנ -המבנה מתאים לדרישות החוזה

ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם 

תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח, אולם המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת 

ההשלמה כאמור, כנגד קבלת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות 

התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים 

 ברשימה האמורה.
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אין האמור בסעיף קטן )א(  גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם  .ב

שלמה, והקבלן חייב לבצע את בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה  תעודת ה

 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.    

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח,  .ג

יהיה המנהל רשאי לבצע את  התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת 

ימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ש

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  31%ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 

בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה 

 נו את פירוט ההוצאות האמורות.      זכאי לקבל לעיו

אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך  .ד

הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמזמין החזיק בו, 

מהמבנה האמור,  השתמש בו או עומד להחזיק בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק

והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה 

  כולו.

 בדק ותיקונים: .56

חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך  31לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  (3

ה כמצוין בתעודת ההשלמה אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבוד

בתנאי החוזה או במקרה של  תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של  55למבנה, בהתאם לסעיף 

 מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.  -המבנה

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש  (1

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם  -)ט( בתנאי החוזה 15כפוף לאמור בסעיף בחומרים פגומים, ב

חודשים  1-ל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מוכאמור, הכ

לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון 

ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים בתנאי החוזה  19שבוצע לפי סעיף 

 פגומים. 

 )ב'( בתנאי החוזה.   59( כדי לגרוע בסעיף 1אין באמור בסעיף קטן ) (1

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן )ב'( יחולו על הקבלן.   (0

 :פגמים וחקירת סיבותיהם .59

ו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה בזמן ביצוע .א

סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי התאמה 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על  -ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה

יחולו הוצאות  -וזההמזמין; הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי הח

החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל 

הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 למזמין.   

שנים אחר גמר תקופת  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך  .ב

הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי 
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ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים 

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 

  57-)ב'( ו 56)ב'(,  87סעיפים  אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי .51

בתנאי החוזה, וזאת  59)ב'( או  51)ב'(  09אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 

יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על  30לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

התחייבויותיו כאמור חלות על  ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי

מהן כתמורה  31%הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 

להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל את או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת,לרבות 

 באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 תשלומים -פרק י"א

 תשלומי ביניים:  .51

 ש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו: אחת לחודש, יגי .א

ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס  ( 3)

 החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים;

ערכם של החומרים המצויים במקום המבנה לשם ביצוע המבנה במועד הגשת  ( 1)

 תנאי החוזה;ב 11החשבון, בהתאם לסעיף 

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו  .ב

 מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל.

מובהר ומוסכם כי אין באישור תשלומי הביניים כאמור לעיל משום אישור לחשבון או לכמויות  .ג

  שלום על חשבון בלבד.אלא מהווה ת

על כל תשלום ביניים  %/3כמו כן, מובהר ומוסכם בזאת כי למזמין ניתנת זכות עיכבון בסך של  .ד

וזאת עד למועד מסירת העבודה למזמין. מסירת העבודה תיערך בסיור משותף של הקבלן, מתכנני 

קבלן יבצע התיקונים הפרויקט, נציגי  העירייה, מנהל ומפקח הפרויקט. במידה וימצאו ליקויים, ה

הנדרשים ולאחר מכן יערך סיור נוסף לצורך מסירה סופית, שתהווה מועד המסירה של העבודה 

 למזמין.

 קביעת מועד הסיור לצורך המסירה ייקבע אך ורק ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

לומי הביניים מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן )ב'(, יופחתו כל תש .ה

שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד 

יום  מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן  /1האמור לעיל. ולגבי היתרה היא תשולם לקבלן שוטף+ 

ן למפקח; היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבו

 ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה;
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בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבעת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים  .ו

בתנאי החוזה, בשלמותם או בחלקם, אלא בכפוף  51 -ו 51, 11מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 לשינויים שנקבעו בחוזה.   

של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או  אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם .ז

המפקח לטיב העובדה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים 

 כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. 

 מספר חשבונות חלקיים שיוגשו על ידי הקבלן לא יעלו על מס' חודשי הבצוע .ח

 

 : הארכה או קיצור להשלמת המבנ ./1

יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל  /1-לא יאוחר מ .א

 המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.  

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות  .ב

או בהפחתת ערכו של כל שנוי לפי פקודת  בתנאי החוזה, בהוספת 51בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

בתנאי  11 -ו 50בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור בסעיפים  53-ו /5, 01שינויים כאמור בסעיפים 

 החוזה. 

 51משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  .ג

מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, בתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו 

ובניכוי של סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה א ועל פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין 

 הקבלן או מכל סיבה אחרת. 

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום השלמת המבנה עד ליום  .ד

 נוספת כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרת.  הגשת החשבון הסופי או לתקופה 

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל  .ה

 -בנוסח המצורף לחוזה -תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופה הבדק

. הערבות האמורה תהיה צמודה ערבות בדק( -מערך השכר הסופי של החוזה )להלן %/3בגובה של 

 .   1/31אוקטובר  חודש  בניה ה תשומות  למדד

לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה  .ו

הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף 

יסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל ללא חתימה על הצהרה על ח

 תביעותיו.  

אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן )ו'(, הגיעו הצדדים לידי  .ז

הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את  הסכום הנוסף 

 ן הצהרה על חיסול כל תביעותיו בהתאם לנוסח המצורף לחוזה כאמור, לכשימציא הקבלן למזמי

 "אישור חשבון סופי וסילוק תביעות".   ח'  נספח

בתנאי החוזה, רשאי  55בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה, כאמור בסעיף  .ח

פים הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה, והוראות סעי

 קטנים )א'( עד )ז'( יחולו בהתאמה גם במקרה זה.  
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  תשלומי יתר: .13

יום ממועד  35אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 

דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור 

לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע  לעיל גורע מזכותו של המזמין

ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר 

 שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. 

 

 עוסיום החוזה או אי  המשכת ביצו -פרק י"ב

 סילוק יד הקבלן ממקום המבנה:  .11

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את     .א

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת -המבנה

דה או שהפסיק כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבו ( 3)

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  -יום 30את ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  -שנקבעה במפורש בחוזה

 המבנה, או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת;

במועד  כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו ( 1)

 -יום 30הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 

להוראה  -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה

בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת 

 01להשלמתו, כאמור בסעיף  המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר

 בתנאי החוזה;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם  ( 1)

למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

 תוצאות רצויות;  

 המזמין בכתב; בלתי הסכמת -כשקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר ( 0)

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  ( 5)

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע המבנה;

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או  ( 1)

עסקים אלא פרט לפירוק ללא חיסול  -לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק

  לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  ( 9)

או הציעה לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או 

קבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל

 בפני המנהל;
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כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי  ( 1)

 לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה. 

סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג  .ב

 כדלהלן:

בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם המצויים במקום להשתמש  ( 3)

 המבנה, לצורך השלמת המבנה;

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה את כל  ( 1)

יום,  30החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה 

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.   

 תפס המזמין את החזקה במקום המבנה, יחולו ההוראות שלהלן:   .ג

ישא בנוסף יהוצאות השלמת המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא  ( 3)

 מורה להוצאות משרדיות;מהן כת 31%להוצאות האמורות בתוספת של 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן  ( 1)

 לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה;   

בתנאי החוזה ואילו התשלומים  /1הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  ( 1)

 ועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה ;בפ

לחוזה,  נתפס מקום המבנה, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר ( 0)

 (.   5סקה )אלא בכפוף לאמור להלן בפ

-עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )להלן ( 5)

הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים  אומדן שכר החוזה(, על

ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו 

י המנהל, לרבות התוספת האמורה שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על יד

ה (, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנ3סקה )בפ

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה  -ומפאת נזקים אחרים

 לבין הסכום הכולל כאמור;

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני  ( 1)

תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות 

(, ושל פיצויים 3סקה )וספת האמורה בפל ידי המנהל, לרבות התסופיים שיאושרו ע

על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים, על 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  -אומדן שכר החוזה

 לבין שכר החוזה.   

, לפי סעיף קטן )א'(, אין בהם משום ביטול החוזה תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו .ד

 על ידי המזמין. 
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 בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן.  11הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .ה

 :קיזוז .11

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או 

)י'(  15אחר שבינו לבין הקבלן לרבות כל סכום המגיע לפי האמור בסיפא של סעיף על פי כל חוזה 

לחוזה, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק 

במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין 

ור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לגבות את החוב האמ

 לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

 אין באמור לעיל כדי לגורע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין. 

 :אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה .10

קצתו, מפאת מלחמה או כל אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מ .א

יתן לקבלן אישור בכתב, כי יסיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין 

אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל 

 הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה האמור. 

אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן )א'( יהיה ,ערך  הסכום שישולם לקבלן במקרה של .ב

בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  -העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור

  הכמויות בפקודת השינויים. 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים 

  ור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור.ותביעות עב

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או 

שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )א'(, רשאי המזמין לבצע את 

ישא בהוצאות הכרוכות ירך אחרת, והקבלן הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל ד

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות 31%בכך, בתוספת של 

 לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 

 מס ערך מוסף: .65

 סף. המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מו .א

 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.      .ב

 על אף האמור בסעיף קטן )ב'(:     .ג

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,  ( 3)

למת יום מיום הש 315בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  /1כאמור בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור  -המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי 

 ;/1במועד שנקבע בסעיף 

בתנאי  01-ו 03לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים  ( 1)

יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את  315חל מתום החוזה, ובפרק הזמן ה

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור  -המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף
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שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה במועד 

 והחשבון הסופי היה מוגש במועד. 

 שונות .66

משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה  מוסכם .א

במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם 

נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל 

תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל 

 טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  .ב

רשום במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר 

מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת  שעות לאחר שנשלחה  91תחשב נתקבלה 

 מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה  .ג

 ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.

 ולראיה באו על החתום:

 

 הקבלן הזוכה  העירייהראש 

   

   העירייהגזבר 

  העירייהחותמת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0ד' נספח
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 *נספח אישור ביטוח 

 
 לכב'

 וגופיה והמשתתפים שהעירייה התחייבה לכלולם בביטוחי הפרויקט ו/או לשפותם . עיריית עפולה2

 )להלן: "העירייה"/"הרשות"/"המזמין)ה("/"המבוטח השני"(    

 ....................................ח.פ. ............................. . ...............................................1

 )להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח )הראשי("(     

 ______סניף/מח'________________________ שם חברת הביטוח מאת:

 

 

 א./ג.נ.,

 

 )להלן: "האישור"(                                                                                                         לר ארה"בהמטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדו – אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 בית עמית, בית לילד –תוספת מיגון למבני רווחה לביצוע עבודות  1.21/.2מכרז  מס' סימוכין: 

 לקשיש ולמשפחה, מרכז יום            

 )להלן: "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"(להעפו 

 

אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו נופל מתנאי 

( ולא יאוחר זהלמלא תקופת ביצוע לפי החו_____ עד ______, ) -הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח מ

 ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן:

הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח צד ג' רכוש  (1רכב חובה;  (2(, ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ) .2

  "נזק עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן. (2; חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה

 ₪   : ערך העבודות המבוטחות ................................ ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות .1

 ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות )גם אם סופק על ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, מבנים ארעיים  (2  

 דות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבו      

 בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כולל       

 צה, גניבה ונזק בזדון. בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים, שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פרי      

 סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו )להלן: סכום ביטוח ( 1  

 העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח )לפי       

 ורט להלן:העניין(, כמפ      

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  %.2 -הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה לא(       

 .                                                                                                             ...,.12מסך:          

 הוצאות שכר אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח  והשגחה, שיקום, הוצאות ב(      

 מערך העבודות, אך לא פחות  %.2 -משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה ל         

 ....,.12מסך          

 מולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:תגג(      

 , וכן ...,.12מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  %.2 -רכוש סמוך, בסכום השווה ל. 2        

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  %.2 -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל1        

 . ...,.12מ            

 מסכום ביטוח העבודות, אך לא  %.2 -נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה לד(       

 . ...,..1פחות מסך         

 מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  %.2 -ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה לה(      

 ....,.12מ          

 מערך העבודות. 2%כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של ו(      

 הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים ז(      

 . ...,..2 -, אך לא פחות ממסכום ביטוח העבודות %.2 -זרים, בסכום השווה ל        

: שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר ביטוחי חבויות על פי כל דין .2

 כנקובים להלן:₪, לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב 

 

 ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה    לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד (א
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 ש"ח. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות וזמניות שיעשו להגנה בפני  ועובדיהם: שמונה מיליון       

 נוסף בגין אחריות למעשי  תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח       

 ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי        

 המבוטח בנפרד.        

  רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש דלעיל.       

 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            

 חבות עקב שימוש בכלי רכב: ( 2             

 למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה א.                  

 בה(.  סטנדרטית לביטוח רכב )עד לגבול האחריות הנקוב                     

 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. ...,..1לנזקי רכוש עד ל ב.                 

 נזק לכבלים או מתקנים תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו  ( 1             

 הבדיקות ונתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות.                 

 . ...,.12נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של ( 2             

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח., ...,.12נזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (2             

 ידי        -ין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק עללביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגב(              

 ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין היה ונטען  המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים מיליון                  

 כלשהי.לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד                   

             

 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל  לביטוח חבות המוצר: שמונה מיליוןג(              

 ניהם; לאחריות על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, המוקדם מב –באתר העבודה                  

 בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.                 

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  21הביטוח מכסה תקופת גילוי של                  

       יסה זו.ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פול                 

 

 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות  ארבעה מיליון ד( לביטוח אחריות מקצועית:            

 ניהם; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין המוקדם מב –בפועל באתר העבודה                 

 נות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית רשל               

 מקרה ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש,  ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.               

 הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר איחור, השהייה או עיכוב, וכולל                

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על  1הביטוח מכסה תקופת גילוי של  של מי מעובדי המבוטח.               

       ה זו.ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליס               

   

 : הרחבות ותנאים כלליים

ין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים ימוצהר ומוסכם בזה כי לענ

 והסעיפים כדלהלן:

)לא "המבוטח" כולל בין היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של הנ"ל  (2

ין יכולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים ישירות עם המזמין לענ

 נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה שקיימת חובה חוקית לכך. 

 המוטב לתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. 

 ח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב.הביטו

חדשים, אלא אם אישר המזמין  12ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  (1

קף מלא עד חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתו 12חדשים מתוך ה  21תחזוקה מורחבת רק ל 

השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, 

לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת הפרויקט נעשית בשלבים, יסתיים הביטוח לגבי כל 

 שלבי העבודות שטרם נמסרו למזמין.  שלב שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים לגבי יתר

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט", התקפים במועד  (2

התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה )או, על פי נוסחים בהתאם לזהות המבטחים, לרבות(:                           

כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס או  -"אשפוליסות 

 ( וסעיפים במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכאל מירון. סמן את המתאים"מפעלים" של קבוצת הראל( )

לפי המזמין ומי מטעמו ו/או לגופים בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כ (2

שהתחייב )בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי חברות שמירה, מהנדסים 

 ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
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 וח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הפוליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביט (2

יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם תשלום  .1הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 

אלא אם יופעל על ידי המבטח כדין  –)גם( על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליסה 

או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות עצמיות, אלא לאחר מתן התרעה  -ל פי חוק חוזה הביטוח ע

 יום מראש.         .1לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 

 זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  (1

ין(, בין   היתר יד שלישי ומעבידים )לפי הענסייגים והגבלות )שלעניין נשוא הביטוח בוטלו( בפוליסות חבויות צ .2

מרים רעילים או מזיקים ובדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; ח

)אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות, השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודות, רטט, רעד; 

הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות טעינה ופריקה; נזקי גוף 

ח אדם, עובדי שטחים, עובדים זרים שאין ועבודה; עבודה לעומק ולגובה, חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כ

ושר ככזה רוע "טרור", שאימשנה. מוסכם כי מוחרגים: א( א -חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלני

על ידי משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם 

 למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ...,...,2בגבול אחריות בסך של 

נזק מחמת  איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו .1

-האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת תנאי הביטוח על

 ידי מבוטח אחר ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגבי המזמין.

עה, תנאי מיגון ובטיחות וכן אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תבי .2

 השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  (1

ל פי הפוליסות הנ"ל הם אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים ע

בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי 

ואנו מוותרים על כל טענה של  2112 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  21המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 שיתוף או ביטוח כפל.

-ם להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או איהתנאים האמורים לעיל באי (1

 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 ום:ולראיה באנו על החת

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________ ,חתימה........................ , תאריך ____ , טלפון: 

 __________________ 

 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון חהביטואישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת  *
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 2ד'  ספחנ

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 
 

 
 בנק _________________________

 
 ערבות בנקאית

 
 עפולה  עירייתלכבוד: 

 
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 
 

 
תוספת מיגון  1/31//0 למכרז מס'( בקשר "המבקש" :על פי בקשת _________________ )להלן  .0

 בית עמית , בית לילד ולמשפחה , מרכז יום לקשיש בעפולה –רווחה מבני 

 
, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל חוזהיה על פי הית המבקש כלפי העיריוולהבטחת התחייבו
( בלבד, בתוספת _____________ שקלים חדשיםש"ח )במילים: __________ סכום עד לסך של 

אוקטובר "המדד"(, בין מדד  -)להלן   בניהמות התשוהפרשי הצמדה בגין עליית מדד 
 "(.  סכום ערבות" –)_____________( לבין המדד שהיה ידוע במועד חלוט הערבות )להלן 1/31

 
)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  /0סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

את ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח , וזהחתומה על ידי העירייה ו/או מי מטעמ
 או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ______________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא  .8

 חר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו  זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.יאו
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק   ______________________
 

 סניף  ______________________
 
 
 
 
 
 
 

 ה'  נספח
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 בטיחות כללי

 

 הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב ירמצה הקבלן .3
הבטיחות  ונספח עירייהב המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי על ,והגהות

 .כללי
 הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .1

 בעבודה]נוסח הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על קוחהפי ארגון חוק פי על לרבות
 .פיהם על והתקנות - 1970 -ל("חדש[,)תש

רווחתם  לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .1
 כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם שלומם

, מבלי .עירייההמפקח ב או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים לי הבטיחותונה
 לתת הוראות כאמור. העירייהשתהיה חובה על 

 בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .0
 ,העבודה במהלךהנוצרים  או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים אזהרה

 ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות העלולים
  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי
  .לכיבויה בערה וכן התפשטות למניעת

 או/ו בגופו לפגיעה לגרום ההי עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .5
 למפקח או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן של ברכושו

 (דין כל פי על נדרש והדבר במידה)העבודה משרד מטעם ולמפקח ,עירייהב
 עירייההבטיחות ב על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .1

 דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות כדי כזהלתת מבלי שיש חובה ינתן ויאם 
 .זה הסכם נשוא מילוי התחייבויותיו במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות

 אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .9
 החברה הזוכה על החלות הספציפיות דרישותה פי על וכן דין כל פי על עליו החלות החובות
 .כפופה היא להם והארגונים זה במכרז

 
 
 

 שם המציע:_________________________
 
 

 תאריך:____________________________
 
 
 

 חתימה+חותמת :____________________________
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ו'   נספח   

  הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום ובמקור                               אל: מפקח עבודה אזורי לאזור______________
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 הודעה על פעולות בנייה .0
 (002)סעיף  /007-התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

 *0044-ות בניה(, התשמ"חפרטים על מבצע הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבוד .א
 שם רשמי של המבצע

 
 כתובת המבצע

 
 ח.פ. החברה0ת.ז.

 ספרות( 0) 
 

 מס' בפנקס הקבלנים
 

 מען למכתבים
 

 דואר אלקטרוני
 

 מס' טלפון
 

 מס' פקס
 

 פרטים על העבודה המבוצעת )אתר בנייה(* .ב

  מס' מרבי של עובדים   כביש0פיתוח0תשתיות   מס' פקס  ישוב

  זמן משוער של הבניה  שיפוץ  רויקטשם פ  שכונה

  מספר משמרות   הריסה  מגורים  רחוב+מס'

  עומק החפירה )מ'(  מס' מבנים  ציבורי  גוש

  שטח המבנה )מ"ר(  גובה המבנה המרבי  תעשייה  חלקה

 כן0לא בנייה בשטח המפעל  מס' עגורני צריח   בנייה הנדסית  מס' טלפון

 

 מינוי מנהל עבודה .2
, אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים 0044-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,התשמ"ח 3-ו 2אם לתקנות בהת

 להלן כמנהל עבודות בניה המבוצעות על ידינו באתר הנ"ל. 

 
 ספרות( 0)מס' הזיהוי  שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

 
 

 מספר רישום ברשם טלפון נייד  כתובת המגורים
 
 

 ,www.moital.gov.il/shaפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנהל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה שכתובתו: ל
 .תקפים לצרף מכתב ביטול של מינויים . אם כן, ישאחרבנייה לוודא כי מנהל העבודה אינו מנוי ככזה באתר  וכן

 
 יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור(.פרטים על מנהל העבודה הקודם )

 תאריך סיום המינוי ספרות( 0)מס' הזיהוי  שם פרטי ומשפחה
 

 
 

                                                                        _______________________                               _________________________ 
 ותמת וחתימת מבצע הבנייההתאריך                                                                                                                      ח                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 העבודה שנתמנההצהרת מנהל  .3

http://www.moital.gov.il/sha
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 0044-)א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח 5תקנה 

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי 
 מתייחסים אלי והם נכונים. 1הפרטים הרשומים בסעיף 

 /319-התאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"לידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה ב
 ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו

__/___/____ ____________ _______________ 
 חתימת מנהל  העבודה שם מנהל העבודה תאריך

 אי מילוי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ז'נספח  

 בדיקות הופרוגראמ הנספח דמי בדיק
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 דמי בדיקת דגימות. -טיב החומרים והמלאכה 

 

 כל הבדיקות יבוצעו במעבדות מאושרות לפי הזמנות עיריית עפולה.          

 בהתאם.המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות והוא רשאי להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את הקבלן 

לפי דרישת המפקח, מעבדת שדה תהיה נוכחת בשטח כל הזמן הדרוש לביצוע בדיקות בצורה שוטפת למניעת 

                 .                                                                ןעיכובים בעבודה. כל ההוצאות עבור החזקת מעבדת שדה בכל תקופה כפי שייקבע המפקח יהיו על חשבון הקבל

מערך כל התשלומים בגין החוזה כפי שיגיעו לקבלן מעת לעת, ותשלם את חשבונות המעבדה  3.95%העירייה תקזז 

 בהתקשרות ישירה.
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  ח'נספח  

 

 אישור חשבון סופי וסילוק תביעות
 

 
 

 
 אל:_______________________________ 

 
 

 __________________ מאת:____________

 
 

 
 8/02/04 מס'מכרז 

 
 
 

בית עמית, בית לילד ולמשפחה,      -תוספת מיגון מבני רווחה :שם הפרויקט
 מרכז יום לקשיש בעפולה

 

  

 
 

 אנו הח"מ מאשרים בזה כי:
 

 החשבון הסופי עבור עבודות: ___________________________________ .א

 מס' __________ שנחתם ביום __________שבוצעו על ידנו לפי חוזה / מכרז 

 ₪.יועמד על סך _______________ 

 
מתוך  וקבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו תהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעותינ .ב

 ובקשר לחוזה הנ"ל.

 
עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו לא תהיה לנו, או למישהו אחר בשמנו תביעה כלשהי  .ג

 יריית עפולה או עובד מעובדיה מתוך או בקשר לחוזה / הסכם הנ"ל.כלפי ע

 
 
 

 ריךתא      חתימת + חותמת הקבלן 
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  ט'נספח  

 

 תעודת סיום
 

 (55)עפ"י סעיף 
 
 
 

 
 

 אל:_______________________________ 

 
 

 מאת:______________________________ 

 
 

 
 8/02/04מס' מכרז 

 
 
 

בית עמית, בית לילד ולמשפחה,      -מיגון מבני רווחה תוספת :שם הפרויקט
 מרכז יום לקשיש בעפולה

 

  

 

 
 

)וכי כל  של החוזה אני מאשר בזה, כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה  55על פי סעיף  
  עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה( לשביעות רצוני המלאה.

 
 
 
 

 השם_______________________                                                                                 

 
 

 התפקיד____________________                                           תאריך_________________             

 
 
 

 ____________________    חתימה                     
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  י'נספח  

 כתב כמויות

 8/02/04 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 0 חוזה מס'
 

 
 ולמחירי יחידהיות לכתב הכמויות להוראות כל

 
 

ל המציע לנקוב לכתב הכמויות במכרז זה מצוין לכל סעיף מחיר יחידה שנקבע על ידי העיריה , ע .א

,  לאמור  בנספח יב' במיוחד , בשווה לכל הסעיפים והפרקים. יש לשים לבהנחה באחוזים בלבד

בעניין הנחה למחירים הנקובים בכתב הכמויות. מחיר סופי ללא מע"מ , הוא המחיר הנקוב בכתב 

 הכמויות , בהפחתת אחוזים כפי שציין המציע.

אין לנקוב באחוזי הנחה לפרקים , או סעיפים ספציפיים אלא , אך ורק לכתב הכמויות כולו 

 חה תחול על כל סעיפי העבודות המפורטות .   בשלמות וכחטיבה אחת  ההנ

עבודות שלא מתומחרות בכתב הכמויות והדרושות להשלמת הביצוע יתומחרו לפי מחירון דקל  .ב

באם הסעיפים הנ"ל לא  ללא כל תוספת מכל סוג שהוא, .35%ולאחר  הנחה של  גדולים להיקפים

 ע"י המזמין מופיעים במחירון דקל ישולם על פי ניתוח מחיר כפי שיאושר

עלה של תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא ישולם לקבלן רווח של קבלן ראשי בגין תאום והפ .ג

 ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות בנושא.קבלנים אחרים שיעבדו באתר 

 
 

               

 

 

 

 

 

 



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

246 

 יא'נספח 

  

 ריכוז כתב כמויות
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 יב'נספח 

 המציע הצעת

 לכבוד

 "(העירייה)" עירייה עפולה

 8/02/04' מס פומבי מכרז                                                              

בית עמית , בית לילד  –מיגון מבני רווחה תוספת     
 בעפולהולמשפחה , מרכז יום לקשיש 

 ____________של תפקיד ממלא שהנני_____ ___________ז.ת______, __________מ''הח אני .3
 כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) _______________________ אצל

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים הפרטים
מסמכי המכרז __________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט ב

ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב 
להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות 

ע ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצו
 העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, 

 
 כדלהלן:

 
 הצעת המציע .2

  
       

 
      

    
  

 
  

    
 1,443,273 סה"כ כללי

    
  

 
  

    
    %  הנחה באחוזים

    
  

 
  

    
   מע"מ 17%

    
      

    
   סה"כ כולל מע"מ

  
     

 ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר הצעת .1  
 יהיה והמציע תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל

 .במכרז רמהאמו חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב
 

 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

______________                          __________________ 

      תאריך                

 תוחותמ חתימה   

 

 ______________תאריך:
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 נספח יג' 

 רשימת תוכניות
 

                        בית עמית
 

  

                                  

מס' 
 תכנית

 שם תכנית
ה

ר
דו

ה
מ

 
תאריך  קנ"מ

 עדכון

 סטטוס

 אדריכלותתכניות 

 מכרז 81.10.12 15:1 1 פיתוח שטח 1-פ

 1 תכנית פירוק, תכנית קומת כניסה 1-א
15:1 

15111 
 מכרז 81.10.12

 מכרז 81.10.12 15:1 1 תכנית גג ממ"מ 8-א

 מכרז 81.10.12 15:1 1 תכנית תקרה 3-א

 מכרז 81.10.12 15:1 1 ריצוף ופריסות 0-א

 מכרז 81.10.12 15:1 1 חתכים וחזיתות :-א

 מכרז 81.10.12 15:1 1 רשימות 6-א

 מכרז 81.10.12 15:1 1 מדרגות 7-א

 קונסטרוקציה

GOO 8 תכנית מרחב מוגן 
158: 

15:1 
 לאישור 81.18.17

 חשמל

 לעיון 86.18.12 15:1 1 תכנית אינסטלציה חשמלית 11

 בטיחות

  83.11.12 15111 1 נספח בטיחות אש 

 אינסטלציה

en-01 למכרז 11.13.12 15:1 1 קומת קרקע מערכת ביוב ומים 

en-02 למכרז 11.13.12 15:1 1 פיתוח מערכת ביוב ומים-קומת קרקע 

                
 
 

בר ו/או השלמה ולרגל ספנה( לצורך הסווכן תכניות נוספות אשר תתווספנה )אם ובמידה ותתו
 ם.שינויים אשר המפקח ראשי להורות על ביצוע

 
 

__________________                                     
___________________ 

 תאריך                                                            חתימת הקבלן      



 

 8/02/04מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

249 

 בית לילד ולמשפחה
 
 

תאריך  סטטוס תוכניתשם ה מס' התוכנית
עדכון 
 אחרון

 מהדורה

    אדריכלות 

PL-01-50 1 1.31/.9/ למכרז תכניות, חתכים וחזיתות 

DET-01-25  פריסת קירות + חלוןL קטע חזית, חתכים ,
 טיפוסיים ופרטים

 1 0.31/./3 למכרז

PL-TIK-00-50 3 1.31/.9/ למכרז תכנית תקרות 

    יוםרשימות נגרות, מסגרות ואלומינ 
     
    קונסטרוקציה 

 3 3.31.39 1 יסודות 3 -ק
 3 3.31.39 1 פרטי יסודות ועמודים 1 -ק
 3 3.31.39 1 רצפה 1 -ק
 3 3.31.39 1 גג 0 -ק
    ממ"ד 11 -ק
     

 
 
 
 
 

 מרכז יום לקשיש
 
 

תאריך  סטטוס שם התוכנית מס' התוכנית
עדכון 
 אחרון

 מהדורה

    אדריכלות 

 1 0.31/.31 לעיון נית בניה והריסה קומת קרקעתכ 3-א
 1 0.31/.31 לעיון גגות 1-א
 1 0.31/.31 לעיון חתכים 1-א
 1 0.31/.31 לעיון חזיתות 0-א
 1 1.31/.5/ לעיון תכנית תקרות מונמכות 5-א
 1 1.31/.5/ לעיון תכנית ריצוף 1-א
    רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום 
     
    ציהקונסטרוק 

 1 9.31/.5/ למכרז תכנית מרחב מוגן 
 1 1.31/.13 למכרז תכנית תקרות 
     

 


