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 רשימת תכיות

 
חוזה/תכיות אלה מהווה חלק בלתי פרד מהמכרז  

  
  השקיה וצמחיה, פיתוח ,אדריכלות

 

  
  

  
  



   

 
  
  

  קוסטרוקציה 
  

 שם השרטוט שרטוט' מס  'מס

 תכנית כלונסאות.  01- ק  1

 תבנית. - 0.10מפלס . תכנית רצפה 10- ק  2

 תבנית+.3.85מפלס . .תכנית תקרה 20- ק  3

 תבנית+.6.82מפלס . .תכנית תקרה 30- ק  4

 תבנית+.11.45,.+10מפלס . .תכנית גגות 40- ק  5

 ותחזית 50- ק  6

 .יסודות , קירות תומכים 60- ק  7

  
  

 תקשורת ומיזוג אוויר, חשמל
  

B17095-01  תכנית תשתיות חוץ  
B17095-02T  תוכנית תאורה וגילוי אש  

  )גני ילדים + (  0.00מפלס 
B17095-02E  גני ילדים + (  0.00מ מפלס "תקשוקת ומנ, תוכנית חשמל(  
B17095-03T  תוכנית תאורה וגילוי אש  

  ) בית הכנסת+ (  3.95מפלס 
B17095-03E  בית הכנסת+ (  3.95מפלס מ "תקשוקת ומנ, תוכנית חשמל (  
B17095-02AS  תוכנית הארקת יסוד  
B17095-5ET  תוכנית חשמל ותאורה  

  מפלס הגג
B17095-40 לוחות  חשמל עבור גן ילדים  
B17095-41 לוח  חשמל עבור בית הכנסת  
B17095-02MA  וירתכנית מיזוג או  

  )גני ילדים + (  0.00מפלס 
B17095-03MA  תכנית מיזוג אוויר  

  ) בית הכנסת+ (  3.95מפלס 
B17095-04MA  תכנית מיזוג אוויר  

  ) בית הכנסת תקרה+ (  9.40מפלס 
B17095-05MA  תכנית מיזוג אוויר  

  ) בית הכנסת( גג מפלס 
  

  מיזוג אוויר ומתזים, איסטלציה
  

        שם התכניתשם התכניתשם התכניתשם התכנית        תוכניתתוכניתתוכניתתוכנית' ' ' ' מסמסמסמס
  תכנית ביוב וחיבורים  01
  תכנית מים וחיבורים  02
  קרקע.תכנית ביוב ק  03
  'תכנית ביוב קומה א  04
  'תכנית ביוב קומה ב  05
  תכנית ביוב גגות  06
  תכנית מים קומת קרקע  07
  'תכנית מים קומה א  08



   

  

  

 

  מפרט ביצועים מיוחדים
  

  )חוזה זה/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  
  

  עבודות עפר -  01פרק 
  

  .בתכניותי ההנחיות המופיעות "יסודות יבוצעו עפל  תשתית   01.01

  י הקבלן ועל חשבונו "עודפי חומר החפירות יפונו משטח הבניה ע        

  .   י המפקח"למקום שיקבע ע        

    

  הנחיות לביצוע כלונסאות        ....01.0201.0201.0201.02 

  

  ח של היועץ קרקע "מצורף לדולמפרט המיוחד לבצוע כלונסאות הכלונסאות יקדחו בכפוף   .א

  .לפני תחילת הקידוחים הקבלן ידאג ליצור שיפועי קרקע להרחקת מי גשמים  .ב

  

  .יש להעמיד מפקח צמוד לכל תקופת ביצוע הכלונסאות  .ג

  

  . קידוחי הכלונסאות הראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס וישמשו כקדוחי נסיון  .ד

  .יאושר סופית על ידי מהנדס הביסוס   אורכם          

  אין לגשת . ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפני הקדיחה וכן בעת הכנסת     . ה

  יקבע המהנדס את תוספת הזיון , אם חלה סטיה. ל"לפני בדיקת המרכזיות הנ  ליציקה         

  .הדרושה אל כל האמצעים אחרים       

  

  .יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה בזמן קצר לאחר גמר הקידוח  .ו

  

יש לפסול כלוב אשר נוצר בו , הכלונס יחוזק בכדי למנוע עיוותים בזמן הרמתו והכנסתו לבור הקדוח כלוב   .ז

  .עוות

  

מרכזי או  עם עבידות גבוהה המתאימה ליציקה באמצעות משפך עם צנור - 30הבטון לכלונסאות יהיה מסוג ב  .ח

 - 320וכמות הצמנט לא תפחת מ 6"שקיעה . מ"ס 2.0הגודל המקסימלי של האגרגט לא יעלה על , משאבה

  .ק"מ/ג"ק

  

  .עם השלמת יציקת הבטון יש לצופף את הבטון עם ויברטור מחט לכל עומק הכלונס  .ט

  

וקציה להתאמה כתנאי יש להעביר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים על תוכית יסודות למהנדס הקונסטר  .י

  .לאישור הביסוס

  

 

 

  

  



   

  עבודות בטונים - 02פרק 
        

  סוגי הבטונים 02.01 

  .ובתנאי בקרה טובים 30 -סוג הבטון המבוצע לפי חוזה זה יהיה ב 

     

  יציקת הבטון   02.02 

בהתאם         ההפסקות ביציקה תהיינה      . שעות לפני היציקה 48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  

בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי . י המפקח"לתכנון הכללי של שלבי יציקה שיאושרו מראש ובכתב ע

  .או שימוש בדבקים מיוחדים לבטון באישור המפקח, המפרט הכללי לפייטפלו במישק הנוצר  -מתוכננת 

  

  

  אשפרת הבטון                02.03

  במשך תקופת האשפרה . ימים לפחות 3ה וימשך תהליך האשפרה יחל סמוך לסיום היציק

  .י המטרה או הזלפה בצינור גן"יוחזק הבטון במצב רטוב ע

                                                                       

, ימים למפרטהרי שאותם חלקי בטון שאינם מתא, אם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים.  תיקוני בטונים א   02.04

, אלמנטים חדשים לגמרייצק  קבלן שוב  יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם מקומות , ובטון שניזוק

  .                       י המפקח"בהתאם להוראות ולמפרטים מיועדים שיוכנו לצורך זה ע

י הקבלן  "יסתמו ע, ושרו על ידי המפקח   לתיקוןאו כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויא/או כיסי חצץ ו/שקעים ו.  ב

אין להתחיל  בסתימת . 'וכוכמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות ). 1:3(בבטון או במלט צמנטי 

  .י המפקח ואישור שיטת התיקונים על ידו"השקעים והחורים  לפני בדיקתם ע

  פלדת הזיון    02.05

   .4466י "ממוטות פלדה מצולעים ויתאימו לתפלדת הזיון תהיה 

  בדיקות   02.06

  יש לבצע בדיקות בטון תקניות בכל יציקה 

        כלונסאות .1

  +3.85, - 0.10במפלסים  רצפות  .2

  +6.82,+3.85תקרות במפלסים  .3

  +11.40,+10.00,+6.82,+3.85גגות במפלסים  .4

  . ועמודים קירות .5

  .מרפסות ומדרגות, פרגולות  .6

  

  

בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות נמוכות . את תוצאות הבדיקות יש להעביר למתכנן. תבצע מעבדה מוסמכת את הבדיקות 

  יש להביא זאת מיידית -ח המעבדה "הערה כזו תופיע בדו -מהנדרש 

  .לידיעת המתכנן ולקבל ממנו הנחיות להמשך

  
  



   

  
  עבודות בניה -  04פרק 

 
   הישראליים לתקנים בכל ויתאימו, ייםומישור שלמים, חדשים יהיו לסוגיהם הבלוקים כל

 . התקנים מכון למפרטי או

  . וקבלתה הבנייה להשלמת עד המפקח במשרד תישמר הדוגמא

  . 5 י"ת לדרישות שיתאימו, בטון עשויי חלולים מבלוקים ייבנו קירות

  , בעוביים אחידים יהיו המישקים. מלאים יהיו מבלוקים ובמחיצות בקירות המישקים

  .מ"מ 10 יהיה הממוצע ועוביים המותרות יותהסט בתחום

 תותר לא. שלמים לנדבכים יתחלק לבנייה הנותר שהחלל כך החגורה גובה את לחשב הקבלן על הבנייה התחלת לפני

 .  לתוכנית בהשוואה החגורה גובה הקטנת

  )  למעשה שהתקבלה המידה לבין הנומינלית המידה בין ההפרש( המותרת הסטייה

  ).4חלק (ט כללי לעבודות בייה תהיה לפי  פר
  

  עבודות איטום -  05פרק 
  

  כללי  05.1
  .מחיר עבודות ההכנה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות

  
, לפני תחילת עבודות האיטום יש לבצע את התיקונים הדרושים כגון הסרת בליטות   05.1.01

  .ב"קיצוץ חוטי קשירה וכיו, סתימת חורים
יש , במקרה של ביצוע איטום בעונת הגשמים, נקיים ויבשים, ישרים שטחי האיטום יהיו  

  .להקפיד באופן מיוחד על התייבשות של שטחים לאיטום
  

הביצוע לפי . יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים -  ")רולקות("מילוי פינות    05.1.02
לקים ח 3-1חלק צמנט  1צמנט ביחס נפח - או לפי הוראות המפקח בטיט/התכניות ו

  .חול
יש לבצע . מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי בגימור משופשף וחלק"ס 6" רולקה"מידת ה  

  .במפרט המיוחד 02אשפרה כמפורט בפרק 
  

הראויים למניעת נזילות חומר איטום על שטחים שאינם  אמצעי ההגנהיש לנקוט בכל    05.1.03
  .ה נקיהמיועדים לאיטום תוך הקפדה מיוחדת על שטחי בטון חשוף ובני

  
אין להתחיל בעבודות האיטום לפני שעברו שבועיים מגמר יציקת משטח האיטום וללא    05.1.04

  .ועל ביצוע השיפועים וכל ההכנות כנדרש התייבשות מלאהקבלת אישור המפקח על 
  

במסגרת רציפות שכבות האיטום . הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום   05.1.05
  .כל עוד לא נדרש או אושר אחרת, מ לפחות בין השכבות"ס 10תובטח חפיפה של 

  
בכל מקום במפרט זה בו מצוין שם מסחרי של חומר כלשהו יש לראות כאילו רשום    05.1.06

  ".או שווה ערך"לידו 
  

  הצעות שינוי ואישור דוגמאות    05.2
  

יראו הצעותיו , וםאם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האט  
לפני . כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח והמתכנן ואישורן על ידם בכתב

שברצונו , הזמנת החומרים יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי איטום
  .להשתמש בהם

  



   

  אחריות הקבלן    05.3
  

קי מבנה אשר צופו בשכבות אוטמות בפני החומרים והאיטום של חל, הקבלן אחראי לטיב העבודה  
שנים מיום שהובטחה אטימותן המוחלטת לאחר החורף  10חדירת רטיבות לתקופה של לפחות 

  .הראשון
יאריך הקבלן , במידה והחברה המספקת את חומרי האיטום נותנת אחריות לתקופה ארוכה יותר  

  .לפי זו שנותן היצרן, את תקופת האחריות שלו
פרט לנזקים שנגרמו , זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטוםבמשך תקופה   

הקבלן . מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המהנדס
לא , יבצע את כל התיקונים על חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המזמין או בא כוחו ובתאום עמו

  .קבלת הודעה על כךיאוחר משבוע ימים לאחר 
  

  נדבכים חוצצים       05.04
  

שכבתי מתאים לדרישות - יהיה עשוי מלבד ביטומיני תלת - נדבך חוצץ רטיבות במסד    05.4.01
מ לפחות על גבי מריחת ביטומן אספלטי חם "ס 10הלבד יודבק בחפיות של . 80י "ת

  .כולל מריחה בחפיה 25/75מסוג 
  

עודפי לבד נראים . המסד במיוחד במסדים מבטון חשוףיש להקפיד על שמירת ניקיון   
  .לעין ייחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבודה

  
  איטום ובידוד גגות שטוחים      05.05

  
  להלן פרוט שכבות מערכת איטום ובידוד הגגות  

  
  .מ"ס 2בעובי מינימלי של , ביצוע בידוד בעזרת פוליאורטן מוקצף בהתזה  .א
  
מ ליד המרזב ובמשקל מרחבי "ס 5בעובי מינימלי של  2%בשיפועים של יציקת שכבת בטקל   . ב

  .ק"מ/ג"ק 1200של 
  
  
  
מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל "מ 4שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בעובי  2ביצוע   . ג

  .ואגרגט  לבן מוטבע בשכבה העליונה' מר\'גר 180
מסטיק לאיטום וכן כל , חלק העליוןביצוע האיטום יכלול פרופיל אלומיניום לקיבוע ה  

  .'האביזרים הדרושים למרזבים וכו
     

  .בדיקות הצפה יבוצעו לפי תקן      05.06
  
  
  

"  107סיקה טופ סיל "יאטמו בחומר איטום מסוג ) פני קורות יסוד הבאים במגע עם הקרקע(מסדים     05.07
  .הנחיות היצרן בשתי שכבות לפי', מר\'קג 2 ÷ 3בכמות כוללת של , ע"או שו

  
  
  

  מפרט לביצוע בטון חשוף חזותי

 

  - טרם תחילת הביצוע תקבע פגישה עם טכנולוג הבטון ובעזרתו יקבע הרכב הבטון ואופן הביצוע  .1

  .'מרחק התחנה מהאתר הרכב החומרים וכד, פ תנאי מזג האוויר"הכול ע



   

ניתן . ונית כדוגמא לאישוריש להכין יציקה ניסי, לפני יציקת אלמנט בטון חשוף סופי במבנה עצמו .2

באלמנט  נסיוניתלא תאושר יציקה . לבצע באלמנט שאינו חשוף או כאלמנט נפרד שיפונה מהאתר

  . סופי לאחר יציקתו

, הקבלן לא ייגש לביצוע היציקה הנסיונית טרם שהתקיימה פגישה באתר לסקירת התכניות

 .י התכנון"הפרטים והמפרטים הנוגעים לביצוע העבודה עפ

 .ייעשה שימוש בבטונים ללא אפר פחם, ורך ביצוע יציקות בטון חשוף חזותילצ .3

 .פ הרכב תערובת מאושר"ביצוע היציקות יעשה רק ע .4

  . יציקת כל אלמנט תהיה בנפרד. אין להפסיק יציקת אלמנט שלם ולצקת בשני שלבים .5

נע פ נפח היציקות של האלמנטים על מנת להימ"הקבלן יחשב את כמות הבטון במיקסר ע

 .מהפסקות יציקה באלמנט אחד

תהיינה מלבידי עץ חדש בלבד בעובי של , תבניות לאלמנטים של בטון חשוף בטקסטורה חלקה .6

 ).תבניות ייעודיות בלבד(גמר פורמייקה לקבלת פני בטון חלקים , מ"מ 18

טפסות , )קרשים(בתבניות עבור אלמנטים מבטון חשוף חזותי בטקסטורה של טפסות עץ חשוף  .7

. מוקצע בדופנותיו לצורך מגע רציף וחלק בין דופן הלוחות, יורכבו מלוחות עץ חדש בלבד העץ

 .מ"ס 10 –פני הלוח לכיוון היציקה . מ"ס 10/2חתך לוחות העץ יהיה במידות 

  .סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית .8

 .דרך הטפסה, רובתכל מרווח ייסתם במרק או בסיליקון למניעת בריחת נוזלים מהתע

פ תוכניות פריסת התבניות של "יהיה ע, במידה ומתוכננים, מיקום סרגלי החלוקה והמישקים .9

 .האדריכל

 .פ דרישה מפורטת בתוכנית"פינות קטומות תבוצענה רק ע .10

 .פינות פנימיות תבוצענה בגרונג בלבד על מנת למנוע את הטבעת דוגמת דופן הלביד על היציקה .11

תבוצע אטימת פינת התבנית בסיליקון על מנת למנוע יציאת , ינה קטומהבמקום בו הפינה א .12

 .נוזלים

 .פירוק התבניות יבוצע בזהירות יתרה על מנת למנוע שבר ופגמים מכאניים בבטון .13

 .לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ורק במסגרת חריץ או פס הפרדה מתוכנן, כאמור .14

 .האדריכל לפני סגירת התבניות לצורך אישור מוקדםבאחריות הקבלן להזמין את המפקח ואת  .15

 !!!לא יבוצע שימוש חוזר בטפסות לצורך יציקות בטון חשוף חזותי  .16

יבוצעו במידות , המחברים בין שתי צידי הטפסה', חוטי הקשירה וכד, הדיווידגים, שומרי המרחק .17

 .פ הפריסות"ובמיקום מדויק ע

מוטות הידוק , רי המרחק יהיו מצינוריות פלסטיקשומ, ייעשה שימוש בחוטי קשירה ולאבמידה  .18

  .מפלדה  וקונוסים פלאסטים

איטום החורים יבוצע תוך שימוש בתערובת . לאחר פירוק התבניות יש לוודא סתימת כל החורים

ומילוי " טורובונד"י חומר מקשר כדוגמת "ע, המבטיחה חוזק גבוה והדבקות טובה לבטון

 .ע"או שו" ורייט'סטרקצ"ב

 )נירוסטה(מ "הם יהיו עשויים פלב, ה וייעשה שימוש בחוטי קשירהבמיד .19

 .החלטה על ביצוע סתימת חורים תהיה באחריות ולשיקול דעת האדריכל בלבד .20

  .ע בלבד"או שו" w320סיקה ספרול "יש להשתמש בשמן תבניות ייעודי מסוג  .21

רף מפרט טכני למוצר מצו. אין לעשות שימוש בסולר או בכל חומר אחר מלבד שמן תבניות ייעודי

 .זה



   

יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה באמצעות ויברטור מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים ובתיאום  .22

 - ' סוג הויברטורים וכו, משך הויברציה, עומק הכנסת המחט - מידות הויברציה . עם טכנולוג הבטון

לן יוודא כי אנשים נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקב. יבדקו בעת הכנת הדוגמאות

 .קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט ותחת פיקוחו

התבניות ישוחררו ומים יוחדרו למרווח שבין התבניות . אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה .23

  . לבטון

יש לכסות . למשך שבוע לפחות - לאחר שחרור וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הקירות 

ריעות בד יוטה שיוספג במיין וישמור על לחות במשך כל תקופת את פני הבטון החשוף בי

 .האשפרה

ובכלל זה הוספת טפסות חיזוק , על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התרחבות הטפסות .24

 .ל בחיבור טפסות ליציקות המשך"כנ.  אופקיות על אלה האנכיות

 !בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה  .25

, יכוסו חלקי הבטון החשוף לשמירתם מפני פגיעה מכאנית, תקופת האשפרה מייד עם תום .26

  .הכתמה או לכלוך על פי הנחיות המפקח

תכנון ביצוע העבודות השונות באתר ייקח בחשבון מניעת חשיפה של אלמנטים , בכל מקרה

 .לכלוך או אחרת, מבטון חשוף מכל פגיעה מכנית

כל עבודות , אי התאמה או חוסר באינפורמציה, רהבהמשך לסעיפים דלעיל ובכל מקרה של סתי .27

, ט"בהוצאת משהב") הספר הכחול("פ המפרט הכללי לעבודות בניין "הבטון החשוף יבוצעו ע

 ".בטון חשוף חזותי"בהתאם לסעיפים הרלוונטיים הדנים ב

  

 



   

        עבודות נגרות ומסגרות אומןעבודות נגרות ומסגרות אומןעבודות נגרות ומסגרות אומןעבודות נגרות ומסגרות אומן    06060606    ----פרק פרק פרק פרק 

        
  כללי  06.01

יהיו ' , הצביעה וכד. הגמר, הפרזול, כל נגרות. גרות ולפרטים שבתכניותכל הנגרות תהיה בהתאם לרשימות הנ
  .בהתאם לאמור במפרט הכללי הבינמשרדי ולתקנים הישראליים הנוגעים

  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע
  

  רשימות  06.02
  

על הקבלן להכין . אשר נפתחים שמאלה או ימינה, )דלתות(ברשימת הנגרות ומסגרות מופיעים בסעיף אחד חלונות 
  .רשימת חלונות ודלתות בהתאם לכוון הפתיחה

  
  צביעת נגרות  06.03

  
  . שבפרט הכללי 11051/ מוצרי הנגרות המיועדים לצביעה יצבעו לפי סעיף ג.  1
  .צביעת הדלתות תעשה בשכיבה 2
  

  צביעת מסגרות  06.04
  

  . שבמפרט הכללי 11061,/ מוצרי המסגרות יצבעו לפי סעיף א
  
  
  
  

  מלבנים מפח  06.05
  

מותאמים לעובי הקירות בהם , י תכנית פרטים כלליים "מ לפחות הכל עפ"מ 2.0המלבנים יהיו מפח מכופף בעובי 
  .יש להקפיד על מילוי המשקופים בבטון. תורכבנה הדלתות

        
  מעקות, גדרות, סורגים  06.06

  
  .אפוקסי - צביעה על בסיס צבע מנטרל גילבון . לבנים בטבילה באבק אבץהגדרות והמעקות מגו, כל הסורגים

  
  אלמנטים מבוטנים  06.07

  
כוללים גם את ', וכו. שלבים, מלבני פח, מעקות, סולמות, סורגים: כגון, מחירי היחידה של האלמנטים המבוטנים

  . ביצוע ההיענות הדרושות עבור ביטון ועיגון האלמנטים
  

  רי נגרותצבעת מוצ  06.08
  

כוללת צביעה בריסוס לפני . כלולה בסעיפים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד', מסגרות וכד, צביעת מוצר נגרות
  .שכבות 2-1יסוד . הרכבה

  
  מחיר היחידה  06.09

  
גם את המנעולים הגליליים , בנוסף למפורט באופני המדידה והתשלום שבמפרט הכללי, מחיר היחידה כולל

ציפו הדלתות בפסים או בלוחות אלומיניום או , עיני הצצה, צירים הידראוליים, מעצורים למניהם, )צילינדרים(
המחיר כולל גם משקופי . ל מופיע בפרטים או ברשימת הנגרות והמסגרות"או כל חומר אחר אם הנ, פורמאיקה

  .אם מופיעים ברשימה, מתכת ומילוי בבטון
  

  
כאמור , ובטיחות העבודה של עובדיו ואחרים המצאים באתר העבודה ןועל הקבלן לדאוג לכל סידורי הביטח. ו

  :וכאמור, בחוקי משרד העבודה
  
  .קירות התעלה בקורות או בכל דרך אחרת מאושרת על מת שלא יתמוטטו קירות התעלה/ ציפוי דפות . 1



   

      
    .לא תכסה את התעלה, הקרקע החפורה תיערם כך שאם תתמוטט. 2
    .י צידיה בסרט אדום  מתוח על עמודים  לאזהרהמש התעלה תסומן. 3
  . בלילה תסומן התעלה באורות מהבהבים ומעקות כדי למוע פילה לתוכה. 4
  .לתעלה פילה גשרים מעל לתעלה עם מעקה וסימון למיעת/ במקומות ידרשים לחצייה יכין הקבלן מעברים . 5
ועליו לכלול זאת במחירי העבודה  , זהירות/הבטיחותאמצעי  תהקבלן לא יקבל כל תשלום וסף בגין קיט. 6

  .הפאושלית
  
        ::::תנאים מוקדמיםתנאים מוקדמיםתנאים מוקדמיםתנאים מוקדמים. . . . 1111
תקנים , מפרטים טכניים מיוחדים, ראשי פרקים, למפרט הכללי הבין משרדי, כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות . א

את המוקדמות והמפרט על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו . תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים, ישראלים
  .הכללי הבין משרדי

  
יש לקבל אישור , כמו כן. קירות ותקרות, ןיישהדרישות המנחות הן לשמור על הבנמבנה חדש העבודה תבוצע בתוך .  ב

  . מהמפקח לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש
  
, ראשי פרקים נוספים, המפרטים המיוחדים ,המפרט הטכני הבין משרדי, התנאים הכלליים, יש לראות את המוקדמות. ג

  .כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה את זה, תקנים ישראליים
  
במפרטים , במוקדמות, הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות. ד

  .בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות, הטכניים
  
, בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן. ה

. בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה, במפרטים
על סמך טענה שלא ידע מהסטיות החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן 

  .הנידונות
  
אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות  . ו

  .אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא
  

בביצוע העבודה הנידונה הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם חשיבות .  ז
הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה 

  .המבוצעת
  
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו , או בתוכניות/או בכתבי הכמויות ו/אם נזכר במפרטים ו" ךערשווה "המונח . ח

, טיב. פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקובאו שם היצרן /המסחרי ו
  .טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס" שווה ערך", צורתו ואופיו של המוצר, ועלותו, סוגו

  
, דהחומרים ועבו, מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות והתוכניות. ט

בכל , תיקוני טיח וצבע מושלמים, חציבה בבטונים להעברת הצינורות בקירות, כיתורים, חיבורים, עיגונים, הרכבה

כל , אספקה והובלה, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, מקום שיידרש שימוש בציוד
שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת ' וח וכוהרו, בלי הוצאות נראות מראש, סוגי המסים ביטוח  ובטיחות

  .העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח
  
  
חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים . י

וכי הוא מתחייב לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות 
        .לסיים ולמסור את העבודות לשביעות רצונו של המפקח, להוציא לפועל

        
        

        
        



   

        פרק  אינסטלציהפרק  אינסטלציהפרק  אינסטלציהפרק  אינסטלציה                07.0007.0007.0007.00
  

        כלליכלליכלליכללי              07.0107.0107.0107.01
        

  :לפימתקני התברואה ואופני המדיה יבוצעו  עבודות  . א
  

במיוחד , ההוצאה לאור/שבהוצאת משרד הבטחון הכללי המפרט.     1  
  .57, 16, 15, 07 פרקים  

  . מתקני תברואה ובדיקתם התקנת 1205 י"ת   .2
  )העדכוןכולל (הוראות למתקני תברואה ,  ת"ההל  . 3
  מיוחד זה מפרט  . 4
  הכמויות כתב  .5
  עבודה מאושרות לביצוע תכניות  . 6
  התקנים הישראליים הרלוונטיים כל  . 7
  

ממסמכי החוזה שבין  נפרדלעיל מהווה חלק בלתי ' המצוין בסעיף א כל  . ב
  .זמין והקבלןהמ

  
  .המפרט הכללי דרישותהמפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על  דרישות  . ג
  
הכמויות ותכניות  כתב, מפרט מיוחד זה, )שאינו מצורף(הכללי  המפרט  . ד

  .והקבלןמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המזמין , העבודה
  
הסניטרית  טלציההאינסהינה בגבולות המגרש וכוללת את מתקן  העבודה  .ה

מפרט  לפיתכנון וביצוע מערכת מתזים . התוכניות המצורפות י"במבנה עפ
  .מצורף

מחירי היחידה  לפישידרשו מעבר למופיע בתוכניות המכרז ישולמו  תוספות  
  .בכתב הכמויות

  
עדיפים , בכתב הכמויות שפורטמפרט מיוחד זה ואופן התשלום כפי  דרישות  . ו

  .מפרט הכלליבכל מקרה על דרישות ה
  
מהתכניות המצורפות  לחרוגוהקבלן מניסיונו המקצועי רואה צורך  במידה  . ז

מקרה  בכל, יציע את השינוי למתכנן ויקבל אישור בכתב על השינוי המוצע
  .רואים את הקבלן כאחראי לפעולה תקינה של המערכת

  
ם סימון הקוי, וביובמים חמים , מים, קיימת בקרקע צנרת חשמל באתר  . ח

, הקוויםעל הקבלן להעזר במפקח בעת החפירה באזור , בתכנית אינו מדוייק
  .בכל מקרה במידה וייגרם נזק לקווים על הקבלן יהיה לתקנם על חשבונו

  
על הקבלן , כל משטח אחר אוגרנוליט , אבן, בטון, מדרכות אספלט בחציית  . ט

  .להחזיר את השטח לקדמותו



   

  
  
  
        עבודהעבודהעבודהעבודה    תנאיתנאיתנאיתנאי                    07.0207.0207.0207.02

  
דבר העלול , צנרת או כבלים תת קרקעיים לגילויהקבלן תכלול חפירות  תעבוד

, ידיים או עבודות מיוחדות לעבודתלגרום להפרעות בעבודת הקבלן ולדרישה 
במחירי היחידה  ל"הנעל הקבלן לכלול כל הוצאותיו בקשר לכל הדרישות 

  .בנפרדלסעיפים השונים ברשימת הכמויות ולא ינתן עבורם תשלום 
  

        ''''אביזרים מוצרים וכואביזרים מוצרים וכואביזרים מוצרים וכואביזרים מוצרים וכו    ציודציודציודציוד                03030303....07070707
  

נתון לצרכי קביעה לסוג ולטיב  והתוכניותהיצרן הנקוב בכתב הכמויות  שם
כדי למנוע הפליית . אחריםולא לצרכי העדפת יצרן מסויים כלפי , המוצר

שווי  מוצריםלספק , יצרנים אחרים תנתן לקבלן האפשרות באישור המפקח
או שעיצוב מוצריהם נאה , גבוה יותרערך מיצרנים אחרים שטיב מוצריהם 

למוצרים תוצרת הארץ תנתן . ושמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר, יותר
 .תוצרת חוץ מוצריםהעדפה כלפי 

  . 5452י "כל האביזרים הבאים במגע מי השתיה יעמדו בדרישות הת
  

        העבודההעבודההעבודההעבודה    ביצועביצועביצועביצוע                07.0407.0407.0407.04
  

 מאושר"הנושאות חותמת העבודה תבוצע בהתאם למפרט ולתוכניות  כל   07.04.1
או בגלל , לפי תוכניות אשר תסופקנה לצורך הסברה והשלמה וכן" לביצוע

  .ראשי להורות ויש לראותם כמשלימים זה את זה המפקחשינוים אשר 
  

גם אם לא מצאה את ביטויה בתוכנית . תבוצע בצורה מקצועית נאותה העבודה   07.04.2
וטר הצינורות האביזרים המסומנים על הקבלן לבדוק את נכונות ק, במפרטאו 

  .למפקח בכל מקרה של ספקות ולהודיעבתוכניות 
  

 מטעם)   עם תעודה( קבלן מורשה  י"ע יבוצעו H.D.P.Eבצנרת   העבודות כל 07.04.3
  . הצינורותאחת החברות יצרניות 

  
עם חתימת החוזה על הקבלן להמציא לוח זמנים להתקדמות  - זמנים  לוח   07.04.4

ורטו שלבי התקדמות העבודה כולל רשימת הציוד והחומרים בו יפ, העבודה
לוח זמנים זה יהיה חלק בלתי נפרד . בכל עת להשתמשבהם הוא מתכוון 

לוח הזמנים . בכתב של המפקח באישורוסטיה ממנו תתאפשר רק , מהחוזה
  .תנאי החוזה פיחייב להיות מתואם למועד התחלת העבודה ולסיומה על 

  
        מדידותמדידותמדידותמדידות                07.0507.0507.0507.05

  
  .זמן העבודה מודד בעל ניסיון כליחזיק במשך  הקבלן  07.05.1

  
 כנדרש) 'סרט מדידה סרגל סטנדרטי וכ, מאזנת(יחזיק באתר ציוד מדידה  הקבלן   07.05.2

  .במפרט הטכני



   

  :תחילת העבודה  לפני    07.05.3
  

המדידה והסימון , גבהיםימסור לקבלן נקודות מוצא לסימון ולאיזון  המפקח  .א
  .ו גם אבטחות לחידוש מידי של הסימוןיכלל

  
את הרום  ותיעוליסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות ביוב  הקבלן  .ב

העברת הרומים תעשה . האבסולוטי מנקודת הקבע שצויינו לו על ידי המפקח
  .ידי מודדים מוסמכים שיוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו על

  
קבועות  יורכבוה בכל חדר בהם יסמן את רום פני הריצפה הגמור הקבלן  .ג

 מחדשקבועות ואביזרים שיורכבו בגובה לא נכון יפורקו ויורכבו , תברואתיות
  .על ידי הקבלן ועל חשבונו

  
יחדש את המדידות בהתאם להוראות המפקח בכל עת שידרש במהלך  הקבלן   07.05.4

  .העבודה
  

  :יכין סט תוכניות שלאחר ביצוע אשר יכילו  הקבלן   07.05.5
  

  .אורך של תנוחות צינורות חתך  .א
  
  .העבודההשינויים והתיקונים אשר בוצעו במהלך ביצוע  כל  .ב
  
לידי המפקח  ביצועיעביר הקבלן את התכניות שלאחר , סיום העבודה עם  .ג

 בפורמטהתכניות ימסרו על גבי דיסקט . לצורך עדכון התוכניות וההתחשבנות
  .מודד מוסמך י"חתומים ע מלאיםסטים  G.W.D  +2.אוטוקד קבצי  

  
על הקבלן . יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורן, ההוצאות למדידה כל   07.05.6

  .הוצאות אלו במחירי היחידה לסעיפים ברשימת הכמויות לכלול
  

        חפירהחפירהחפירהחפירה                07.0607.0607.0607.06
  

בנית שוחות לקליטת מי , תעול, מים, עבודות החפירה להנחת קוי ביוב כל   07.06.1
, בורות שאיבה, שוחות סגירה, בורות רקב וספיגה, חול, ומי שומןמחס, גשם

כמו כן כל החפירות בפנים הבנין לנקזים עד לחיבורים , למגופיםתאי בקרה 
מתיחסים לכל סוגי הקרקע עבודת ' וכו ליסודותלתאי ביקרות תת קרקעית 

ועבודות עזר לא ימדדו  אדמההרחקת עודפי , חציבה החזרת מילוי/ חפירה
  .החפירהפרד וכלולות במחירי היחידה השונות שעבורן נעשתה בנ

  
על הקבלן לוודא ברשויות המתאימות אם בתואי , ביצוע כל חפירה לפני   07.06.2

ועליו לסמן אותם , מים או ביוב, דואר, נמצאים קוי חשמל לאהחפירה 
אחראי לכל נזק שיגרם לאחרים בעת ביצוע  יהיההקבלן בלבד . בתוכניות

  .חציבה/ההחפיר
  

על הקבלן לוודא את עומק היסודות או , ביצוע חפירות סמוך לבנינים לפני   07.06.3
  .יסוד קורות

  
 יהיה' חצית כבלים וצינורת וכו, בכבישים או בשולי כבישים ציבוריים בחפירה   07.06.4

  .על הקבלן לקבל רשיון מראשות מוסמכת
  

  .ובדיו ושל עוברי דרךהקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של ע על   07.06.5



   

  
  .התעלה קירותדפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע התמוטטות  ציפוי  .א
  
  .התעלה אתלא תוכל לכסות , החפורה תערם כך שעם תתמוטט הקרקע  .ב
  
  .תסומן בסרט אדום לאזהרה התעלה  .ג
  
  .לתוכה נפילהתסומן באורות מהבהבים בלילה כדי למנוע  התעלה  .ד
  
ועליו לכלול  זהירותל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי לא יקב הקבלן  .ה

  .אותם במחירי היחידה שלו
  

   אדמה עודפי   07.06.6
    
או , או מילוי לכיסויאדמה חפורה חצובה אשר סווגו כבלתי מתאימים  עדפי  

 ידייסולקו על ידי הקבלן מאתר העבודה למקום מאושר על , חומר עודף
  .זור היא באחריות הקבלןהדרך לאתר הפ. הרשות המקומית

  
  חוזר מילוי

 מצע          
החפורה  התעלהיונח בתחתית   מ"ס 20ים או דיונות נקי בעובי - חולשל 

יאפשר את הנחת המצע  אשרתחתית התעלה יחפר לעומק  . לכל רוחבה
שהמצע  כךלשיפוע וצורת הצינור  יותאמוופניו   ייושרמצע החול . ל"הנ

בהתאם , לאחר הנחת הצינורות. לכל אורכם יהווה תמיכה טובה לצינורות
דיונות נקי סביב הצינורות  אוים - תונח עטיפת חול, מצע חול על  לתכניות

גב הצינורות  מעל  מ"ס 15משני צדדיו לכל רוחב התעלה עד לגובה של  
. צידי הצינורות לסרוגין משניעטיפת החול תונח ותהודק  . הפלסטיים
 מ"ס 15על  יעלויעשה בשכבות אשר לא  חולהועטיפת   למצע ל"ההידוק כנ

  .יד במהדקילאחר ההידוק  
  

בשכבות ' המילוי במצע סוג א יעשה, כבישים קיימים ומתוכננים בתוואי
 י"או בדרך אחרת אשר תאושר ע, עם הידוק במכשיר פנאומטי מ"ס 20של 

יבוצע רק לאחר קבלת הקווים  ל"המילוי כנ. במים הרטבהתוך , המפקח
 ההידוקהצפיפות הנדרשת לאחר . ההידראולית  והבדיקהגובהם מבחינת 

  הקבלן MOD.AASHO.מהצפיפות שתיקבע לפי בדיקת  95 %תהיה לפחות 
הצפיפות  לקביעתעבודתו בצורה שתאפשר את הבדיקות הדרושות  ינהל

מספרן , אולם. המפקח  י"עיתוין ומקומן יקבע ע, מספר הבדיקות. בשדה
. מהאורך הכללי של הצינורות בממוצע  10%לכל  לא יעלה על בדיקה אחת

כלול במחירי  יהיהומחירן , חשבון הקבלן עלתהיינה   ל"הנהבדיקות 
באם תוצאות הבדיקות תמצאנה . היחידה השונים שברשימת הכמויות

עד לקבלת , חשבון הקבלן עלתהיינה הבדיקות הנוספות , מהנדרש  נמוכות
  .הצפיפות הדרושה

יהיה מחומר מקומי ללא  החולהחוזר לאחר שכבות  לויהמי גינון בשטחי
  .אבנים

  
  

        ושמירת ציודושמירת ציודושמירת ציודושמירת ציוד    הגנההגנההגנההגנה   07.0707.0707.0707.07
        

כהגנה מפני טיח , על ידו במבנה תוך כדי העבודה שיותקןידאג להגן על ציוד  הקבלן
כל נזק שיגרם לציוד ולקבועות . הבנייה מעבודותאו כל לכלוך אחר כתוצאה 



   

המזמין במהלך העבודה עד  י"ע סופקהמברזים או כל ציוד אחר , סניטריות
  .מהמזמין תשלוםהקבלן ללא כל  י"למסירתה יתוקן ע

  
        מוצריםמוצריםמוצריםמוצרים    ----    חומריםחומריםחומריםחומרים   07.0807.0807.0807.08

        
  .בתכניות האדריכל המסומניםהכלים הסניטריים יותקנו במקומות  כל  . א
  
פרוט בכתב הכמויות יהיו  ואיןבמדה . הכלים יהיו כמפורט בכתב הכמויות כל  . ב

  .מאושראו שווה ערך ' או בגוון אחר סוג אמתוצרת חרסה לבן 
  
במדה ואין . הכמויות בכתבהברזים בכיורים ומכלי ההדחה יהיו כמפורט  כל  . ג

 ע"ש או" חמת"פרוט בכתב הכמויות יהיו מצופים כרום ניקל מתוצרת 
  .המפקח י"מתוצרת הארץ מאושרים מראש ע

  
, צבוע אמאיל לבן 1/2" מגולווןרחצה יותקנו על גבי זיזים מצנור  קערות  . ד

  .או מעוגן אליו השישקצוות הצנורות הגלויים יסתמו או שקוע במשטח 
  
תהיה מפלדה עם ציפוי  הבנייןאספקת מים מחוץ לבניין בקרקע ומתחת  צנרת  . ה

בקטרים . ומעלה 2"בקטרים )  4APC( בטון דחוס + פנים בטון ועטיפת טריו 
פלסטיק ( עטיפת טריו או צנרת  םע" 40 סקדיול"הצנרת תהיה   2"מתחת ל 

  .ובדרג כמצוין בכתב הכמויות בקטרים" פקסגול"מסוג 
  
מים חמים וקרים בתוך המבנה תהיה באחת האפשרויות  לאספקת צנורות  . ו 

  :הבאות לפי הוראת המפקח
  .עטיפת טריו עם SCD40מגולבנים  מצנורות.  1
  ". .S.P" צנרת.  2

  ".פקסגול" צנרת .3
  

  .ין תהיה מצנורות פוליפרופלןדלוח צנרת  . ז
  
). פוליאתילן בצפיפות גבוהה( H.D.P.Eנקזים ואוורים למי שופכין תהיה  צנרת  . ח

  .מופת ריתוך אוריתוך פנים , חיבור צינורות ואביזרים יעשה בריתוך בלבד
  
עם  מ"מ 110מינימלי  בקוטרביוב מתחת לרצפת הבניין תהיה ממובילית  צנרת  . ט

, ם"מפלב" שלות"עם ' מ 2יסוד ולרצפה כל  לקורותין רתום עטיפת בטון מזו
  .עד לשוחה ראשונה

  
בתכניות ומתבקשים מכללי  המצויניםהצנורות יצוידו בביקורת במקומות  כל  . י

  .המקצוע
  
לרצוף הבניין יהיו עם  מתחתצנורות מתכתיים העוברים בתוך מילוי  קווי  . יא

  .ליםויכוסו בבטון בין סרג ל"עטיפת טריו כנ
  
בשתי שכבות של צבע מגן  ויצבעוהצנורות המתכתיים הגלויים לעין ינוקו  כל  . יב

הצינורות יחוברו . 'ו 07.11וכן בשתי שכבות צבע שמן לפני הרכבתם לפי סעיף 
  .סופייםמפני קיר  מ"ס 2עם שלות מגולוונות כך שהצינור יהיה מרוחק 

  
רק באביזרי לחיצה תקניים  לא יבוצעו חיבורים אלא ונחושת  .S.Pבצנרת  .יג

  .יצרן הצינור י"עהמסופקים 
  



   

לביוב דרג  עבה C.V.P.או , מ"מ H.D.P.E 160בגבולות המגרש תהיה  ביוב צנרת  .יד
  .לפי הנחיית המפקח 6

  

הביצוע מכל יצרני  טיבתעודות על ) עם העתק למתכנן ( למסור למפקח  יש   .טו
  ).לא בדיקה מדגמית ( האישור יהיה לכל הצנרת . הצנרת

  
        בידודבידודבידודבידוד   07.0907.0907.0907.09

        
רונדו פלסט או  מ"מ 4 בבידודמים קרים מפלדה בקירות איטונג תבודד  צנרת  . א

  .ענביד נגד קורוזיה של האיטונג
  
  .ל"מים חמים תבודד בכל מקרה כנ צנרת  . ב
  

אך  ל"כנ, עם בידוד תהיהמים חמים וצנרת סיחרור גלויה על הגג  צנרת       .ג
  .וסרט אלומיניום מ"מ 19עובי 

  
  . חמים תהיה עם בידוד מתועש במפעל למים .S.P  צנרת.     ד 

        
        ואספקת צינורות כוללתואספקת צינורות כוללתואספקת צינורות כוללתואספקת צינורות כוללת    הנחההנחההנחההנחה                                07.1007.1007.1007.10

        
  .חציבה/חפירה   07.10.1

  
  .מודיפייד ראשוני 98% להידוקהדוק תוך הרטבה  כיסוי   07.10.2

  
  מכל צד מ"ס 15ומעטפת חול  ריפוד   07.10.3

  
  .'חוזר במצע סוג ב מילוי  07.10.4

  
  .הדרושות ובזויותישרים  ריתוכים   07.10.5

  
  .הדרושות ובזויותישרים  חיתוכים   07.10.6

  
  .אביזרים שונים הרכבת   07.10.7

  
מבנים לצורך  ברצפתצינורות מים המונחים  סביב - 150מעטפת בטון ב עשית   07.10.8

  .הגנה מפני חומרים המכילים סיד
  

, מהקיר מ"ס 2ך שהצינור יהיה במרחק צינורות מים על ידי שלות כ יצוב   07.10.9
יאפשר תנועת התפשטות תרמית וישמר קו , שימנע העברת רעידות ובצורה

  .ונדרש במדהישר או שפוע אחיד 
  

 ע"או צבע ש" (פוליקוט"מגולוונים גלויים במבנה יצבעו בצבע יסוד  צנורות  07.10.10
אך  ל"ם יצבעו כנמבודדי צנורות. וצבע סינטטי עליון) מאושר לצנור מגולוון

  .בשתי שכבות לפני הבדוד
  

  .הברגות מכל סוג עשית   07.10.11
  

  .בדיקת לחץ עשית   07.10.12
  

  .חיטוי צנרת עשית   07.10.13



   

  
  .תוואי הצינור בסרט פלסטי צבעוני לכל אורך הצינור בקרקע סימון   07.10.14

לטת הם יקבלו צבעים שונים לפי הח, במקבילויהיו כמה צינורות  במידה
  .המתכנן

        
        ראש בקרה מעל פני האדמהראש בקרה מעל פני האדמהראש בקרה מעל פני האדמהראש בקרה מעל פני האדמה    מפרטמפרטמפרטמפרט            07.1107.1107.1107.11

        
  :בתנאים הבאים  יבנהראש גלוי מעל פני האדמה  מפרט

  
  .לא יהווה מפגע בטיחותי המפרט  . א
  
  .יהיה בעל חזות נאה המפרט  . ב
  
  .לנקז את המים כך שלא יצרו מפגע ניתן  . ג
  
ורך בלא שיתר צ שיהיהיתמך כך שניתן יהיה לפרק ממנו כל חלק  המפרט  . ד

  .המפרט יתפרק
  
יהיו מוגנים על ידי ', וכו, לחץווסת , שעון מים, קוצב, או חלקים ממנו המפרט  . ה

הארגז . פעולתם עלארגז מתכת סגור כך שלא ניתן יהיה לגעת בהם ולהשפיע 
  .יהיה עשוי מפח מגולוון מצופה אבץ

וז המים את הארגז ויאפשרו ניק שייצבוהארגז יהיו פסי מתכת  בתחתית
  .הארגז יהיה נעול על ידי מנעול תליה. מהארגז

  
: הצנורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן, המתכת הגלויים חלקי כל  .ו         

צביעת , במברשת או ריסוס חול עד למתכת לבנה המתכתניקוי יסודי של 
 .מיקרון 200שעוביין הכללי יהיה  שכבותבשתי  6030יסוד עם יסוד אפוקסי 

, מיקרון 160הכללי יהיה  שעובייןבשתי שכבות  400צביעת צבע עליון אפוקר 
  .בגוון לפי הנחיית המפקח

המתכת והאביזרים  חלקי, עבור הצביעה יהיה כלול במחיר הצנורות התשלום  
  .ולא ימדד ולא ישולם בנפרד

    
  

        בקרה לביוב וניקוזבקרה לביוב וניקוזבקרה לביוב וניקוזבקרה לביוב וניקוז    תאתאתאתא     07.1207.1207.1207.12
        

עגולות מחוליות  מתועשותבקרה  הבקרה לביוב וניקוז יהיו שוחות תאי  . א
החוליה הראשונה והתחתית כיחידה אחת , 658 י"טרומיות מבטון בהתאם לת

תא ללא עיבוד סניטרי . בצפיפות גבוהה מפוליאתילןעם עיבוד סניטרי מתועש 
  .הוראת המפקח בכתב לפימתועש יבוצע רק  

  
  :הבקרה יבנו בהתאם לתקן הישראלי תאי  . ב
  

  .'מ 0.8עומק  עד 60ביקורת קוטר  תא
  

  .'מ 1.25עומק  עד 80ביקורת קוטר  תא
  

  .'מ 2.5עומק  עד 100ביקורת קוטר  תא
  
  .ומעלה 2.5 - מ מעומק 120ביקורת קוטר  תא 

  



   

  :הפרוט הבא ולפי 75/489והמכסה יותרו על פי התקן הישראלי  התקרה  . ג
  

  .בגינהטון  5ב קל .ומכסה ב תקרה
  

  .ובחניון במדרכהן טו 8ב בינוני .ומכסה ב תקרה
  

  .בחניה תפעולית ובכניסה אליה, בכביש טון 25ב כבד .ומכסה ב תקרה
  

 במרחקים 631י .יוסדרו משלבי ברזל ת' מ 1.25תא ביקורת בעומק מעל  בכל  . ד
  .מהתקרה' מ 0.5הראשון יהיה  השלבכאשר , לסרוגין מ"ס 30

  
  .ת"בהליבנו בהתאם לפרט הסטנדרטי  מפלים  . ה
  

עיבוד הקרקעות  י"עעד גובה השווה לחצי קוטר התא יבוצעו  םמפלי  ) 1
  .בשיפוע המתאים

  
  .והפרטים המצורפים התקן י"המפלים יהיו חיצוניים ויעשו עפ כל  ) 2
  

לביוב פרט לתאי  ביקורתביקורת בצנרת ניקוז יבוצעו בדומה לתאי  תאי  . ו
 הקרקעותביקורת שישמשו כמחסומי חול והם יהיו ללא עיבוד סניטרי של 

  .לשיקוע 0.25 - ויותקן שקע בעומק כ
  
ללא אבנים או רגבים עד  נקיביקורת שעברו בדיקת אטימה יכוסו בעפר  תאי  . ז

  .מפני התקרה מ"ס 0.15גובה 
  

        מים וביובמים וביובמים וביובמים וביוב    חיבוריחיבוריחיבוריחיבורי   07.1307.1307.1307.13
  

  .יהיו בתאום ובאישור הרשות המקומית ציבוריותמים וביוב לרשתות  חיבורי    
  

        אשאשאשאשכיבוי כיבוי כיבוי כיבוי     מערכתמערכתמערכתמערכת                         07.1407.1407.1407.14
  

  הידרנטים    1.07.14

  
  3"חיצוניים וברזי הסנקה למערכת הידרנטים וספרינקלרים יהיו בקוטר  הידרנטים    

 י"התקנים הישראליים המאושרים ע י"עפאביזרי שבירה בגובה קרקע סופי  עם
  .רשות הכבאות

  

  אש פנימיות כיבוי עמדות 07.14.2
  

ויכללו  מ"ס x  120 80פנימיות יהיו בתוך ארון תקני במידות  אשכיבוי  עמדות    
  . 2"ומזנק סילוני  א"כ' מ 15באורך  2"זרנוקי בד  2, 2"הידרנט  

' מ 30צינור גומי באורך , 1"ברז כדורי , עם זרוע מסתובבת ותוף אשכיבוי  גלגלון    
  .ומצנן סילוני

  .ג"ק 6במשקל  כיבויעם אבקת  מטפה    
  

    
        ואביזריםואביזריםואביזריםואביזרים    ציודציודציודציוד, , , , המערכותהמערכותהמערכותהמערכות    בחינתבחינתבחינתבחינת   07.1507.1507.1507.15

        
  .והמכשירים הדרושים הכליםהקבלן אשר יספק את  י"ייבחנו ע המערכות  . א
  



   

בחלקים מהן לפני  אוהמבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות  את  . ב
  .כאשר הצנורות גלויים לעין', הצביעה והבידוד כיסוי וכו

  חזותית בדיקה   07.15.1
  

על מנת לוודא שלמות הצנורות  חזותיתוהאביזרים יבדקו  הצנורות
נקעים שריטות , באביזרים' ואי מציאת פגמים פיזיים סדקים וכווהאביזרים 

חיים  ומבעליכל צנרת תהיה חייבת להיות נקייה מלכלוך . בצנורות' וכו
  .זעירים העלולים לחדור לצנורות

  
  שיפועים   07.15.2

  
  .כל עוד הצנרת חשופה הצנרתלבצע בדיקות שיפועים של  יש
  

  לחץ בדיקת   07.15.3
  

יעלה באמצעות  בההלחץ , תנותק מכל מקור מים אפשרימים  צנרת  . א
ירידת לחץ  שעות 24 - כהרשת תחזיק את הלחץ . 'אטמ 15 - משאבה ל

  .משמעותה שיש נזילות
  
 0.2 - בה יעלה ל והלחץביוב ניקוז תנותק מכל מקור מים אפשרי  צנרת  . ב

  .הבדיקה תיערך קטעים קטעים בין תאי הביקורת. 'אטמ
  

  שקיעה בדיקת   07.15.4
  

של הצנור למרות שבקצוות הצנורות  שקיעהמובילית יכולה להיות  בצנרת
ולשפוך אותו לתוך  ליטר 1.5יהיו בגבהים המתאימים אי לכך יש לקחת בקבוק 

אין לבצע את הבדיקה , השניפתח צנור ולראות האם המים מגיעים לקצה 
  .במקור מים קבוע

  
        ושטיפת מערכותושטיפת מערכותושטיפת מערכותושטיפת מערכות    חיטויחיטויחיטויחיטוי    07.1607.1607.1607.16

        
  .הבריאות משרדגורם מוסמך  י"ע תבוצעהמים   מערכתטוי וחי שטיפה    
  .החיטוי תימסר למפקח ולמתכנן בצועעל  תעודה    
          
        הסתייגויותהסתייגויותהסתייגויותהסתייגויות      07.107.107.107.17777

        
לא מורידה ממנו את , לתכניותשהקבלן ביצע את העבודה בהתאם  העובדה  . א

כל  עבור אחראי בלבדהקבלן , האחריות עבור פעולה תקינה של המתקנים
  .ת משגיאות בתכניות שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותןתקלות הנובעו

  
חתימת החוזה ולדרוש  לפניהקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות המנחות  על  . ב

במקרה , המתקניםמהמתכנן והמפקח הסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל 
לו  ויהיוהמפקח לא יהיו מקובלים על הקבלן  י"וההסברים שינתנו לקבלן ע

ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים חייב הקבלן לפרט את עוד 
  .רשום על שם המפקח במכתבספקותיו 

  
הציוד והחומר או חלק  בחירתשהמתכנן והמפקח הביעו דעתם בזמן  העובדה  . ג

משחררת  לאמהמתקן או שיאשרו את העבודה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה 
  .את הקבלן מאחריותו

        חשמלחשמלחשמלחשמלפרק  פרק  פרק  פרק                  00.00.00.0088880000.



   

 תאים כלליים   08.1פרק     

 
 תחום המפרט המיוחד  08.1.01

, התקים הישראליים ודרישות חברת החשמל לישראל, העבודות תבוצעה בהתאם לחוק החשמל 
 .2015ספטמבר  מפרט הכללי לעבודות חשמל של הועדה הבימשרדיתול

ות ביה של הועדה חוזה זה הוא המפרט הכללי לעבוד/המפרט והתיאורים המתייחסים למכרז 
  .מפרט כללי" 08"מוקדמות ופרק " 00"הבימשרדית שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק 

המפרט : הדרישות וביצוע העבודה יהיה לפי סדר העדיפויות כדלהלן, בעדיפות בין המפרטים התאים 
" 01"ר לפי פרק דהייו במקרה של עבודות עפ, או בהתאם לפרק הקובע, במפרט הכללי 08פרק , המיוחד

 . תאורת חוץ פרק "08"המפרט הכללי לפי  תאורת חוץעבודות " 11"במקרה של עבודות צביעה לפי פרק 

 
 ביצוע העבודה והספקת חומרים  08.1.02

. המזמין\תחת פיקוח ולשביעות רצוו של המהדס המפקח, העבודות תבוצעה בהתאם לתוכיות 
התקשורת ומתקים , למתקן החשמל) אם לא סומן אחרת(וש הקבלן יספק את כל הציוד והחומר הדר

הרשות בידי המזמין לספק בעצמו . ואשר יידרשו המתקןלווים כולל כל חומרי העזר להשלמת 
במקרה זה ייחשבו המחירים להורדה בהתאם ליחידות המחירים הכתובות בכתב . החומרים והציוד

יות ולקבל את כל הפרטים על החומרים הדרושים וכן על הקבלן לעיין היטב בתוכ. הכמויות של הקבלן
 . עליו לעיין בכל הגורמים המעיים אותו לקביעת המחירים

 
 שיויים בתוכיות  08.1.03

כמו . יוכלו להיעשות אך ורק בהסכמתו של המזמין או בא כוחו, באם יש צורך בכך, שיויים בתוכיות 
במקרה זה ישארו . וספות להשלמת התוכיות הקיימות סקיצות/כן רשאי המזמין להוסיף תוכיות

  . בתוקף אותם המחירים כמו בכתב הכמויות והמחירים המקורי המצורף
 .לא יאושרו שיויים שיבוצעו על דעתו של הקבלן וללא אישור המזמין או בא כוחו מראש ובכתב  

 
 החומרים  איכות 08.1.04

לפי בצוע המזמין בכתב \י המפקח"תר ויאושרו עהמשובח ביו הסוגכל החומרים והציוד יהיו מ 
ישתמש הקבלן אך ורק , בכל מקרה של שימוש בחומרים אשר קיים לגביהם תקן ישראלי. העבודה

רשאי לדרוש אישור של מכון התקים  המזמין\המפקח. י מכון התקים הישראלי"באלה המאושרים ע
על הקבלן . פוסילהסתפק באישור כללי של הטהישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא 

האביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם לפי , דוגמאות של כל החומרים מזמין\להגיש למהדס
או המפרט המיוחד אם /בכל מקרה חייב החומר או המוצר לעמוד בדרישות המפרט ו. בצוע העבודה

 . תקן-אלה גבוהות מדרישות תו
 ו של הקבלן לשה מאלה שבשרטוטים או במפרט, ות איזה חומר שהואאם ברצועליו לקבל , ששו

באם ימצא חומר או עבודה פגומה או שלא בוצעה כראוי . אישור בכתב על כך מאת המזמין או בא כוחו
 להחליף/יהיה על הקבלן לתקן, תוך מהלך ההתקה המזמין\בזמן בדיקה שגרתית של המהדס המפקח

 . וללא כל דרישת תשלום מצדו ועל חשבוו הוא, זאת מיד
 איכות העבודה  08.1.05

י בעלי מקצוע מומחים "עבודות מקצועיות תבוצעה ע. העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר 
 . העוסקים בקביעות במקצועם

אשר לדעת , על הקבלן להעזר בקבלי משה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות 
לפסול כל  המזמין\במקרים מסוג זה רשאי המפקח. ם בתחום הרגיל של עבודתואי המזמין\המפקח

 . שאים מתאימים לדעתו לביצוע העבודה', יצרן וכו, עובד
. יהיה הפוסק האחרון המכריע בכל שאלות איכות הביצוע ואיכות החומרים המזמין\המהדס המפקח 

דס המפקח ללא טעותהקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהות ולשלהרוס, לפרק, ות ומע ,
בכל זמן שהוא עד קבלתן  המזמין\לתקן ולהתקין מחדש כל חלק עבודה שיפסל על ידי המהדס המפקח

 . וזאת ללא תמורה וספת המזמין\הסופית של העבודות להחת דעתו המוחלטת של המהדס המפקח
  
  
  
  
  

 הרחקת עובדים  08.1.06
או כל עובד אחר של , דרוש הרחקתו מהעבודה של מהל עבודההמזמין שומר לעצמו את הזכות ל 



   

במקום זה , ברור שבמקרה כזה על הקבלן להעמיד לרשות המזמין מהל עבודה או עובד אחר. הקבלן
 . שהורחק

כדי , שומר לעצמו המזמין או באי כוחו את הזכות להפסיק את עבודות ההתקה במידת הצורך, כמו כן 
  .ד"כמו אי שמירת כללי בטיחות בעבודה וכא, או מסיבות אחרות העבודהלהבטיח בצוע אות של 

  
 זמי ביצוע והתקדמות העבודה  08.1.07

קצב בצוע העבודות יהיה בהתאם להתקדמות הקבלים האחרים . זמן התחלת העבודה יימסר בפרד 
על ידי הקבלן  כל התיקוים הובעים מעיכוב בעבודות הגרמות. של הפרויקט ולפי הוראות המפקח

 . יהיו על חשבון הקבלן

 
 י קבלן "יהול העבודה ע 08.1.08

קבלן . צוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מהל עבודהיהקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ב 
לפחות ומהל העבודה במקום בעל רשיון  המתאים לגודל החיבור של המתקןהחשמל יהיה בעל רשיון 

מהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את . מעל גודל החיבור של המתקן פחותל המתאים בדרגה אחת
 . הקבלן בהחלטות מהלתיות וכספיות

 
 תכולת המחירים  08.1.09

הקבלן יספק את כל החומר וחומרי העזר הדרושים ואת העבודות הדרושות בכדי להשלים את המתקן  
דמי , מחירים את עבודות ההכה הדרושותכן יכללו ה. כולל תפעולו היסיוי, שיהיה מוכן לפעולה

הוצאות הסיעה של הקבלן , שימוש בכלי עבודה ומכשירים. מכשירים וחומרים, הובלה של כלי העבודה
או /דמי בטוח לקבלן ו, המחירים יכללו גם את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים). עובדיו(ואשיו 

 . ורווח הקבלן, קרה של אסון או תאוה בעבודהלעובדים לפי פקודת הפיצויים לעובדים גד כל מ
או במפרטים או  כתב כמויות, העבודות תכלולה את כל הפרטים המופיעים ומוזכרים בתכיות 

 . אף אם הם לא פורטו וצויו במפורש, המשתמעים מהם
הפוסק האחרון יהיה המהדס המפקח מטעם המזמין ובהתאם , במקרה של חלוקי דעות איזה שהם 

 . אי החוזה הכללילת

 
 מדידת כמויות  08.1.10

המדידה . לשם עריכת החשבון ימדדו המתקים בהתאם ליחידות המדידה התוות בכתב הכמויות 
 . תיעשה לפי המציאות ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת

 
 תוכיות לביצוע  08.1.11

כמו כן . תה תצורף למפרט זהעל הקבלן לדאוג שתמצא בידו מערכת שלמה של שרטוטים אשר רשימ 
עקב שיויים העלולים לחול (עליו לדאוג לכך שהשרטוטים המצאים ברשותו הים ההוצאה האחרוה 

 . תחייב את הקבלן לשאת בהוצאות השיויים שיידרשו, חריגה מהוראה זו). תוך מהלך בצוע העבודה

 
 " AS MADE"תוכיות  08.1.12

של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת ממוחשבות הקבלן יכין תוכיות  
כן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכיות של המתקן . המתקן על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך
  .ואישורו המבוצע למתכן לאחר בדיקה של המפקח בשטח

מקומות ,ציורות,ליםיכללו בין היתר מיקום ותואי מדויק של כב" כפי שבוצעו"להסרת ספק תוכיות   
  . מספרי מעגלים וכל חלקי מתקן החשמל שבוצע וכמובן לוחות חשמל, שוחות ביקורת, חיבורים

  
  
  
  
  
  
  
 

 אחריות הקבלן לחומרים וציוד  08.1.13
מיום קבלת המתקן על העבודה  )אלא אם צוין אחרת( הקבלן יקבל עליו אחריות לתקופה של שה אחת 

ל "הליקויים והקלקולים העלולים להתגלות במתקן במשך התקופה הכל . והחומרים שהוא מספק
הפיקוח על בצוע . המזמין\י המפקח"יהיה הקבלן חייב לתקם על חשבוו תוך זמן מתאים שיקבע ע



   

וחברת החשמל אים משחררים את הקבלן , בזק, בדיקתה ואישורה על ידי המפקח, העבודה
ל"מהאחריות ה .מוך מאודמערכות  ל חלה גם על"האחריות ה מתח.   

  
 מסירת עבודה לגורם אחר  08.1.14

אסור לקבלן למסור את העבודה או חלק ממה לקבלן משה או לאדם אחר מבלי לקבל הסכמה  
, האיסור מתייחס גם לגבי ייצור ואספקה של לוחות חשמל. מוקדמת לכך בכתב מהמזמין או בא כוחו

גופי , ן להגיש רשימה של יצרים מוכרים של לוחות חשמלעל הקבל. גופי תאורה ומערכות זרם חלש
 . התאורה וכדומה ועליו לקבל אישור על אחד מהם מאת המזמין לפי הזמת הציוד עצמו

  
 אחריות לזקים אשים וציוד  08.1.15

כ אחראי "כ. או רכוש, י עבודתו או פעולותיו לאשים"הקבלן אחראי עבור כל זק או זקים שיגרמו ע 
אם יזק חלק כל שהוא מעבודתו יהיה , י קבלים אחרים בשטח"קבלן על זק שיגרם לעבודתו הוא עה

 . עליו להחליף את החלק על חשבוו

 
 : רכוש/בטוחים שבאחריות הקבלן לעובדים 08.1.16

 בהיקף, רכושו וכלי עבודתו בפי כל סיכוי העבודה וכן פגיעה בצד שלישי, על הקבלן לבטח את עובדיו 
לא יגיע , על הקבלן לקבל אישור המזמין על היקף וסוג הבטוחים אשר ידרשו. אשר ידרש על ידי המזמין

וסף כתמורה לבטוחים ה ל"לקבלן כל תשלום . 

 
 הפחתה בהיקף הכמויות /הגדלה 08.1.17

למזמין תהיה הזכות להגדיל או להפחית את הכמויות המתוארות בכתב הכמויות ללא כל שיוי של  
הכמויות המסומות בכתב הכמויות . או פסילת פרקים שלמים של העבודה, חידות המחירים המוצעותי

על הכמויות התוות בכתב ) 'כבלים כבדים וכו(הן מקורבות ואל לקבלן להסתמך בהזמת החומרים 
  . בהתחשבות תאי השטח כי אם עליו לעשות מדידות במקום, הכמויות

מיקום , את הזכות לשיויים המתקבלים על הדעת בקודות יציאהכמו כן שומר לעצמו המזמין 
 . בלי תוספת מחיר, ל"עד לזמן של ההתקה סופית של הציוד ה' ציוד וכו, מכשירים

הציוד . ימצא הציוד בדרך כלל במחסן של המזמין מטעמו י אחרים"י המזמין או ע"באם יסופק ציוד ע 
פרדת במפרט או יצו"ה ה בלבד"יין בכתב הכמויות ל יופיע ברשימהללא הספקה"או " התק ." 

 
 איתור חלקי המתקן  08.1.18

שור וסף לפי הבצוע על ידי המפקח מטעם יהמקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעוים א 
 - אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכית . (אלא אם קבעו חד משמעית בתכיות לביצוע, המזמין

 . )לפי קה מידה

 
 התאמה לתכיות  08.1.19

הקבלן מתחייב לבדוק אם ישה התאמה בין התוכיות לבין התוים המעשיים במקום העבודה ובכל  
 . למפקח בכתבהתאמה חייב הוא להודיע על כך מיד -מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי

  

 
 שיתוף פעולה עם עבודות קבלים אחרים  08.1.20

או כל קבלן אחר שיעבוד /וך שתוף פעולה עם הקבלן הראשי לעבודות ביה והקבלן יבצע את עבודתו ת 
לפי התחלת הביצוע יתואם לוח התקדמות העבודה של הקבלן עם ). ביוב וכדומה, איסטלציה. (במקום

המפקח יהיה רשאי לקבוע דרגות העדיפות לגבי . אלה של הקבלן הראשי הקבלים האחרים בשטח
ללא תוספת , ל כפי שקבעו"קבלן חייב לבצע את העבודה בהתאם לדרגות החלקי העבודה השווים וה

 . מחיר
  
  

 המזמין ורשויות , י בודק מוסמך"בדיקת המתקן ע 08.1.21
בדיקת פעולת , החומרים, צורת עבודתו, תערכה בדיקות סופיות של המתקן, בגמר העבודה 

על הקבלן יהיה לשתף פעולה אתו בפרוק . ותיוי המזמין ולפי הורא"ע', הפעלה יסיוית וכו, המכשירים
 .ללא כל תוספת במחיר -והחזרתם ' חבורים וכו, מכסים

כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד וללא השהיות לשביעות  
הרי , המזמין י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע"במידה והתיקון לא יבוצע ע. כחו-רצוו של המזמין או בא

ל על חשבון הקבלן"רשאי המזמין לעשות את התיקון ה . 



   

  /הקבלן יכין תכיות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי הבודק 
  .על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן והבדיקה תעשה בשלבים, מוסד ממשלתי/ רשות  
י מהדס בודק מוסמך ללא הסתייגויות וקי "דיקה עהמתקן יימסר למזמין רק לאחר הגשת דוח ב  

  .מהערות
  

  מים וכדומה/ חשמל / מחסן חומרים 08.1.22
הספקת חשמל לצורכי , על הקבלן לדאוג לסדור של מחסן לחומרים וכלים בשטח וכן לשמירה ובטוח 

האחרים וכן כל השירותים  ,י הקבלן"או גרטור שיסופק ע, י חיבור חשמל זמי"אם ע ,עבודה
 .הדרושים

 . י המזמין"אין על הקבלן לבוא בדרישות אלה למזמין אלא אם צויין אחרת ע 
  

 התארגות הקבלן באתר ההקמה  08.1.23
האדם -חמרי עזר וכוח, הקבלן יהיה מאורגן ומוכן באתר  עם כלי עבודה, בהתחלת ביצוע העבודה 

 . הדרוש לביצוע מושלם של העבודה
, לי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקה והחיווט כגון אמצעי הובלההקבלן יספק את כל כ 

כבלים , מכשירי הידוק לסרטי ירוסטה, אלקטרודות ריתוך, רתכות, מסוריות, מקדחות, חיזוק, הרמה
 . 'וכו, ותאורה זמית, מאריכים מוגים בממסרי פחת

 . או חציבה במידת הצורך/עי חפירה והקבלן ידאג לאמצ. כל הציוד יימצא באתר מיום תחילת העבודה 

 
  

 תאור העבודה והמתקן     08.2פרק  

 
משולב בקומה התחתוה עם גן  422עיריית כרמיאל  מתכת להקים מבה בית כסת בעיר במגרש  08.2.01

  .ילדים
   

  :הדרשות הן מ"ומערכות המ עבודות החשמל    
 

 .חשמל  ותלוח  .א

  .מתח מוך מתקן חשמל  .ב

 .לפויםמתקן תקשורת ט  .ג

 .ותאורת חירום מתקן תאורה  .ד

 .לגילוי וכיבוי אש ועשן מערכת  .ה

 ).אפציה לפי החלטת יועץ הבטיחות (מערכת כריזת חירום   .ו

 ) .פריצה ( מערכות אבטחה   .ז

 

 
    

  

 

 



   

 דרישות מיוחדות     08.3פרק  

 
 תוצרת ודגמים  08.3.01

  יסופק  -'אביזרי גמר וכו, שורתתק, ציוד ללוחות חשמל, לרבות גופי תאורה, כל הציוד המפורט להלן
 לספק גם ציוד, מזכותו של הקבלן. ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות

בעל תו תקן או תו השגחה של , פוטומטריות, פיזיות, מכיות, חשמליות: הבאותת התכוופ "דומה ע
ציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב קבלן ה/ספק. מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין, מכון התקים

שירות ואספקת , לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות/מאת יצרן גופי התאורה המסמיך אותו למכור
  חלקי חילוף לתקופה המוגדרת 
במידה (י הקבלן "הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע. במפרט זה לגבי כל פריט ופריט

 . ולמזמין למפקח תשמר –) ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוית
ע יחד עם "י הקבלן יציג הקבלן את הציוד ש"ע ע"בזמן הצגת ציוד ש.קביעתו תהיה סופית וללא עוררין 

 .ע"יאושר ש הציוד שהופיע בתוכיות במידה ולא לא

 
 : קביעת שווה ערך יקבע לפי מספר איפיוים, עבור גופי תאורה ועמודי התאורה 

 איפיון צורי  .א
, גימור חיצוי, טיב החומרים, צבע, לגבי צורה והמזמין יועץ התאורה ,האדריכל י"שר עיאו 

 . 'מידות וכו
 איפיון ביצוע  .ב

 : קודות ההשוואה תהייה -י מתכן התאורה "ע 
 . השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות וחישובים - 
  . הדרשתCUT OFF רמת  - 
  Ra/RCI INDEX.מקדם מסירת הצבע ו) K( גוון האור במעלות קלווין  - 
  . איכות החומרים מהם מורכב הגוף - 
   . LBצילות  - 
  אפיון חשמלי -  
  KEMA, ISO 9000,DIN ,UTE CIBS ,CIE., י"לאומיים ת-התאמה לתקים אירופאים ובין - 
  צורות התקה -  

  
 איפיון תקציבי  .ג

הצעת . יבת שווה הערך המוצעלדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרט 
  .האלטרטיבה תהיה מלווה במסמכים טכיים ממעבדה מוכרת והשוואה כספית

  
  ציורות חשמל ותקשורת   08.3.02

מסוג כבה מאליו בעל תקן , "בזק"והוט ,י חברת החשמל"הציורות יהיו מטיפוס המקובל והמוסכם ע
 דרישות בזק ולמפרט, לחוק החשמל ומק בהתאםהציורות להטמה באדמה יוחו בקו ישר בע.ישראלי

סרט , מ"ס 20מ וכיסוי חול מעל הציור בשכבה של "ס 10של  מתחת לציור בשכבה כולל ריפוד חול
ושחל חבל השמורים יבכל הציורות .והידוק מבוקר מילוי החפירה, תקי המציין את סוג הצרת סימון

ייסתם  חוטי משיכה/לאחר השחלת הכבלים.הצרת מ לאחר יקוי"מ 8משיכה שזור מיילון בקוטר 
 .או בפקק יעודי, הציור בפוליאוריטן מוקצף

 
  לחשמל ותקשורת מתכתתעלות  08.3.03

צבע התעלה והמכסה יהיה . התעלה עם מכסה ומחיצה מתוצרת וגודל בהתאם למצוין בכתב הכמויות
ק לקיר בעזרת דיבלים וברגים התעלה תחוז. המזמין בהתאם לדרישת האדריכל, לבן או בצבע אחר

י "על קבלן להציג חישוב עומסים מאושר ע. פ טבלאות יצרן"לעומסים עמתאימים  ודיסקיות מגולווים
  .קוסטרוקטור

  . מיימום ללא קשר לחישובי העומס ברגים לרוחב התעלה 2, מ"ס 80החיזוק יעשה כל   
יהיו ' תאמים לחיבור בין תעלות וכומ, מחיצה, הצטלבויות, קשתות, זוויות, כל קצוות התעלה  

  .האדריכל/המתכן/התעלות יותקו בגובה בהתאם לתכיות או החיות המפקח ,אורגילים
  .התעלהמיוחד המיועד לאביזרים של אביזרי קצה כגון שקעים למייהם ישולבו במכסה   

  
  
  
  



   

  מחורצת/מגולוות רשת תעלות מתכת  08.3.04
בחלקן (וכללו מכסה  צות מתוצרת וגודל בהתאם למצוין בכתב הכמויותתעלות המתכת מגולווות מחור  

אורגיליות לתקרה לחילופין ) קוזולות(התעלה תותקן לקיר ולתקרה בעזרת תמיכות .)פ כתב כמויות"ע
חיזוקים , תהיה אפשרות להתקין את התעלה בעזרת מוטות הברגה שיאפשרו פילוס וכיוון גובה התקה

. ובהתאם להוראות היצרן, לעומסיםמתאימים בתעלה   קל הכבלים המוחיםאלה יהיה בהתאם למש
  .עומס 100% בתוספת של  י קוסטרוקטור"על קבלן להציג חישוב עומסים מאושר ע

  
  לוחות חשמל למתח מוך    08.3.05
  דרישות כלליות  

  
                           61439י מכון התקים לביצוע לוחות חשמל לפי תקן "יצרן הלוחות יהיה מוסמך ע*

  2015ספטמבר  יבוצע בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית הלוח
  , חוק החשמל, הישראליים התקים , חשמל דרישות חברת, חשמל - 08060ובמיוחד פרק 

  .התקת לוחות/כל כללי המקצוע המקובלים והתקות לבית
  

  
  .61439כל הלוחות יבוצעו לפי תקן ישראלי   08.3.05.1

  
כל החומרים שיותקו וכל פרטי הציוד שיסופקו יישאו תו תקן ישראלי או יהיו מאושרים   08.3.05.2

מ יישאו החומרים ופרטי הציוד תו תקן "בהיעדר ציוד כר. י מכון התקים לשימוש בארץ"ע
  .באישור מיוחד של המפקח, של ארץ מוצאם

  
ויהיו מצויידים , מתוצרת יצרן מוכר ומקובל בארץ כל החומרים ופרטי הציוד שיותקו יהיו  08.3.05.3

תיקוים , תחזוקה, סוכן מקומי להספקת חלפים וקבלת שירותי טיפול/בגיבוי מלא של יצרן
  .שים 10 -ת ללפחו,  וחלקי חילוף

  
המתאים  -ובאיכות מעולה, מדגם ייצור שוטף, כל החומרים ופרטי הציוד יהיו חדשים  08.3.05.4

  .אי העבודהלאופי המתקן ות
  

רור מתאים ודרגת ואו, על הקבלן לבדוק את מיקום הלוח והתאמת הציוד שיסופק  08.3.05.5
  .יוד בלוחצ התחממות

לאחר הפעלת הלוח , C40 -בתוך הלוח לא תהיה גבוהה מ' בהפעלה במלוא העומס טמפ
בעומס מלא במשך יממה תערך בדיקה טרמואלקטרית והתוצאות תמסרה עם תעודות 

  .יקההבד
  ת אחריות יבדק הלוח כל"בתום ש.  

  
  מפרטי ציוד והתקה כללי, דרישות טכיות מיוחדות

  
הצביעה תהיה , )לאחר יקוי חוץ(צבועים בתור , מ לפחות"מ 2הלוחות בויים מפח בעובי   08.3.05.6

לפי מפרט פרק , י המפקח"בגוון שיאושר ע, שכבות צבע יסוד ושכבה סופית צבע עליון שתי
  .של  המפרט הבימשרדי 11

  
  .הגישה לציוד דרך דלתות מלפים בלבד  08.3.05.7

  
ובעלי כשר עמידה , לכל אורך הלוח, פסי צבירה יהיו מחושת אלקטרוליטית לעומס מלא  08.3.05.8

  .בקצה סימטרי כפי שרשום בתוכיות
  

ועשוי  ה לכיוון חזית הלוחעם פתיח סי מחורצות.וי.החיווט הפימי לפיקוד יהיה בתעלות פי  08.3.05.9
  .או יותר בהתאם לאביזרים, ר לפחות"ממ 2.5, חוטי חושת גמישים

  
  

ציוד ל הצבירהאו חוטים גמישים מפסי , י פס צבירה גמישים לעומס המלא"חיבורי כוח ע  08.3.05.10
כמו כן יבטיח היצרן כי חוטים אלה יהיו עם בדוד לטמפרטורה , הציוד למהדקי יציאהומ

  .ר בלוח בעת עומס מלאשתסרו
  



   

עשויות , על פסי הרכבה,   PHOENIXר כדוגמא יהיו מטיפוס "ממ 10מהדקי חיבור עד   08.3.05.11
  .לאך 30 מורכבים בזוית, מחומר בלתי שביר ובלתי מתפחם

  
  .מותקים על דלת הלוח, מ לפחות"מ 96, מכשירי מדידה יהיו מרובעים  08.3.05.12

  
  .ודם יתאימו לרמת המתח ולזירמי קצר סימטריים כמסומן בתכיתהלוחות וצי  08.3.05.13

  
  .יהיו מסוג לדכל וריות הסימון   08.3.05.14

  
אלא אם , וולט 230-עם סליל הפעלה ל, ר מחליפי כווןמגעי עז 2ועם  AC 3כל המגעים יהיו   08.3.05.15

  .צוין אחרת
  

ע "או שוו  ABB  ,SCHNEIDER ,MOLLER: תכדוגמ הציוד בלוחות יהיה מתוצרת יצרן אחד 08.3.05.16
  .י המפקח בכתב"הציוד יאושר ע .מאושר

  
               טבלאות חישוב הגות ,על הקבלן להגיש למזמין תוכיות עבודה הכוללות חזית הלוח   08.3.05.17

ומפרט ציוד לאישור לפי ביצוע ,צורת התקת הציוד כולל חתך ,עורפיות וסלקטביות
  .הלוחות

  
יע פגם באם לא מו( וסף ציודעבור  30% של בכל לוח ישאר מקום מסומן שמור ותוספת  08.3.05.18

  ")כמקום שמור" בפרוט בתכית
  

יהיו עם  ,אמפר אלא אם סומן אחרת בתכיות 50 -מעל ל כל המפסקים החצי אוטומטיים  08.3.05.19
או בכתב  תכיתכושר יתוק בזרם קצר כמסומן ב, מגטית מתכוותו הגה טרמית

  .י היצרן בלוח"זרמי קצר של הציוד וסלקטיביות הציוד להגות יבדק ע. הכמויות
  

  .חרוט' ט סדוויץיכל השילוט יהיה בקל  08.3.05.20
  

  .בלוח יותקן פס מחורץ לחיזוק והידוק הכבלים הכסים  08.3.05.21
  

  .כולל מעול על הדלת, IP -55יתאים ל. הלוח יהיה אטום לחלוטין לאבק ורטיבות  08.3.05.22
    

הוא יהיה מפוליאסטר , באם הלוח מותקן מחוץ למבה, המבהבתוך  הלוחות יותקו  08.3.05.23
  .UVמשוריין כדוגמת חברת עבר עם הגה מלאה גד קרית 

  
      .כל המפסקים הראשיים יצוידו בציוד מתאים  08.3.05.24
  61439-2הלוח יותאם לתקן   08.3.05.25

  
  תשוו  
  עבודות שיכללו ביצור הלוח  

  
  ).'פיקוד וכו, "מ(בדיקת כל החיבורים   08.3.05.26

    
  .'כווי פאזות וכו, בדיקת בידוד  08.3.05.27

  
  .י מעבדה חיצוית אם דרש"כולל כיול ע, כיול כל ההגות  08.3.05.28

  
  .כולל פקוד, בדיקת מושלמות של פעולות הלוח  08.3.05.29

  
  .ת סגירת מפסקים ופסי צבירה בעזרת מפתח מומטים בהתאם לדרישת הציודבדיק  08.3.05.30  

  
  

  .והוט   G4S,בזק ,ציגי חברת חשמל תאומים עם   06.08.3
הזמה , כולל כיווי הזות בזק והוט,י"חחציגי העל הקבלן לתאם את כל עבודותיו מחוץ למבה עם 

  .ורךבהתאם לצ בזק והוט,י"מחחלחיבור המתקן ומשיכת ציוד 



   

  הגדרות למדידה ולתשלום     08.4פרק  

 
 כללי  08.4.01

כל : מדידה לפי מכלולים) בהתאם לכתב הכמויות(ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות  .א
החומרים , כולל כל העבודות, העבודה בסעיף מסויים מדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת

 . בסעיף המתאים "08" הכלליבמפרט ור כל זאת מבלי לגרוע מהאמ. העיקריים וחומרי העזר
לפי ההגדרות (הציוד מדד בפרד /כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי. מדידה לפי מרכיבים .ב

 . חומרי העזר כלולים בכל מקרה, עבודות).מטה
על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט , תאור הסעיפים בכתב הכמויות היו תמציתי .ג

בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות כולל . והתאורים בתוכיות, המפרט המיוחד, הכללי
 . את ההספקה התקה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש

שלגביה קיים סעיף דומה או שוה במידות בכתב הכמויות של , בו תבוצע עבודה, בכל מקרה .ד
 . ל"הסעיף הרלווטי ה המבוססת על י המצויין בסעיף חריגים בפרק זה"עפיעשה החשוב , הקבלן

 
  : תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן    

 
 תכולת המחירים  08.4.02

 . דרישות מיוחדות, את המפורט בתאים כללים .א
 אופי מדידה  08.00פרק , בהוצאת הוועדה הבין משרדית "08" את המפורט במפרט הכללי .ב

 : ובוסף לאמור בסעיפים
 . סימון התוואי לפי הביצוע   -  
 . חידוש הסימון תוך כדי ביצוע   -  
 . התקי בטיחות   -  
 . דיפון ותימוך   -  
 . עבודה בסמוך למתקים   -  
 . הכשרת תוואי   -  
 אים היפרד"קיום התים ולא ימדדו בל יכללו במחירי היחידה השו . 

 ). י המזמין"ט לאלה שיסופקו עפר(חומרי העזר והפחת שלהם , כל החומרים .ג
סתימות , ומכוות, במכשירים, כל העבודה להתקת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה .ד

 . ותיקוי עבודות שיזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן' בטיט וכד, בבטון
 . הסעת עובדים למקום העבודה וממו, כלי עבודה, הובלת כל החומרים והציוד .ה
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם  .ו

 . העבודות האחרות
וכן שמירה על חלקי עבודות שסתיימו והגה עליהם עד , אחסת החומרים והציוד ושמירתם .ז

 . למסירתם
 . הוצאות ביטוח לאשים וציוד, המיסים הסוציאליים .ח
 . ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמיקריות) הן ישירות והן עקיפות: (הקבלן הוצאות כלליות של .ט
 . 'מכס וכו, מס קיה: ההיטלים הממשלתיים כגון .י

 . רווחי הקבלן .יא
  

 ציורות  08.4.03
 . הצורות ימדדו טו לפי מטר אורך"  08"במפרט הכללי בוסף לאמור  
 . יכלל במחיר הציור ולא יימדד בפרדיואיטום הצרת השמורה סימון קצה הציור  

  
 אביזרים  08.4.04

, מדדים כשהם מחוברים מותקים' וכועמדות פקיד בתי תקע , לחצים, אביזרים שוים כגון מפסקים 
 . 'גלדים וכו, סימון שילוט, מהדקים, קופסאות הסתעפות: בדוקים ופועלים כולל כל חומרי העזר כגון

 ם כלולים בהגדרת ל רק במקרים שהאבי"הקודה"זרים אי ." 



   

  
 שילוטים  08.4.05

, גופי תאורה, לוחות: על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים ציורות ואביזרים כגון 
  . קופסאות חיבורים, בתי תקע, מפסיקים

ד והן הן ביע, ושלט ירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא, השילוט יהיה שלט סדויץ למתקים 
 . על השילוט ייכתב מספר המעגל, בשוחות

מחיר השילוט כלול . פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקות או יימסר מאוחר יותר 
 . במחיר היחידות בכתב הכמויות

 
  גופי תאורה 08.4.06

, )מותקים בפרדגם אם הם (ארגזי ציוד , בתי הורה, במחיר גופי התאורה יכללו הורות, בוסף לאמור 
מחזיקים וכל חלקי , מהדקים, חווט פימי, ברגי הארקה, כיסויים, מצתים, לוברים, קבלים, טלים

 . מפורטת לגוף התאורה' העזר הדרושים אם אין תכ
 : תאום הגופים עם הגורמים השוים: במחיר הגופים יכללו התאים הבאים 
 . תביות ביציקה במידה וידרשו - 
 . תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים לא תתן - 
 . הובלתם לאתר ואכסום בשטח העבודה, ספירתם, אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך בדיקתם - 
    וכן באתר עד השלמת , ההטעה והפריקה, הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה - 

 . י המזמין"ופי התאורה יסופקו עגם אם ג. התקתם ומסירת המתקן למזמין
  

 חריגים  08.4.07
, יסופק רק באישור בכתב של המזמין או ציגו/ציוד חריג שאיו מופיע בכתב הכמויות זה יבוצע/עבודות 

 . ציוד/י הקבלן וקביעת מחיר מוסכם לעבודה"ע" יתוח מחירים"וזאת לאחר הגשת 
 . פים חריגיםבכל מקרה תאי המפרט והחוזה חלים גם על סעי  

  ):סדר החלופות כסדר העדיפויות(קביעת מחירו של סעיף חריג תבוצע כלהלן                
  הקטת המחיר בהתאם ליחס בין המוצר החריג והמוצר           /בהשוואה לסעיפי חוזה קיימים תוך הגדלת -                

  מכלול  או כל שיטת יחוס סבירה שתתקבל , שטח חתך, גובה, משקל, עובי, יחס קוטר. (המוגדר בחוזה                  
  ).              'י שי הצדדים וכו"ע                  
                        פרק) מאגר מחירים לעף הביה(יקבע המחיר לפי מחירון דקל " דומים"במידה ואין סעיפי חוזה  -

המחיר שיאושר לקבלן  88אביזרי חשמל ,  35מערכת מתח מוך ו, 34גלאי אש ועשן , 08חשמל בודות ע
  .רגיל לא שיפוצים 15% החשמל יהיה המצויין במחירון דקל פחות 

סעיפים מיוחדים חריגים שלא יתן לקבוע אם מחירם בשתי השיטות לעיל מחירם ייקבע לפי   -         
  יתוח  
  :ותלהסרת ספק. י הקבלן"מחיר שיוגש  ע             

      ולא מחירי ) מחיר רכישת מוצר בפועל.א.ז(של ספק " טו"יתוח המחיר יתבסס על מחירי מוצרים  -
  .או מחירון/ו "ברוטו"מחירון כפי שקרא

ההוצאות הקשורות לרכישת הציוד  ביטוח וכל, איחסון, רווח קבלן החשמל הכולל הובלות מימון -
  .מעלות המוצר 12% לאתר יקבע על סך של והבאתו  בצורה שלמה

תשלום בגין התקה חיבור והפעלה של  בתוספת רווח קבלי יש להוסיף, למחיר יסוד של המוצר -
. לביצוע העבודה ימי עבודה הדרשים/יתוח מחיר מבוסס על שעות עבודה הקבלן יגיש, המוצר

  .י המפקח"בדיקה והחלטה  תקבע ע
  

 י 'עבודות רג 08.4.08
י בהתאם לסעיפים המופעים 'בכל אופן יתן הקבלן מחיר עבור עבודות רג. י'ת רגאין אשור לבצע עבודו 

 . בכתב הכמויות
י תבוצע אך ורק במידה ויקבל הקבלן מראש אשור בכתב לגבי עבודה מסויימת 'יחד עם זאת עבודת רג 

 . ביומן הקבלן
ת המפקח והוא יאשר ל יתקבל על דע"רק במידה וה. במקרה זה יעריך הקבלן מראש את כמות השעות 

 . י'אזי יבצע הקבלן את עבודת הרג, זאת בכתב
  

 בדיקות   08.4.09

   תבדיק .ח"והוהלים המקובלים בח, ההוצאה העדכיתI.E.C  -כל חלקי המתקן יבדקו בהתאם ל  
. י מעבדה מוסמכת"הציוד יבדק ע. בעל הסמכה מתאימה, י מהדס בודק מוסמך"המתקן תבוצע ע

ח בדיקה "כולל הציוד יבדק במפעל היצרן וימסר דו הלוחות. בהשתתפות ציג המזמין הבדיקות תהייה
  . העתקיםבשלושה מפורט 



   

 המזמיןעל המציע לדאוג מראש לקבלת אישור . ח יהיו תאי למשלוח הלוח לאתר"קבלה ואישור הדו
הקבלן  י"חיבור החשמל יתואם ע. ח ישלח למזמין מיד לפי הוראות המפקח"הדו. המוצע לציוד

  .י"מול חח והמזמין
 : הבדיקות במפעל יכללו               

  .בדיקות מתח ומילי .א     
 .במתח בדיקה מתאים לפי התקןבדיקת כל הציוד  .ב    
  . י העברת זרם ראשוי וכיול ההגות"בדיקת כל מערכת ההגות ע .ג    

  
 ) כולל אביזרים(מדידה לפי קודות  08.4.10

 ט"ט או תה"העקודות מאור  
 6 עד 3 -מ בצבע ירוק ו"מ 23תכלול במחירה את הציורות מכל סוג הידרש לפי התקן עד קוטר  

כולל . או כבל בכל אורך דרש במעגל חד פאזי או תלת פאזי/ר לפחות ו"ממ 2.5עד  בחתך  מוליכים
, קשתות, יבהצהח ,הכות ביציקה, אביזרי דמי, םמכסי, וו תליה, הסתעפות, התקה, קופסאות המעבר

כל . קרה או בקיר לאביזר תאורהתעד ליציאה בראשי ו מלוח חשמל לחה, סתימות וחומרי עזר, הפחת
  . יציאה לאביזר תאורה בתקרה או בקיר תחשב כקודת מאור

הדלקת תאורה ממקום . או הלחצים יכללו במחיר הקודה, מפסיקים, כל הירידות ואביזרי ההדלקה 
 . לחצן יימדד כקודה רגילהחילוף או  -וסף 

וה ערך לפי אישור ואו ש, גוויס וכללו אמצעי למיעת חדירת גופים זרים' חבאביזר קצה יהיה תוצרת  
  .וכלול במחיר הקודה מתכן החשמל והמזמין, האדריכל

  ט"ט או תה"עה ק"קודת ח 
כולל את , או תלת פאזיר במעגל חד פאזי "ממ 2.5כמו קודת מאור אך עם מוליכים או כבל בחתך  

מקבץ  .CEEאו  או מוגן מים עם תריסי הגהעם תריסי הגה אמפר תלת פיי רגיל  16ק  "אביזר ח
אך על אביזרים , ט יחשבו כקודה אחת"מ בתעלה או תה"ס 30אביזרים הממוקמים במרחק של עד 

  .וספים ישולם בפרד בהתאם לכמותם
מתאים על כל אביזריו להתקה בתעלת פלסטיק או סמויה ה גוויס' חב אביזר קצה יהיה תוצרת 

 .וכלול במחיר הקודה וה ערך לפי אישור אדריכל והמזמיןואו ש, בקירות בטון
 ט"ט או תה"עהקודת טלפון  
  , גידים מחובר לקופסת הסתעפות ראשית במבה זוגות 4כבל  כולל כמו קודת מאור 

, או שוה ערך לפי אישור האדריכל,  גוויס' חב מתוצרת אביזר קצה יהיה. הציור יהיה בצבע כחול
 .מתכן החשמל והמזמין

    .כל קודת טלפון היא פרדת מקופסת הסתעפות ראשית במבה !שים לב  

  ט"ט או תה"עה קודת טלוויזיה  
או , גוויס' חב אביזר קצה יהיה מתוצרת. כמו קודת מאור כולל אביזר קצה תיקי וכבל מסוכך תיקי  

  . מ"מ 23ובקוטר  יהיה בצבע כחולר הציו .מתכן החשמל והמזמין, ה ערך לפי אישור האדריכלושו
  .כל קודת טלוויזיה היא פרדת מקופסת הסתעפות ראשית במבה !שים לב  
  ט"ט או תה"עה קודת מזגן  
ליחידה  מלוח החשמל ועד או תלת פאזי פאזי חדר במעגל "ממ 6עד כמו קודת מאור אך עם כבל בחתך   

כולל התקת הכבל המקשר בין היחידה החיצוית וקופסת הפעלה של . תלת פאזי/חדהחיצוית של מזגן 
 מפסק, אמפר 16 -דגם בריטי ל ט עם בית תקע"ההיחידה הפימית בכל אורך כולל קופסה להתקה ת

  . תקה חיצויתלה  ON/OFFאמפר  20ומפסק פקט דו קוטבי לזרם של  מגען, מואר דו קוטבי, תק/הפעל
  ט"ט או תה"עה קודת גלאי עשן  
חברה שמספקת את ה ובתאום עם 1220י "לפי דרישות ת מתאים כמו קודת מאור אך עם כבל תקי  

  .ובתשתית פרדת הציור יהיה בצבע אדום. ביזר קצהללא א, המערכת
  הכה' ק    
  . הקופסאות חיבורים וחוט משיכ, כוללת ציורכמו קודת מאור אך   
  קודה למפסק יתוק הספקת הזרם  
ר כולל הלחצן עם כיסוי זכוכית והשילוט "ממ X 3 1.5אך עם מוליכים או כבל כמו קודת מאור   

 המתאים
  
  
  
  
  
  



   

        עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח        ----        09090909פרק פרק פרק פרק 
 כללי  

  תקנים  .1

  :טיב החומרים והביצוע יעמדו בתקנים הבאים

  מוספים כימיים לבטון – 896י "ת

  .דרישות ושיטות בדיקה –טיח פנים , גמר בבניניםטיח מו – 1275י "ת

  .אלא אם נאמר אחרת 09המפרט פרק  כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות

  דבקים לטיח –מוספים   .2

  50%אחוז המוצקים בנוזל יהיה לפחות  –דבק אקרילי 

  פולימרים. ג.ב – 2בנוד . י'ג.בי   -      

  שרפון – 4000שראקריל   -      

      -   SEALOPREV – רטרד  

  כרמית – 200כרמית    -    SBRלטקס 

  פולימרים. ג.ב – 12בונד . י'ג.גי   -      

  אשפרת הטיח  .3

  .ימים לפחות 3פעמים ביום במשך  3בכל שכבה תבוצע אשפרה על ידי הרטבה בצינור מים 

  .האשפרה תחל בסוף יום הטיוח ותעשה על ידי מים ניגרים מלמעלה למטה

  ניקוי הרקע  .4

של פני השטחים המיועדים  ניקוי יסודיבמפרט הכללי מודגש בזאת כי יש לבצע  090212בסעיף  בנוסף לאמור

  .לטיוח

  .במפרט הכללי 09021ביצוע הכנת הרקע כנדרש בסעיף  לפניניקוי  זה יבוצע 

כך שהאבק ופרורי הבלוקים יזרמו עם המים , ניקוי הרקע יעשה על ידי הזרמת מים בצינור על פני השטחים

  .למטה

  מלט לסתימה ולישור  .5

 099211חריצים וישור שטחים כנדרש בסעיף , לאחר ניקוי הרקע ולפני התחלת הטיוח תבוצע סתימת חורים

  .במפרט הכללי

  :הרכב המלט לסתימה ויישור

  דלי צמנט 1  - 

  דליים חול זיפזיף 2  - 

  SBRליטר דבק אקרילי או לטקס  1   - 

  .מים  לפי הצורך   - 

  .פעמים ביום 3מלט התיקונים יש להקפיד על אשפרת 

  תיקונים בבטונים

  .במפרט הכללי' א 02096באלמנטי בטון קונסטרוקטיביים כמו עמודים וקורות יבוצעו התיקונים כנדרש בסעיך 

  פרופילים לפינות טיח  .6

  :הפרופילים לפינות יהיו כמפורט להלן

  "זויתן רשת מגולוונת רגילה"

  .בפינתה P.V.Cתהיה עם ציפוי )פינה גרמנית (פינת הפח המגולוון 

אחרי גמר הטיוח יש לנקות את פינת הפח . SBRעם דבק אקרילי או  1:2הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט 

  .מפרורי טיח ולצבוע בשתי שכבות סופרלק בגוון הסיוד 

  "אף מים"זויתן רשת מגולוונת 

  . למניעת נשירת טיפות מים P.V.C  - ל כולל בליטה זיזית מ"כנ

  .הרצליה, רוטנברג חומרי בנין : ספק דוגמת

 

  גמר טיח במפגשים  .7

  .עד לבלוקבקו מפגש הטיח בין תקרה לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי 

 .חריץ דומה יבוצע בכל קו פגישה גלוי בין טיח לחומר אחר
  

  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע
  
  



   

  
  

        עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי    ----    10101010פרק פרק פרק פרק 
  

        כלליכלליכלליכללי  10.1
        

  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע
המרצפות . סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל  10.1.01

  . תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן- תהיינה בעלות תו
  

להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל יש . מידת כל המרצפות תהיה זהה  10.1.02
יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה . המרצפות

  .גוון או פגם, מתאימה בשל גודל
  

  .לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל - צורת הנחת האריחים   10.1.03
  

תוספת צמנט אפור  סומסוםל בנוסף לג מילוי מיוצב אשר יכלו"כל הריצופים יבוצעו ע  10.1.04
מחיר . הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף. ק"מ/ג"ק 100.0בשיעור 

  .החול המיוצב כלול במחירי היחידה של הריצוף ולא יימדד בנפרד
  

לפני  הסומסוםיש להקפיד על ניקיון ויובש . מ לפחות"ס 5 הסומסוםעובי שכבת   10.1.05
  .ק"ג למ"ק 200תכולת הצמנט בתערובת . מ"ס 2טיט יהיה בעובי ה. תחילת הריצוף

  
  .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף  10.1.06

  
בהעדר הוראה , בכל מקום בו יש הפרש מפלסים ולאורך התפרים יסתיים הריצוף  10.1.07

ירי מחיר הזויתנים כלול במח. מ מעוגן היטב"מ 40/100/4בזויתן פליז במידות , אחרת
  .היחידה של הריצוף ולא ימדד בנפרד

        
מישקי השיפולים . מ לפי התוכניות"ס 7גובה השיפולים . השיפולים יהיו מסוג הריצוף  10.1.08

מעלות  45מקצועות השיפולים בפינה ינוסרו בזוית של . יהוו המשך של מישקי הריצוף
  ").גרונג("

ובד והם יודבקו לקיר בעזרת במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע עליון מע
  .י המפקח"דבק מאושר ע

  
  .R12 - ו R11ריצוף באיזור רטוב יבצע באמצעות אריחים בעלי דרגת החלקה     10.1.09

  
        דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות  10.1.10

  
יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף כמוגדר , לפני התחלת העבודה  .א

  . של המפרט הכללי) 10004(בסעיף 
כל חומרי . אושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודההדגמים המ

הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ 
  .לדוגמאות המאושרות כאמור

י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה "חומרי הריצוף יאושרו ע
  .והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור

  
הדוגמאות יבוצעו בהתאם . על הקבלן לבצע דוגמאות של ריצוף מכל סוג שהוא  .ב

  .מ"ס 100/100 - גודל כל דוגמא כ, לדרישות המפקח



   

הדוגמאות המאושרות תשארנה כמעט עד לגמר כל העבודה והן תשמשנה כמודל 
סמוך למועד סיום העבודה יפורקו הדוגמאות . לקביעת הטיב והאופי העצוב

החומרים והפסולת ויוחזר למצבו , בוצעו ינוקה מכל השאריותוהשטח עליו 
  .המקורי

' יבוצע אך ורק לאחר אישור האריחים כמפורט בסעיף א, יישום הדוגמאות בפועל
  .לעיל

  
  

  ריצוף באריחי גרניט פורצלןריצוף באריחי גרניט פורצלןריצוף באריחי גרניט פורצלןריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.2
        

ן במידות ובגוו) 2( 314י "בת 4לפי טבלה ' בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א   10.2.01
  .לפי בחירת האדריכל

  
בין האריחים יש . ק"מ/ג"ק 200הריצוף יבוצע על גבי מצע חול מיוצב בצמנט בכמות של   10.2.02

  .מ אשר ימולא ברובה אקרילית"מ 5להשאיר מישק ברוחב עד 
  

        חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן  10.3
        

  ). 2(314י "בת 4לפי טבלה ' האריחים יהיו מסוג א  10.3.01
  

מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט במפרט הכללי ושכבת   10.3.02
  .מחיר שכבת ההרבצה והטיח כלול במחיר החיפוי. טיח שחור

  
  .ע"או ש" נגב טכנולוגיות"דוגמת " דבק פורצלן"הדבקת האריחים בדבק מסוג   10.3.03

בה על בסיס אפוקסי מ אשר ימולא ברו"מ 5בין האריחים יש להשאיר מישק ברוחב עד 
" נגב טכנולוגיות"דוגמת , MAPEIבקטלוג  130בגוון זהה לאריח מספר " קרהפוקס"מסוג 
  .ע"או ש

  
כגון , יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות  10.3.04

ל "כן יש לסתום בחומר כנ. י אטימה אלסטומרית באישור המפקח"ע, צינורות וברזים
  .את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה

  
  .ע"או ש SCHLUTER SYSTEMSבכל הפינות יבוצעו פרופילי גמר מתוצרת   10.3.05

  
        TOLERANCES    ----סיבולות סיבולות סיבולות סיבולות   10.4

סטייה   תאור העבודה 
  )מ"במ(

במישוריות 
 3.0לאורך 
  'מ

סטייה 
) מ"במ(

במפלס 
  התכנון

הפרש גובה 
בין ) מ"במ(

  אריחים

מניצב סטייה 
בקווים של 

קירות ולאורך 
  'מ 3.0

  אריחי רצפה 
  )ריצוף(

  
3  

  
3   

  
½  

  
5  

אריחים 
  ) ריצוף(קרמיים 

  
3  

  
3   

  
½  

  
5  

  -   1  באנך 0  3  אריחים בחיפוי
טרצו יצוק 

באתר 
במשטחים 

  אופקיים

  
3  

  
3   

  
  ½במישק 

  
5  

  



   

  אופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדים  10.5
  

דוגמאות שונות וסוגים שונים של ריצוף , וונים שוניםמחירי היחידה כוללים גם שילוב ג  10.5.01
  .הכל לפי תוכניות האדריכל, לרבות ביצוע בקווים אלכסונים' וכו

  
בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור   10.5.02

מותאמים לחומר ' את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד, שיפועים
ביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה מס

חשמל , גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה
  .ב"וכיו

  
  .הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף  10.5.03

  
או /הכל כלול במחיר הריצוף ו - ת האדריכל ופירוקם ביצוע דוגמאות וגוונים לבחיר  10.5.04

  . החיפוי
  

, חשפי פתחים, גליפים, מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות  10.5.05
  .'שטחים אופקיים ואנכיים וכו

  
מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי גרניט פורצלן כוללים יצירת מישקים וסתימתם   10.5.06

  .בה אפוקסיתברו
רובה גמישה ובטון , איטום במסטיק דו קומפוננטי, כוללים מחירי היחידה, כמו כן

  .פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה המותקנים ברצפה ובקירות
  

השיפולים והחיפויים משאריות , על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים  10.5.07
בעזרת מכונת , עד קבלת הברק הטבעי של החומרים, צבע וכל חומר זר אחר, טיט

של כל שטחי הטרצו ומסירה ") ווקס("ודינוג ") פוליש("הברקה - ליטוש, שטיפה וכמו כן
  .ל על חשבון הקבלן"הנ כל. למזמין במצב נקי לחלוטין

  
הבדיקה תבוצע על . הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות שליפה וגזירה לכל חיפוי הקרמיקה  10.5.08

  .ידי מעבדה מוסמכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

        עבודות צביעה  עבודות צביעה  עבודות צביעה  עבודות צביעה      ––––    11111111פרק פרק פרק פרק 
  

  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע
  

הספר (ד לצורך ביצוע עבודות הצביעה בפרוייקט זה מורכב מהמפרט הכללי המפרט הטכני המיוח  11.01
אשר ביחד עם רשימת - מהתקנים הישראליים הנוגעים לעניין ומהמפרט דלהלן, 11פרק ) הכחול

  .חומרי הגמר של האדריכל  ותכניות המבנה מהווים שלמות 
  

לא .  רוזים באריזתם המקוריתכל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם א  11.02
  .יתקבלו צבעים שתארי ך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה

  
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי הדלול   11.03

המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או . הנדרשים
  .כיסוי מלא

  
חלקי צבע ישן הניתנים . באחריות הקבלן  לוודא כי פני הקירות חלקים ומשויפים בנייר גס  11.04

טיח או בגבס לפי הצורך ודרישת , לקילוף יקולפו בשפכטל ויבוצעו תיקונים בדבק שפכטל
  .המפקח

  
י המלאכה י בעל"יפורקו ע', י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכו"חלקים שנקבע ע  11.05

  .י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה"יאוחסנו ע, המתאימים
  

יש . יבש וחופשי מאבק, שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי  11.06
  .לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר

  
, ן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמותיכין הקבל –לפי דרישת המפקח או המתכנן   11.07

  .במקום ובשטח שיורה עליו המפקח
  

        צבע מגן אקרילי נגד עובשצבע מגן אקרילי נגד עובשצבע מגן אקרילי נגד עובשצבע מגן אקרילי נגד עובש  11.08
. ישמש לצביעת קירות ותקרות בחדרי אמבטיה –תוצרת טמבור או שווה ערך " אקרינול"מסוג 

שכבות צבע עם  סתימת חורים וצביעת שלוש, ניקוי מאבק ולכלוך: ביצוע הצביעה יהיה כדלקמן
הגוון . יש להמתין שעתיים עד ארבע שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש. 5-15%דילול מים 

  .לבן

 
        ))))סיודסיודסיודסיוד((((צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי   11.09

  תוצרת " פוליסיד"הכוונה היא לסיוד בסיד סינטטי מסוג , בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד
, ניקוי, הסרת חלקים רופפים: הביצוע לפי הוראות היצרן כולל .או שווה ערך מאושר" טמבור"

  .שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא 3 - צביעה ב, סתימת חורים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  מטויחים גמר שליכט לקירות  10.11
  
  .יהיה בהתאם למפורט מטה ומותאם לשימוש וישום בסביבה ימית       

  



   

  



   

  
  
  



   

  
  

  צביעת משטחי פלדה  11.04
  

  . C-5Mהחשופה לסביבה חיצונית באווירה ימית  ) עמודים ומעקות(צביעת אלמנטים מפלדה שחורה ומגולוונת 
 .המערכות שלהלן כוללות מערכת צבע רטוב ומערכת צבע לצביעה אלקטרוסטטית בתנור

  

  דרישת לקוח  תיאור

  פלדה רגילה לא מגלוות  תשתית
  חוץ  חוץ/פים

  ISO  C-5M) 12944( סביבה קורוזיבית 

  5-50  )צלזיוס ( טמפרטורת סביבה 

  מגע אקראי עם מי גשמים   מים/מגע עם כימיקלים
מתוה של  - שחיקה של משטחי דריכה

  רגלים בלבד
  אין

  עמידות לטמפרטורה הדרשת מהצבע
  )צלזיוס ( 

25-70  

מראה אופייי  של קליפת תפוז   ראות סופית 
  .כ"עדיה  בד

ועים עמודים צריכים להיות צב
  .במערכת צבע המאפשרת גמר חלק

  RALלפי   גוון צבע 
ייצבע אצל יצרן הפלדה באופן   אתר הצביעה

  מקצועי בהתאם להוראות טמבור
  

  ) :לא מגולוונת(הכנת שטח לפלדה רגילה 
  

עיגול , הסרת כל נתזי הריתוך, כולל ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים, לפחות Grade 3 : (ISO 8501-3)גמר עבודות מתכת 
  .כל הקצוות והפינות

-1והסרת שומנים במדלל , שטיפה במים חמים וקיטור בלחץ גבוה: (SSPC-SP1)הסרת מלחים ושומנים : ניקוי ראשוני
  .GES - תוצרת טמבור " 2230אקוקלין "או בסבון  32

  .SA 2.5התזת גרגרים : הכנת שטח 
  ,Comparator G - Grade Medium to Coarse: (ISO 8503-2)חספוס שטח            

  . Ry5מיקרון  60-70  



   

  .ושאיבת אבק, נישוב באוויר נקי ויבש חופשי משמן ומים
  .1רמת אבק לא תעלה על דרגה :  (ISO 8502-3)בדיקת אבק עם סרט שקוף  

 .mg/m2 NaCl 20  -מתאימה ל תמוליכות מקסימאלי: (ISO 8502-9)בדיקת מלחים מסיסים במים  
  מיקרון מינימום 80ים מגולוונים בגלוון חם בעובי של הכנת שטח למשטח

  
-1והסרת שומנים במדלל , שטיפה במים חמים וקיטור בלחץ גבוה: (SSPC-SP1)הסרת מלחים ושומנים : ניקוי ראשוני

  .GES - תוצרת טמבור " 2230אקוקלין "או בסבון  32
 .מיקרון 20התזת גרגרים לעומק חיספוס של 

  
יש לבצע שיוף  –הנחשבת כשיטה היעילה ביותר להכנת השטחים המגולוונים , תזה בגרגריםבהעדר אפשרות לבצע ה

 .להסרת הברק מהגלוון 100או  80מכאני יסוד לעומק בנייר לטש 
 .יש להקפיד מאד לבצע את ההכנה באזורי הריתוך תוך הסרה יסודית של שלקות ריתוך וחלודה

בעזרת  4-100י טמבור או לחילופין במדלל "המשווק ע GES' של חב  2330הסרת כל הזיהומים בחומר ניקוי אקוקלין 
 .ניגוב במטלית נקייה –מטלית ספוגה במדלל ובהמשך 

  .השטח חייב להיות יבש ונקי לחלוטין
  
  

  M 5  -Cמערכת צבע רטובה עבור קוסטקורצייה המצאת בקרבה לאווירה ימית  

שלב 
במע

  רכת 

מיקום 
  במערכת

  עובי יבש  יתאור כלל  שם המוצר
  מיקרון

  הערות/ תיאור

  
1  

שכבה 
  ראשוה

צבע יסוד אפוקסי עשיר 

    SSPCאבץ 

צבע יסוד אפוקסי 
רב מוצקים עשיר 
אבץ להגה יעילה 

  גד קורוזיה

  
60-70  

  

  
2 

STRIP 

COAT  
ראה הסבר (

  )*למטה

 80צבע אקופוקסי 
  אלומייום

צבע יסוד אפוקסי 
רב מוצקים גד 

  קורוזיה

אלומייום מכיל  80ופוקסי הצבע אק  60-80
פגמט אלומייום להגה גד קורוזיה 
ומתחבר היטב לצבע יסוד עשיר אבץ 

ל"ה  

  
3  

 80צבע אקופוקסי   שכבה שייה
MIO   

צבע יסוד אפוקסי 
רב מוצקים גד 

  קורוזיה

מכיל  MIO 80הצבע אקופוקסי   120-150

  להגה גד קורוזיה mioxפיגמט 

מילוי   4
והחלקת 

  השטח

ק פוליאסטר עדין מר
גלזוריט למילוי פגמים 

מקומיים או צבע 
למילוי של כל השטח 

קומפקט   2Kמסוג
  פילר

חומרי מילוי 
במריחה או בהתזה 

  )לפי בחירה(

יתן לבחור חומר המילוי או ההחלקה   
  בהתאם לסיבות

  
5  

שכבה 
רביעית 

שלישית 
או רביעית /ו

עד לכיסוי 
  מלא

 PEצבע עליון טמגלס 

   RALי גון ברק משי לפ

צבע עליון 
פוליאוריתי עם 
עמידות מעולה 
  לסביה חיצוית

או  40-50
עד לכיסוי 

  מלא

היו צבע  PEהצבע טמגלס 
פוליאוריתי פוליאסטר לעמידות 

  מעולה בסביבה חיצוית קורוזיווית 
מספר שכבות צבע העליון תלוי : הערה

בגון הצבע ויתכן ויהיה צורך בשתי 

 40-50 בעובי PEשכבות טמגלס 
  .מיקרון לכל שכבה

כ עובי "סה  
כולל מיימלי 

בכל קודה 
לא כולל (

צביעת 
STRIP 

COAT 
בריתוכים 

ל"כ(  

    220-270    

  

STRIP COAT*  סטרוקציהעל ריתוכים ושפות קו:  



   

 יש  ליישם מעליהם –זוויות ושפות הקוסטרוקציה הים אזורים עם קשיי גישה מבחית הצביעה , מכיוון שריתוכים
  .מיקרון יבש 60בהברשה שכבה וספת בעובי מיימלי של 

  
  מערכת הצבע רטובה עבור אלמטים מגולווים

  
שלב 

במערכ
  ת

זמן   תאור כללי  שם המוצר  מיקום במערכת
המתה 
לשכבה 

  הבאה
  )שעות (

  עובי יבש
  מיקרון

  
1  

צביעה בריתוכים 
לא מגולווים 

ובכל מקום בו 
שכבת הגלוון 

  פגעה 

ע יסוד עשיר צב  גלווציק
  אבץ

4-24    
50-60  

  
2  

שכבה ראשוה 
  על כל השטח

בגוון   80צבע יסוד אקופוקסי 

  RAL 7035אפור בהיר 

צבע אפוקסי בעל  
אדהזיה מצוית 

לתשתיות 
  מגולווות

16-24  80-100  

שכבה שייה על   3
  כל השטח

צבע אקופוקסי    MIO 80צבע אקופוקסי 
להגה מעולה 

בסביבה 
  קורוזיווית

  80-100  

מילוי והחלקת   4
  השטח

מרק פוליאסטר עדין גלזוריט 
למילוי פגמים מקומיים או 

צבע למילוי של כל השטח 

  קומפקט פילר  2Kמסוג

חומרי מילוי 
במריחה או 

לפי (בהתזה 
  )בחירה

יתן לבחור חומר   
המילוי או ההחלקה 

  בהתאם לסיבות

צבע עליון על כל   5
  השטח

  
  

משי מגוון לפי  PEטמגלס 

RAL  או שתי שכבות בעובי
הזה לכל שכבה עד לכיסוי 

  מלא

  
צבע עליון 

פוליאוריתי עם 
עמידות מעולה 
  לסביה חיצוית

  
16-24  

40-50   
  

מספר שכבות : הערה
צבע העליון תלוי בגון 

הצבע ויתכן ויהיה צורך 
בשתי שכבות טמגלס 

PE  מיקרון  40-50בעובי
  .לכל שכבה

כ עובי כולל "סה  
מיימלי בכל 

ודה לא כולל ק
הצביעה 

ל "בריתוכים ה  

      200-250  

   5M-Cמערכת הצבע באבקה אלקרוסטטית לקונסטרוקציה הנמצאת באווירה ימית 
  
  

עובי  יבש     ברק  תאור מוצר  שם הצבע  שכבות
  מנימלי

טמפרטורת , קלייה
  )צלזיוס(מתכת

זמן 
  קלייה
  בתנור

אפוקסי   יסוד
  פנולי 

-XXX181   

 

צבע המבוסס על 
וקסי שרף אפ

פנולי לשיפור 
עמידות כימית 
  ובאווירה ימית

  מבריק

 

  70-80  190  
  או
200  

15  
  
10  

  :הכנת שטח בין השכבות
  הסרת אבק, מיקרון10התזת גרגירים לעומק חספוס של : 'אפשרות א

  קלייה חלקית של אפוקסי פנולי למשך מחצית הזמן הנדרש בשכבת היסוד וקרור  : 'אפשרות ב         

40לטמפרטורה נמוכה מ                            
0  

אפוקסי   ביניים
  פנולי 

צבע המבוסס על 
שרף אפוקסי 

  190  70-80    מבריק
  או

15  
  



   

-XXX181   פנולי לשיפור
עמידות כימית 
  ובאווירה ימית

200  10  

  :הכנת שטח בין השכבות
  הסרת אבק, מיקרון10התזת גרגירים לעומק חספוס של : 'אפשרות א

  קלייה חלקית של אפוקסי פנולי למשך מחצית הזמן הנדרש בשכבת היסוד וקרור  : 'פשרות בא         

40לטמפרטורה נמוכה מ                            
0  

  עליון
  

פוליאסטר 
טהור בגוון 

RAL 
  הנדרש

צבע עליון  בעל 
עמידות משופרת 

  לעמידות חוץ 
מתאים לתקן 

QUALICOAT.  

  
  מבריק

  
 משי

  70-80  190  
  או
200  

15  
  
10  

כ "סה
עובי 
  כולל

        210-240      

  
  בקרת איכות. 4
  

  תאור בדיקה
  

  ממצא  שיטת בדיקה

  ניקיון משומנים  
  

  ללא שומנים  בדיקה ויזואלית 

  נקיון מחלודה או תחמוצות  
  

2.5 SA  8501-1או ISO  מתאים בהשוואה ללוח תקני  

  עומק חספוס  
  

ISO8503-2  RZ -10 מיקרון לפחות  

  ויזואלית בדיקה
  

 תקין בדיקה ויזואלית לאיתור פגמים

  עובי פילם יבש לשכבה
  

ISO2808  80  

 X""מ "מ 2, מ"מ 1שתי וערב  ISO2409  הידבקות
  בהתאם לעובי

  כיפוף 
  

 עובר  אינץ 1/8מוט מנדרל 

  נגיפה ישירה ועקיפה
  

ASTM D-2974  80 80/אינץ/ליברות  

  ברק
  

ASTM D-523  לפי דרישה  

  גוון
  

  מתאים להצהרת יצרן dE  ספקטרופוטומטריתבדיקה 

  
  

  

  עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום    ----    12121212פרק פרק פרק פרק 
  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע

  .י המתכנן"או שווה ערך שיאושר ע" קליל"לעבודה יהיה של חברת  פרופילי האלומיניוםפרופילי האלומיניוםפרופילי האלומיניוםפרופילי האלומיניום  12.1
  

  עובי דופן פרופילי האלומיניוםעובי דופן פרופילי האלומיניוםעובי דופן פרופילי האלומיניוםעובי דופן פרופילי האלומיניום  12.2
  .מ"מ 1.60 - צוין אחרת לא יפחת עובי דופן הפרופיל מבכל מקרה שלא 

  
  אלגון וציפוי פרופילי האלומיניוםאלגון וציפוי פרופילי האלומיניוםאלגון וציפוי פרופילי האלומיניוםאלגון וציפוי פרופילי האלומיניום  12.3

בכל מקרה יהיה העובי המזערי . י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה"עובי שכבת האלגון ייקבע ע
שטח האלגון . מיקרון אלא אם צוין אחרת  15 2) הנמוכה( 2של שכבת האלגון בהתאם לכינוי 

ציפוי . 325י "שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת. ללא כתמים ופגמים אחרים, יה אחיד במראהויה
  .תקן- י מצפה מורשה בעל תו"הפרופילים יבוצע ע



   

  
תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה  צביעת פרופילי האלומיניוםצביעת פרופילי האלומיניוםצביעת פרופילי האלומיניוםצביעת פרופילי האלומיניום  12.4

י המתכנן על פי לוח "בחר ויאושר עמיקרון בגוון שי 1 30 - ואפיה בתנור בעובי לא פחות מ
י "הצביעה תתאים לת. י יצרן עבודות האלומיניום"הגוונים של חברת הצביעה שיימסר למתכנן ע

  .AAMA -  603.7ותקן אמריקאי  1068
   

  ::::מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאותמוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאותמוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאותמוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות   12.5
  .2עמידות בחדירת אויר לפי כינוי   .א
  .2י כינוי לפ, עמידות בפני חדירת מים  .ב
  .2עמידות בהעמסה מיכנת לפי כינוי   .ג
  

        חיבוריםחיבוריםחיבוריםחיבורים  12.6
החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות ויהיה בכל 

המסמרות ושאר אמצעי החיבור , כל הברגים. מקרה חיבור יציב שיבוצע באורח מקצועי נכון
כל חיבורי הפינות . 266י "ם והציפוי יבוצע לפי דרישת תכרו- למיניהם יהיו מפלדה מצופה קדמיום

  .עם פינות קשר מאלומיניום מתאימות לפרופיל הספציפי, יהיו חיבורים פנימיים
  

  משקופים סמוייםמשקופים סמוייםמשקופים סמוייםמשקופים סמויים  12.7
. מ"מ 2סמויים מפח פלדה מגולוון בעובי ) מלבנים(כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים 

  .בץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוךאת המשקופים יש לצפות בשכבת א
האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי הבטון . כל הברגים מברזל יהיו מצופים קדמיום כרום

לפני הרכבת חלקי , או בחומרי איטום מאושרים/ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל ללא סיד ו
סמויים יעשה בחומר אקרילי האיטום בין משקופי האלומיניום והמשקופים ה. האלומיניום
  .י המתכנן"שיאושר ע

הכנסת דיבל לחור הקידוח והצמדת , י חבור המשקוף בקידוח"תיעשה ע התקנת משקופים סמוייםהתקנת משקופים סמוייםהתקנת משקופים סמוייםהתקנת משקופים סמויים
המרחק בין עוגן לעוגן או בין חור חיבור אחד . י עוגנים"או ע, י בורג מצופה קדמיום"המשקוף ע

  .'סמ 60לשני לא יעלה על 
  ).אקדח(אין להתקין משקופים סמויים בירייה . עשה בטיט צמנט ללא סידביטון משקופי העזר יי

  .י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי"או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע קווי טיחקווי טיחקווי טיחקווי טיח
  

  מגע אלומיניום וחומרים אחריםמגע אלומיניום וחומרים אחריםמגע אלומיניום וחומרים אחריםמגע אלומיניום וחומרים אחרים  12.8
כל חיבור . יקבלו שכבת הגנה ביטומנית, מוצרי האלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח

ייעשה בדרך שתמנע פגיעה קורוזיבית ', כגון פלדה וכד, מוצר אלומיניום עם מתכת אחרת של
  .באלומיניום

  
        פרזולפרזולפרזולפרזול  12.9

' הרוזטות וכו, המנעולים, כל הצירים. הפרזול יהיה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום
  .באם לא צוין אחרת יחוברו ליחידות בעזרת ברגיי קדמיום

  .י הקבלן"ים אישור האדריכל על פי דוגמאות שיסופקו עכל חלקי הפרזול טעונ
גלגלים ". אלום"ידיות וסגרים תוצרת , בהיעדר דרישה אחרת יהיה הפרזול לחלונות מכל הסוגים

  .לכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מיסבי כדורים המצופים בניילון או בקולון
הציר יחובר למשקוף , ם ציר מפלדת כסף או פין אקולוןצירי הצד יהיו מאלומיניום ע, לדלתות

הפריט המחובר (צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולוון ) לא עם מסמרות עוורות(ולכנף עם ברגים 
מחזירי שמן עליונים ותחתונים תוצרת . ע"או ש" ירדני"מנעולים וצילינדרים תוצרת ). לריצוף

כנפיים לפי טבלה המצורפת למחזיר השמן והמגדירה ע והמותאמות לגודל ה"איטליה או ש" ייל"
  .גודל משאבה לפי רוחב הכנף ומשקלה

  .זהה לזה של דלתות העץ" מסטר קי"כל הדלתות יסופקו עם מנעול 
או שווה ערך " HEWI"מסוג , בהיעדר דרישה אחרת, ידיות בדלתות וכן רוזטות וכיסויים יהיו

  .י האדריכל"מאושר ע



   

או בלמי גומי ברצפה או בקיר /ע מותקן ברצפה ו"או ש" ליפסקי"ור מסוג מחיר הדלת יכלול מעצ
  .לפי הנחיות המפקח

  .בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר
  

        הזיגוגהזיגוגהזיגוגהזיגוג  12.10
ובכל מקרה לא יפחת  1099י "במידה שלא צוין אחרת יהיה עובי הזכוכית בהתאם לדרישות ת

  .בהתאם לשטח הזכוכית 2בור כינוי מהנקוב במפרט הכללי ע
שריטות או פגמים , גלים, בלי בועות אוויר, מהמין המעולה ביותר, מינית- הזכוכית תהיה חד

  .זכוכית פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה. אחרים
אטמים  בתוספת" סרגלי זיגוג"הזיגוג יורכב באמצעות . אם לא צוין אחרת, הזכוכית תהיה שקופה

המותאמים לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי הזכוכית ובניצב הבולט של 
  .פרופיל הכנף ובמרכזה

האטמים טעונים אישור . י חומר סיליקוני שקוף"בין האטמים לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע
  .המתכנן

  
  חלקים שאינם אלומיניוםחלקים שאינם אלומיניוםחלקים שאינם אלומיניוםחלקים שאינם אלומיניום  12.11

טעונים ', מרק אקרילי וכו, מרק, גמר, ית כולל חלקי פלסטיקכל חלק שאינו אלומיניום או זכוכ
  .אישור המתכנן

לפי דרישת המתכנן יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם הוא 
  .C.V.P- לא יאושרו אטמים מ.  EPDMאטמים יהיו מניאופרן או . מבקש לאשר

  
משקוף הסמוי או לפתח כך שמרווחים בין המשקוף תתבצע בחיבור היחידה ל התקנת היחידותהתקנת היחידותהתקנת היחידותהתקנת היחידות  12.12

י הצמדת היחידה למשקוף במרחקים "החבור יתבצע ע. מ מכל צד"מ 4הסמוי ליחידה לא יעלו על 
  .ביניהם וחבור בבורג פח מצופה קדמיום

  
  איטוםאיטוםאיטוםאיטום   12.13

. םהמרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום ייעשה בחומרים אקריליים או סילאקרילי
  .איטום פינות המשקופים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שקוף

  ).לעיל 12.10ראה סעיף (חומרי האיטום חייבים באישור המתכנן 
  

        אישור לייצוראישור לייצוראישור לייצוראישור לייצור  12.14
של כל טיפוס בנפרד כולל חתכים  1:1על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות בקנה מידה 

גמר ליד קירות ופרטי , כנפיים, מלבנים, משקופים עיוורים, צורת חיבור למבנה, אופקיים ואנכיים
  .פרזול

, לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל לתכניות
ולאחר , התכניות יוגשו לאדריכל בשני עותקים. אישור לדוגמה של מוצר מוגמר - ובמידה שנדרש 

דאוג לכך שהתכניות ימסרו לאישור האדריכל לא יאוחר על הקבלן ל. י המפקח"שיאושרו בכתב ע
  .יום לפני המועד שיקבע להתקנת המשקופים העיוורים 30 - מ

י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות לפי התכניות "על התכניות שהוגשו ע אשור האדריכלאשור האדריכלאשור האדריכלאשור האדריכל
  .המאושרות ואין לסטות מהן

  
  יחידה לדוגמאיחידה לדוגמאיחידה לדוגמאיחידה לדוגמא   12.15

, היה על הקבלן להכין ולהרכיב באתר יחידה לדוגמא מכל טיפוסלפי דרישת המתכנן או המפקח י
  .לאישור המתכנן

בכל , מודגש בזאת שרק לאחר אישור המתכנן מראש לדוגמאות יוחל ביצור אלמנטי האלומיניום
. או לתוספת כלשהיא/מקרה של פסילת המוצר על ידי המפקח לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו

האלומיניום יתואמו עם יועצי החברה המספקת את מוצרי בנוסף לאמור לעיל כל פרטי 
  .האלומיניום

  



   

על כל . י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות"הפתחים בבניין יילקחו עמידות מידות מידות מידות    12.16
סטייה בפתחים מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל ולקבל את 

  .אישורו לכך
  

  
  

  הגנת המוצריםהגנת המוצריםהגנת המוצריםהגנת המוצרים  12.17
עטופים ומוגנים ויאחסנם במקום , הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים

ההרכבה . שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבה, ובצורה נאותה, סגור ונקי
ה עד והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיע, לאחר תום העבודות האחרות בבניין, כאמור, תיעשה

ועם תום , הוא ינוקה מיד, מלט או סיד, י צבע"במקרה שהוכתם המוצר ע. לגמר הבניין ומסירתו
לאחר הייבוש , הבנייה ינוקו כל המוצרים במטלית נקייה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים

  .יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין
  .אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או בצמר פלדה

  
  מועד ההתקנהמועד ההתקנהמועד ההתקנהמועד ההתקנה  12.18

, כל מוצרי האלומיניום כולל חלונות הנגררים לתוך כיס יורכבו בבניין לאחר גמר עבודות הטיח
המלבנים . ולא יתחילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח, הסיוד והצבע, הריצוף

  .הסמויים יורכבו לפני הטיוח
  

או במסלוליה כגון שבבי /רו על גבי היחידה והיחידה כולל את ניקויה מחומרי עזר שנשא ניקיוןניקיוןניקיוןניקיון   12.19
פסולת החומרים שהוא פועל יוצא , קצה מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם, קידוח

  .י המפקח"הפסולת תפונה למקום שיאושר ע. מיצור והתקנת היחידה בבניין
  

  חלקי אלומיניום בלתי מתאימיםחלקי אלומיניום בלתי מתאימיםחלקי אלומיניום בלתי מתאימיםחלקי אלומיניום בלתי מתאימים  12.20
שלא יתאימו לתכניות ולמפרט הטכני או לא יהיו  או מוצרים/חלקי האלומיניום ופרזול ו

  .על חשבון הקבלן, יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים, לשביעות רצון המפקח
  

מחירי היחידה כוללים את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו לרבות כל   12.21
הכל , ע"צרת שהרבני או שמגן למניעת התפסות אצבעות מסוג אצבעוני תו. הפרזול כנדרש

  .קומפלט כמפורט ברשימת האלומיניום
  .כמו כן מחירי היחידה כוללים בדיקת המטרה על פי התקן לכל אלמנטי האלומיניום  

  
  .כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות  12.22
        אופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדיםאופני מדידה מיוחדים  12.23

  
ל כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו את המוצר ע מחירי היחידה כולליםמחירי היחידה כולליםמחירי היחידה כולליםמחירי היחידה כוללים  12.23.01

לעיגון המשקופים  R.H.Sעמודי , דוגמאות, הכנת תוכניות לביצוע לאישור: ובכלל זה
מעצורים הידראוליים , כנדרש פרזול, זיגוג כנדרש, אביזרי קביעה, במחיצות גבס

ם למתואר הכל בהתא - ציפויים ופסי הגנה ; )מסטר קיי(מנעול רב מפתח , וצילינדרים
  .במפרטים ובתוכניות, בכתב הכמויות, ברשימות למיניהם

  
בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר  10%שינוי במידות היחידות בגבולות של   12.23.02

  .או לתביעה כלשהי מצד הקבלן/היחידה ו
  
  
  
  
  
  
  



   

 עבודות  אבןעבודות  אבןעבודות  אבןעבודות  אבן        - - - -         14141414פרק פרק פרק פרק 
 

  תקנים ובדיקותתקנים ובדיקותתקנים ובדיקותתקנים ובדיקות  14.01
עבודות  -  14המפרט הכללי לפרק , תקנים הישראליים הרלוונטייםעל הקבלן למלא את דרישות ה  

  .חיפוי קירות באבן טבעית -  378כ "אבן שבהוצאת משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון ומפמ
  

  סוג האבןסוג האבןסוג האבןסוג האבן  14.02
  .י המזמין ויועציו ועל פי שיקול דעתם"שווה ערך יקבע בלעדית ע

        מקורות האבןמקורות האבןמקורות האבןמקורות האבן  .1
לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן  על הקבלן להציג בפני המזמין  

על מנת לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי , הדרושה לביצוע העבודות
, הקבלן יוכלו לעמוד במועדי האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן

תון להשפעת רצף האספקה לא יהיה נ. טיב וגוון האבן העונים על דרישות המפרט
על , על מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על ידי הקבלן. האינתפיאדה

, דוגמאות סיתות, להמציא לו דוגמאות גוון אבן, הקבלן להשלים את כל דרישות המפקח
  .ב"תעודות מעבדה וכיו

  
        סוג האבן וטיבהסוג האבן וטיבהסוג האבן וטיבהסוג האבן וטיבה  .2
        

נקיה , רים וקשהמ  דקת גרג"ס 3בעובי  "ראש הנקרה"כורכר האבן תהיה אבן   .1
, פאת נדבך האבן הנראית לעין. סנטימטרים 3העובי המינימלי . מפגעים וגידים

  .תנוסר גם בצידה הפנימי לשם קבלת מקצוע ישר משני הצדדים
  
בבדיקה (סימני משור בולטים , שיניים, הקנט סביב יחידת החיפוי נקי בלא בליטות  .2

סדקים או , בלא סימני גידים) ןצד האב(אחידות במבנה הקנט , )י מישוש"גם ע
  .חורים

  
ההדבקה תעובד באופן . כל הפינות יהיו מודבקות ומהוקצעות לאחר הדבקתן  .3

ההדבקה תעשה עם חלקי אבן מאחורי זוית הפינה . שסימניה יעלמו לחלוטין
  .הגלויה

אחידות ומלאות אם לא צויין אחרת בתוכניות , מ"מ 30יחידות החיפוי יהיו בעובי   .4
  .או בכתב הכמויות/ו

  
  90מידות יחידות החיפוי היו בהתאם לתוכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של   .5

  .בלא סטייה מהמידה הנדרשת
  

ל תוצא מהאתר או תפורק מקיר "אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ  .6
  .הציפוי

  
  . ניות האדריכל או לפי דרישות האדריכלגודל האבנים יהיו כמסומן בתוכ  .7
  
  

  
  תכונות האבןתכונות האבןתכונות האבןתכונות האבן  14.03

  .ר"מ/ג"ק 2500 - משקל סגולי מרחבי מינימלי   
  .2% - ספיגות מקסימלית   
  .45 - ) ס"מגפ(חוזק ללחיצה מינימלית   
  .3 - ) ס"מגפ(חוזק לכפיפה מינימלית   
  .378כ "שיטות הבדיקה יהיו לפי הנחיות מפמ  

  



   

        ותהותהותהותהעיבוד האבן וסתעיבוד האבן וסתעיבוד האבן וסתעיבוד האבן וסת  14.04
  
        כלליכלליכלליכללי  .א

  .יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדוייק וברמה גבוהה, הסיתות יהיה סיתות מכני   
  

, תורחק לערמת אבנים פגומות בפינת האתר, אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים  
  . הדבר מצריך ברירה מיוחדת עם כל משלוח. כדי לשלחה ליצרן ברכב המשלוח הבא

  
סיתות האבן יתוקן , מה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאיםאבן אשר נבנתה כבר במקו  

במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו . במקומה בקיר אם הדבר יהיה אפשרי
  .ותוחלף באחרת

  
אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות , למען הסר ספק  

רשאי המפקח להורות על תיקון , אמורכ, בכל זמן עד לקבלת העבודה. שלמות של הבנין
  .פסילת אבנים או החלפתן, סיתות

  
. לא תתקבל אבן שעליה סימני פינוי וניסור. העיבוד יהיה אחיד על כל פני האבן הגלויים  

, יהיה סיתות מוטבה, בסיפים בקשתות ובאלמנטים אחרים בהם מצוין הדבר, בחשפים
לא תהיה . באופן אחיד על פני כל האבן, שיבוצע ברמה הגבוהה ביותר ובצפיפות גבוהה

  .מ"ס 1רוחב הזמלה לא יעלה על . אלא בפינות חיצוניות, זמלה לאבנים אלה
ללא , יש להקפיד על סיתות אחיד לכל פני האבן. בשאר הקירות יהיה הסתות תלטיש דק  

-2, יש להקפיד שתחילת הסתות בפאות יהיה צר ככל האפשר. זמלה אלא בפינות חיצוניות
כדי שפני האבן יהיו אחידים וסביבת המישק לא שטוחה ונעדרת , מ לכל היותר"ס 1

לא יותר שימוש באבן קצרה . מגובה הנדבך 1.5לפחות פי , אורך כל אבן. סיתות
י הקבלן יחייב "אי תכנון מוקדם ע. מ"ס 15מהמינימום אלא באבני פינה שאורכן מינימום 

  .י הקבלן"פרוק האבן בקיר המחופה ע
  
        הגדרת סוגי הסיתותהגדרת סוגי הסיתותהגדרת סוגי הסיתותהגדרת סוגי הסיתות  .ב

        
, סיתות תלטיש גס הוא סיתות המבוצע על ידי קילוף צר של פני האבן באופן אחיד  .1

ואיזמל מחודד , מ"ס 2בשולים ברוחב מירבי של ") מטרקה("על ידי איזמל קטוע 
כך שלא ישארו עקבות האיזמל ופני האבן יעשו , על כל פניה, בזוית לפני האבן

מחצית הנחתות הפטיש על האיזמל . רת שטחים נסוריםגומות אחידות ללא הות
והמחצית השניה תהיה כשהאיזמל בכיוון ניצב לקודם , יהיו בזווית לכיוון אחד

  .בתפזורת על פני כל שטח האבן
, על כל פניה, סיתות תלטיש רגיל המבוצע על ידי איזמל מחודד בזוית לפני האבן  .2

כיוון פסי האיזמל , האבן לגומות אחידות על ידי קילוף פני, בשוליים" מטרקה"ללא 
  .לעיל ולא יוותרו בה שוליים נסורים 1י הנחיות סעיף "יהיה עפ

הוא סיתות המבוצע על ידי איזמל מחודד אנכית לפני ") מוסמסם("תלטיש עדין   .3
צפופים , האבן באופן עדין המותיר עקבות נקודתיים של האיזמל על פני האבן

  .ומגוונים בכיוונם
מוטבה גס יעשה בפטיש . עיבוד מוטבה הוא סיתות המבוצע בעזרת פטיש מטבע  .4

  .מ"ס 5X5שינים בשטח של  16שעליו 
עדין יותר ואינו מראה סימנים , הוא סיתות המבוצע אנכית אל האבן" נקר"סיתות   .5

  .הוריזונטליים של שוקיות
  
  
  
  
  



   

  סיבולת במידות לוחות האבןסיבולת במידות לוחות האבןסיבולת במידות לוחות האבןסיבולת במידות לוחות האבן  14.05
  :אבן לא יעלו על המפורט להלןהסיבולת במידת לוחות ה  
  מ"מ  0.2  אורך ורוחב   
  מ"מ  0.5    עובי   
  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האבן  0.3חריגה מניצבות   
  .פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האבן  0.25חריגה ממישוריות    

  
  
  

  בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות  14.06
כ "י מפמ"ולפי מפרט מת 14פרק , לוחות האבן עצמם יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי  

  :ובכלל זה' ג', חלקים א, 378
  

  .ASTMעמידות בספיגות קפילרית או   .1
  .2%הספיגות לא תעלה על   

  
  .ר"סמ/ג"ק 30לכפיפה של חוזק מזערי   .2
  
  .ר"סמ/ג"ק 450חוזק לחיצה מזערי של   .3
  
עמידותה ככל האמור לעיל והתאמתה , תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת על איכות האבן  .4

לרבות שחיקת , לתנאים הסביבתיים המיוחדים המאפיינים את האיזור בו מבקשים לחצוב
  . רוח

  
  עבודות החיפויעבודות החיפויעבודות החיפויעבודות החיפוי  14.07

  
תהיה בהתאם למתוכנן ' העוגנים וכו, לרבות המחברים, על כל מרכיביה מערכת הציפוי  .1

  .378כ "י מפמ"וכנדרש במפרט מת
  
הקבלן יהיה אחראי לביצוע הפרטים בהתאם לדרישות הארכיטקטוניות של הבנין   .2

עבודה כוללת חיפוי  .למרווחים ולטולרנסים ולהתאמתם לתכנון הכולל ולמידות בבנין
  .גליפים בפתחים

  
  הכנת שטחי החיפויהכנת שטחי החיפויהכנת שטחי החיפויהכנת שטחי החיפוי  14.08

  :הכשרה הבאות/בכל השטחים שיחופו באבן יבוצעו עבודות הכנה  
  
הרחקת כל הגופים הזרים , סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, קיצוץ חוטים שזורים  .1

  .ובדיקת פילוס פני הקיר
ההתזה תהיה בצפיפות של לא , לשיפור הדבקת שכבה אוטמת, התזה לחיספוס הקיר  .2

לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום את כל . מהשטח המותז 100%- ת מפחו
  . לרבות את ברזלי הזיון הגלויים, כיסי החצץ

. חול 2- צמנט ל 1שכבת החיספוס שתותז מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חול ביחס   
 ולא יוספו מים מעבר 1:1סיקה לטקס ביחס נפחים : ל תדולל בנוזל מים"התערובת הנ

שחל  50%מים ו 50%על ידי ערבוב  1פורמולה  - אפשר גם להשתמש בשחל לטקס  . לכך
  .ההתזה על מצע לח עם מים. לטקס

מ "מ 3ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי "את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו  
שכבת ההתזה תאושפר במשך ). במכונות השפריץ יינתן לווסת את גודל החורים(מינימום 

יתכן שיהיה צורך להתחיל . פעמים ביום 3- י הרטבה לפי הצורך ולא פחות מ"ם עיומיי
בימים אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה המותזת ולא . באשפרה כבר ביום ההתזה

  .להניח לה להתייבש



   

  .שכבת טיח צמנט לאטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מים ורטיבות לקירות הבטון  .3
  .מ"מ 10- מינימום ולא יותר מ מ"מ 9עד  8עובי השכבה   
  .ל"יש להרטיב היטב את הקירות לפני יישום הטיח צמנט הנ  
במים " 1סיקה "יש לערבב , גשמים וכדומה, במידה והחול והטיט רטוב מסיבות שונות  

  .י גרוד במשור"לאחר היישום יש לחספס את הטיח ע. 1:6ביחס 
  .ימים לפחות 5אשפרת הטיח תמשך   
פעמיים ביום תוך כדי בדיקה מתמדת של מצב  2-3-4פעמים ובימים  6-7ין ביום הראשון ב  

  .רטיבות הטיח
יתכן ואפשר . האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה מוקדם בבוקר ככל האפשר  

שעות לאחר היישום על ידי ריסוס ערפל שיעשה בעדינות רבה  4להתחיל באשפרה 
  .ובהקפדה

  
        השלד לבין חיפוי האבןהשלד לבין חיפוי האבןהשלד לבין חיפוי האבןהשלד לבין חיפוי האבן    בקירות ביןבקירות ביןבקירות ביןבקירות בין    - - - - רשת ברזל רשת ברזל רשת ברזל רשת ברזל   14.09

  
בקוטר , מ"מ 150X150במרווח בין קירות שלד לחיפוי האבן תורכב רשת בעלת גודל עין        .1

  .מיקרון 100בגילוון חם ובעובי , מ"מ 5
  .הרשת תמצא במרכז המרווח שבין האבן לקיר  
  . מ בכל כיוון"ס 60הרשת תחובר כל . חפייה בין רשתות משבצת אחת לפחות  

  
ברגי . י המפקח"סוג הפיליפס יאושר ע. י ברגי פיליפס"יגון הרשת ביציקות בטון תעשה עע  .2

  .העיגון מגולוונים
  
חייבים לקבל אישור , מידות הרשת, עיגון הרשת וחיבור  לאלמנטי הבטון  .3

  .בכתב, המתכנן/מהמפקח
  
  

  קישור בין החיפוי לשלד הבניןקישור בין החיפוי לשלד הבניןקישור בין החיפוי לשלד הבניןקישור בין החיפוי לשלד הבנין  14.10
  

לעיל שיאושרו על ידי המפקח אפשר  14.08בסעיף  אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר  .1
חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן /יהיה להתחיל בהרכבת לוחות החיפוי עם עוגני חיבור

  .ובמילוי בטון בין שלד בנין לחומר החיפוי
  
מ בהתאם לצורך מאחורי לוחות האבן והתערובת "ס 5- המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ  .2

אפשר להוסיף מוספים כדי להפוך . חול ים גס 2- צמנט ו 1ביחס של " שמנת"תהיה דלילה 
לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי התפשטות הטרמית , את הבטון אטום למים

  .בין הבטון עצמו לבין האבן
  
הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין לוח האבן   .3

  .לבין השלד
  
  .הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי על  .4

. או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה/ל עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו"את הנ
תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע (לפני השימוש במוספים עליו להתאים 

  .כתמים את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר) מנוסים
  
  
  
  
  
  



   

        י חירוץ פני צד ההדבקותי חירוץ פני צד ההדבקותי חירוץ פני צד ההדבקותי חירוץ פני צד ההדבקות""""שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין עשיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין עשיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין עשיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע  14.11
  

ומצב ) י סיגמנט יהלום"מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע(מאחר וצד הדבקות האבן לשלד הבנין חלק   
חייבים ליצור מקדמי בטחון , זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי

. י חירוץ או סיתות הלוחות"ומקדמים אלו נקבל ע) בלא כל קשר לעיגון מכני(הדבקות ברמת ה
  .חיספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון היצוק

  :החירוץ  או הסיתות יבוצע בהתאם לפירוט הבא  
  

 מ ובכיוון אופקי או"מ 2- חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ
  .אלכסוני

י חירוץ  "משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע ע 70%- החירוץ יהיה לא פחות מ              
  .החלשת מבנה וחוזק חומר החיפוי- אך בבקרה על אי, מכונה או חירוץ יד

  
   טיפול ביחידת החיפוי של האבן לפני חיפויה על קיר השלדטיפול ביחידת החיפוי של האבן לפני חיפויה על קיר השלדטיפול ביחידת החיפוי של האבן לפני חיפויה על קיר השלדטיפול ביחידת החיפוי של האבן לפני חיפויה על קיר השלד  14.12

  
  .י בהתאם למפורט בסעיפים הקודמיםבדיקת טיב ושלמות יחידת החיפו  .1
  
דקות ונקיון מכל חומרי  10- י טבילה באמבטיה במשך כ"הספגת חומר החיפוי במים ע  .2

ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות כתמים בחזית יחידות . זיהום ואבק
רו החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את החומרים המזהמים שיעב

  .לפני לוחות החיפוי
  
) דקות 10- כ(לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה   .3

) מי התקשרות(מצב זה של רוויה מונע ממים אחרים . לייבוש בהתאם למזג האוויר
  .את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל זיהום. להיספג לכל עובי הלוח

  
הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח והן  כמו כן על  .4

, כאשר יוצקים את מילוי הבטון ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל אחורי הלוח
  .שכן יש בכך כדי לשפר את ההיצמדות בין הבטון לבין אבני החיפוי

  
        ))))אנקריםאנקריםאנקריםאנקרים((((חומר העיגונים חומר העיגונים חומר העיגונים חומר העיגונים   14.13

ר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים להימצא כל עיגון חייב להיות מחומ  
לא (חומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים מרטיבות או ממי גשמים : כגון, סביבו

לכסותם /עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל הקבלן לצפותם). מותקפים בקורוזיה
  . חבקים גלויים של עוגנים לא מכוסים בבטוןולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי להשאיר 

  
  . לא יאושרו עוגנים מפלדה לא מגולוונתלא יאושרו עוגנים מפלדה לא מגולוונתלא יאושרו עוגנים מפלדה לא מגולוונתלא יאושרו עוגנים מפלדה לא מגולוונת  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  אריח החיפויאריח החיפויאריח החיפויאריח החיפוי////צורה והתחברות העוגן ללוחצורה והתחברות העוגן ללוחצורה והתחברות העוגן ללוחצורה והתחברות העוגן ללוח  14.14

  
מיקום קידוח . עוגנים נושאים ועוגנים תומכים, עוגנים 4- כל לוח חיפוי חייב להיתמך ב  .1

כך שהמחיצה ) פני הלוח(חיצוני של הלוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד ה
הפנימית שעליה מופעל המאמץ המירבי תהיה בעלת עובי מירבי והמחיצה החיצונית 

  .תשמש לחפות על העוגן
  
מ ועומק הקידוח "מ 5מ יוחדר לקידוח חור בקוטר "מ 3.5- עיגון בעל קוטר של לא פחות מ  .2

ר לנקודת החיבור לקבל את מרווח מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפש"מ 8- ל 6בין 
יחוייב . מ"ס 5כאמור עובי חיפוי לוח האבן יהיה לא פחות מעובי . ההתפשטות הנדרש

  .להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד בדבקים לחומר החיפוי
מ מתחת לקצה יחידת "ס 1- ל 0.8חוט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להימצא בין   

  .י ולא באיזור מרווח החיבור או במרווח הפוגההחיפו
  
בחלק העליון של הלוח , כלומר, יש למקם את העוגנים ששניים ישמשו כעיגון תומך  .3

מ מפינת "ס 7במרחקים של , והשניים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא
    .היחידה

  
יטת מתכת לתוך מישק כך שבשום מקום לא תהיה בל, העיגונים יבוצעו בצורה מדוייקת  .4

  .אריחי החיפוי/הפוגה בין לוחות
  

   דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות  14.15
  

  .על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי  .1
  
על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של   .2

ות מסביב לפתח ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרב"מ 5- כ
  .טיפוסי בהתאם להוראות המפקח

  
  
  

  
        איטום איטום איטום איטום , , , , כיחולכיחולכיחולכיחול,  ,  ,  ,  פוגותפוגותפוגותפוגות  14.16

  .מ יהיה בהתאם לדרישת האדריכל ותוכניות החזיתות"מ 10רוחב הפוגות   
ג "ק 2כמוכן תבוצע אטימות בסילר תוצרת סימונס במשקל של . הכיחול בגוון לבחירת האדריכל  

  . ר בגוון לבחירת האדריכל"למ
    

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםאופני מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםאופני מדידה מיוחדים ותכולת המחיריםאופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  14.17
  :במפרט הכללי גם את המצוין להלן 1400.02מחירי עבודת האבן כוללים בנוסף לאמור בסעיף   

  
, ברזל שטוח, זויתנים, עוגנים: כגון, את החומרים ואביזרי העזר הדרושים להרכבה  .1

חיתוך , וד פינותעיב. ב"ריתוכים וכיו, פרופילי נירוסטה, מחברים ואביזרי נירוסטה
קידוח חורים בגב האבן . התאמות שונות וחיתוכי אבן למידות הדרושות, בגרונגים כנדרש

  .לעיגון במידה ויחסר
  .גילוון חלקים מפלדה הנדרשים לביצוע תליה וחיבור מושלם  .2
ומלבד (כל המישקים בין הלוחות וביניהם לחומרים אחרים  1Aאיטום במסטיק סיקפלקס   .3

  ).ין מוצרי האלומיניום והאבן הכלול בעבודות  האלומיניוםהאיטום ב
  .שכבת הכנה אוטמת של הקיר לפי המפרט  .4
  .ימים לפחות 3אשפרה לתקופה של   .5



   

  .מירוק וליטוש האבן כשהיא על הרצפה ועל הקיר, ניקוי  .6
  .כיחול, סתימות לוחות האבן בכל שטחי החיפוי, האבן והפוגות, ניקוי  .7
  .ר"מ 10אות לחיפוי לאישור המפקח בכל מידה וגודל שיידרש בשטח של עד הכנת דוגמ  .8
  .או הדרושות לביצוע עבודה גמורה ומושלמת/כל עבודות העזר בהתאם לאמור במפרט ו  .9
גם במידות שונות מהמצויין בסעיפי כתב הכמויות ושילוב , שימוש בלוחות במידות שונות  .10

  .צוע בתוואי מעוגלשל לוחות בגדלים וסוגים שונים ובי
, לרבות פיגומים לכל גובה שיידרש, מחירי החיפוי יכללו את כל המפורט במפרט המיוחד  .11

תוך שמירת רציפות ואחידות עם , שינוע החומרים וכל הדרוש להשלמת העבודה במלואה
  .שטחי חיפוי סמוכים שבוצעו על ידי קבלני משנה אחרים

ספציפיים לחיבורים בין חיפוי האבן לחיפוי האלומיניום  מחיר החיפוי יכלול ביצוע פרטים  .12
י פרטים "לרבות השלמות בשיטת הרכבה רטובה עפ, ויטרינות וחלונות, של קירות מסך

  .שיאושרו אצל הפיקוח
מ לצורך "מ 100/100/10, 70/70/7יש לעגן במפלסים שונים זויתנים מגולוונים במידות של   .13

  .ויתנים אלה לא ימדדו בנפרדז. הנחת האבן בשורה הראשונה
מ אולם "מ 60אבן ראשונה המונחת על גבי זויתנים מגולוונים תהיה בעובי גדול יותר של   .14

  .אבן זו לא תמדד בנפרד ומחירה כלול במחירי האבן
  
  
  

 מיזוג אווירמיזוג אווירמיזוג אווירמיזוג אוויר        - - - -         11115555פרק פרק פרק פרק 
        

 

        תנאים כלליים מיוחדיםתנאים כלליים מיוחדיםתנאים כלליים מיוחדיםתנאים כלליים מיוחדים
        

        תנאי ההצעהתנאי ההצעהתנאי ההצעהתנאי ההצעה ....1111
        
        

 בשכונת רמת נבון רמת נבון כרמיאל- בית כנסת +  2גן ילדים  מוזמנות בזה הצעות לעבודות מיזוג אויר
  )422מגרש (  כרמיאל 
  על הקבלנים לציין את פרטי הציוד לרבות שם היצרן ומקום היצור של הציוד שיסופק על

  .ידם
  .הצעה שלא תמלא תנאי זה או כל תנאי אחר של הנתונים הכלליים עלולה להידחות            

  
 יש להחזיר את כל המסמכים המצורפים למפרט זה מלאים וחתומים                   ,בעת הגשת ההצעה

  .י המציע"ע            
  
 בתנאים הכלליים שלהלן :  

  
  עיריית כרמיאל  - המזמין              

  
רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות . א"פירושו קבלן מ - הקבלן             

  . ומעלה 5/בסיווג ב 170.בענף                         , זוג מתקני מי
  

  מתאריך קבלת , תקופת הבדק והאחריות על מזגני אויר לפי תעודת אחריות של היצרן
  .המתקן

  .תקופת הבדק והאחריות על ההתקנות וציודם לשלוש שנים מתאריך קבלת המתקן            
 - לא יאוחר  מ מידיתכל תקלה תתוקן .  על ידובתקופת הבדק הקבלן יטפל בציוד שסופק 

  וזאת באחריות הקבלן ועל חשבונו, שעות משעת קבלת ההודעה  24

 

 



   

  

        רשימת מסמכיםרשימת מסמכיםרשימת מסמכיםרשימת מסמכים ....2222
        

בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים לכתב ,  חוזה זה כולל את המסמכים המפורטים להלן
 ____לפי סעיף   העדיפות בין המסמכים לצרכי ביצוע תהיה.  הכמויות ולמפרט המיוחד

העדיפות בין מסמכים לצרכי תשלום תהיה כאמור . במוקדמות מפרט מיוחד ראשי במכרז זה
  .ל "במוקדמות כנ  ____בסעיף 

  
  

        מסמך שאינו מצורףמסמך שאינו מצורףמסמך שאינו מצורףמסמך שאינו מצורף        מסמך מצורףמסמך מצורףמסמך מצורףמסמך מצורף        המסמךהמסמךהמסמךהמסמך
    )י הקבלן"תצורף ע(הצעת הקבלן   'מסמך א
    )י הקבלן"ע(תנאי  החוזה לביצוע מתקן   'מסמך ב
-ט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הביןהמפר    'מסמך ג

  משרדית
  .ל"אופני מדידה והתשלום המצורפים למפרט הנ

  .הכל לפי המהדורה המעודכנת ביותר

    תנאים כלליים מיוחדים 1- 'מסמך ג
    מפרט טכני מיוחד 2- 'מסמך ג
    פרטי הציוד  'מסמך ד
    כתב כמויות  'מסמך ה
    מערכת התוכניות והשרטוטים  'מסמך ו

  
        ....יש ליידע את המפקח ולנהוג לפי הנחיותיויש ליידע את המפקח ולנהוג לפי הנחיותיויש ליידע את המפקח ולנהוג לפי הנחיותיויש ליידע את המפקח ולנהוג לפי הנחיותיו, , , , בכל מקרה של סתירה בין המסמכיםבכל מקרה של סתירה בין המסמכיםבכל מקרה של סתירה בין המסמכיםבכל מקרה של סתירה בין המסמכים

        ....הקבלן בעלות השינוייםהקבלן בעלות השינוייםהקבלן בעלות השינוייםהקבלן בעלות השינויים    אאאאיישיישיישייש, , , , לא יידע הקבלן את המפקח לא יידע הקבלן את המפקח לא יידע הקבלן את המפקח לא יידע הקבלן את המפקח 
        
        
        
        

  תאור העבודה .3
                                                                    

מבוסס יחידות מטיפוס קירי    VRF,יחידות מיזוג אוויראספקה והתקנת , העבודה במכרז חוזה זה
  .מ"חללים ציבורים וממ, אגף עזרת נשים, לאולם התפילה, טיפול אווירא ל"עיליות ויט

  .כיתות 2ונוסף מזגנים מפוצלים כולל מסוג אינוורטר לגן ילדים 
        

  וראות כלליות ה .4
        

        
מהדורה אחרונה  - 15כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר 

שראלים  ולתקנים מקצועיים יקנים לת,  לתוכניות,  למפרט המיוחד , )הספר הכחול(
  כפי שמופיע בגוף מסמך –אחרים 

  ).המפרט המיוחד(  2- 'המפרט הכללי וגוף מסמך ג' ג
אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה ימצאו ביטוין גם 

בתקנים , במפרט המיוחד, במפרט  הכללי,  כל המתואר בתוכניות. ביתר המסמכים 
  .משלים את הסעיפים בכתב הכמויות, אלה ובתקנות

 

 

 

 

 

 



   

  

        מניעת נזקים והפרעות למתקנים ולעבודות האחרות המתבצעות באתרמניעת נזקים והפרעות למתקנים ולעבודות האחרות המתבצעות באתרמניעת נזקים והפרעות למתקנים ולעבודות האחרות המתבצעות באתרמניעת נזקים והפרעות למתקנים ולעבודות האחרות המתבצעות באתר 4.14.14.14.1
        
        

לדרכים , על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזק למתקנים ולשטחים הקיימים
פעולה והתאמה  ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף' ביוב וכו, מים, טלפון, לקווי החשמל, ולציוד 

  .והקבלנים האחרים העובדים באתר, המפקח, מלאה עם מהנדס האתר
  .או לסגירת מעברים /על הקבלן לאחוז בכל באמצעים  בכדי שלא לגרום להפרעות ו

על , עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש לגופו של כל אדם, כמו כן
  .צאה מהםאו כתו/ידי עבודות שתבוצענה ו

  .מתחייב הקבלן לתקנו מיד על חשבונו, במקרה של גרימת נזק כלשהו
רשאי המפקח לבצע את , במידה ולא יבוצע התיקון תוך שבועיים לשביעות רצונו של המפקח

  .י קבלן אחר על חשבון הקבלן"תיקון הנזק ע
  
  

  ציג בקבלן ומחסן באתר 4.2
                                

        
נוסה ומיומן במקצועו אשר יהיה נוכח באתר כל מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  יהיה טכנאי מ

  .הזמן שעובדי הקבלן או עובדי קבלני משנה מטעמו יעבדו בו
  .נציג הקבלן באתר יהיה מוסמך לקבל ולבצע עבודות בהתאם להנחיות המפקח 

        הגלום במחיר הצעתו, הקבלן יקים באתר עבודתו מחסן ובו ציודו וחומרים        
        
        

  ת וספותעבודות בלילה ובשעו 4.3
        
        

לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע כל תשלום נוסף ואם , כדי למלא את הוראות קיום הביצוע לחוזה זה
יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום או באם יהיה עליו לעבוד בלילה 

  .וזאת כדי למנוע הפרעה לפעילות השוטפת בבנין
        

ם לא יירכשו אלא לאחר התיעצות עם המפקח שיאשר את סוג מוצרים מכל הסוגי                         4.44.44.44.4                
והוא רשאי לפסול , דעתו של המפקח בנדון תיחשב כסופית ומכרעת  .הרצויה בכל מקרה        התוצרת

על הקבלן להזמין מראש את כל . ל מבלי שהקבלן יקבל פיצוי על כך"כל אשר יירכש בניגוד לנ
        .המאושר כפי שהתחייבהחומרים האפשריים מבלי לפגוע בלוח הזמנים 

  
  

  הגה על העבודות מפגעי מזג האוויר           4.5
  

י תופעות מזג אויר "ע יינזקועל הציוד ועל המערכות כך שלא , על הקבלן להגן על העבודות
  .'רוח וכו, קורוזיה, אבק, ל כמו חדירת מים"ומתופעות לוואי הנלוות לנ

מלאה ובלעדית לזאת ומתחייב לתקן את הנזקים  על הקבלן באחריות  אייש, במקרה של גרימת נזק

  . לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.  חשבונו שלו
  .ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת       

  
  
  
  
  
  



   

  
  בטיחות    4.6
  

כפי שהדבר בא לידי ביטוי , הדרושים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות                   
                     הוראות המוסד לבטיחות ולגהות וכללי המקצוע, בודה בדרישות משרד 

הוא לבדו כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין הוראות דין המתייחסות לבטיחות , הקבלן יהיה אחראי  
  .העבודות מבלי לגרוע מכללותו ביצוע                בעת 

  
  חשמל   4.7
  

אולם ההתחברות אל מקורות . י הקבלן הראשי"החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע                
  .בתיאום מוקדם עם המפקח במקום, ובהתאם למקום העבודה יעשו על חשבון הקבלןהחשמל

חריות לבצע מראש ועל חשבוו ועל הקבלן מוטלת הא, המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות חשמל                  
                   .סידורים מתאימים לאספקה עצמית בכל מקרה של תקלה או הפסקה באספקת החשמל

  
  סילוק פסולת     4.8

                         
                    .השטח על חשבונו וללא תמורה נוספת ןניקיובסיום כל יום  העבודה יבצע הקבלן 

  .יבצע זאת המזמין על חשבון הקבלן, במידה ולא                  
פיזור הפסולת יעשה בהתאם . י הקבלן מחוץ לאתר "הרחק פסולת מכל סוג שהוא תיעשה ע            

  .להוראות הרשויות  המקומיות
  חלות על הקבלן בלבד, כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראה זאת                 

  
        בשטחבשטחבשטחבשטח    התארגנותהתארגנותהתארגנותהתארגנות                4444.9.9.9.9

        
        .בתוך אתר העבודה יהיה על הקבלן לקבל אישור מראש לגבי מיקומם של מתקניו השונים                   

        
        קבלני משנה  קבלני משנה  קבלני משנה  קבלני משנה                          10101010....4444

        
המזמין רשאי לפסול קבלני משנה העובדים מטעמו של הקבלן אם לדעתו אינם                  

                   .מתאימים לביצוע העבודה או מכל טעם  שהוא
הקבלן יעביר את רשימת קבלני המשנה בכתב לאישור המפקח ויקבל אישור                  

                  .בכתב להעסקתם
  

  )AS MADE(" כפי שבוצע"זיכרון  תכניות     11111111....4444

  

) . AS MADE" ( כפי שבוצע" תכניותהעתקי )  3(לאחר גמר העבודה  על הקבלן לספק שלושה 

  .לה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידוא תכניות

לפי הוראות , או מפורטות יותר( תהיינה באותו קנה מידה כמו התוכניות המקוריות  התכניות
התוכניות תראינה את  .הן תוכנה תוך כדי ביצוע העבודה ותושלמנה מיד עם השלמתה)  המפקח

  . י הקבלן לפי חוזה זה"ע המיקום הסופי של הציוד וכן הפרטים של כל העבודות שנעשו

וכן הוראות , יחד עם התוכניות יגיש הקבלן את כל המפרטים  לציוד  ולעבודות כשהם מעודכנים
  .אחזקה מונעת

  .י המפקח"אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע תכניות,הגשת 

ועל הקבלן לכלול זאת במחירי , לא תשולם תוספת מחיר עבור הכנת והגשת התוכניות והפרטים 

  .יחידה של חוזה זהה

  .תהיינה ממוחשבות ללא שינויים ידניים     AS MADE תכניות
  
  

 



   

 
  

 עבודות וספות     .5
        

    .נוספות או עבודות/יתכן שבמהלך העבודה יידרש מהקבלן  לבצע שינויים כתוצאה מעדכון התכנון ו

5.1  
מראש ויביא  כך למפקח שבועיים תנאי שיודיע עלהקבלן יהיה רשאי לבקש הארכה למועד השלמת העבודות וב      

  .המפקח יקבע את שיעור הארכה באופן בלעדי וסופי. ראיות חד  משמעותיות שיגרמו לעיכוב בעבודות 
, במידה וייווצר צורך לבצע או לספק חלקים או חומרים שאינם כלולים בכתבי הכמויות המצורפים

 .להגיש הצעה בכתב עם פרטים מלאים   על הקבלן 
  .שאי לעכב ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי/לא יהיה הקבלן רבכל מקרה 

  

         

  .במוקדמות מפרט מיוחד ראשי במכרז זה_____או עבודה נוספת ייקבע לפי סעיף /ערכו של השינוי ו    5.2

  

 הסדרים כספיים           .6

  
            

 .כמצוין במסמכי התקשרות עם המזמין      

 

 

 

___________________                                        ________________________  

  חתימת הקבלן                                                                    תאריך             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 2-'מסמך ג

  

  מפרט טכני מיוחד

  

ומזגנים מפוצלים כולל מסוג אינוורטר לבית כנסת , VRFיחידות מיזוג  תקנת יחס לאספקה והמסמך זה מתי

  .)422מגרש (כרמיאל  בשכונת רמת נבוןכיתות אשר נבנה  2וגן ילדים 

  

המפרט המיוחד מסתמך על האמור בפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת 
  .זה של חוזה' משרדית המהווה את מסמך ג- הועדה הבין

  .מפרט זה בא להוסיף על האמור לעיל

  

  

  תיאור הפרויקט .1

  

  : מטרת הפרויקט

, מיזוג שטחים ציבוריים, באולם התפילה כולל בעזרת נשים VRFעל מערכות  א מבוססת"מהתקנת יחידות 

  .י מזגנים מפוצלים"וכיתות בגן ילדים ע

  

  

  

  נתונים אקלימיים 1.1

  

  ) .ם ותכנון מיזוג אויר בישראלעל פי מדדים אקלימיי( תנאי אקלים קיצוני 

  

  

  :תנאי חימום:                                                             תנאי קירור       

  

 B .D    C °20: .תנאי פנים                   B.W   C °19 ,.B.D   C °27: .תנאי פנים

 B.W    C°6 ,.B.D   C °7: .תנאי חוץ                    B .W   C °24 ,.B.D   C °35: .תנאי חוץ 

  

  

  תנאי תכנון פנים 1.2

  

  מבוקר C°2 ±  C °23פנים  ' טפט     

  לחות יחסית אינה מבוקרת     

  

  

  

  

  

  

  



   

  היקף עבודה .2

  

  :העבודה כוללת       2.1  

  

  : המפורטים להלן  יםהתקנה והפעלה של הציוד, העבודה כוללת אך אינה מוגבלת לאספקה

משטח , תרמוסטט חדר, יחידת עיבוי, כולל יחידת איוד,  רכותיהם  לתפוקות הנדרשותעל כל מע
, פיקוד וניקוז, חשמל, י מפרט יצרן"צנרת גז מבודדת  תקנית עפ, מערכת הפעלה, עמדה למעבים

  מנתק בטחון 

  .מילוי גז ושמן, חיבור יחידת האיוד לנקודת ניקוז ולחשמל) י אחר"יסופק ע( 

התקנים ודרישות , התכניות, הכל לפי הוראות היצרן, היחידותלה תקינה של וכל הנדרש להפע
  .המזמין

  

 ROOM  TERMOSTAT(  כולל, על כל ציודם VRFאספקה והתקנה מושלמת של מערכות מיזוג  .1

( 

 .אספקה והתקנה מושלמת של מזגני אוויר מסוג אינוורטר על כל ציודם .2

 .VRFא מזוג "יודם ליחידה יתאספקה והתנה תעלות הספקת אוויר צח על כל צ .3

 .פיגומים למיניהם ובמות מתרוממות לצרכי עבודות קבלן מיזוג אויר  .4

 .י הנחיות עבודה בגובה של משרד העבודה"עבודה בגובה תתבצע עפ .5

  .עליו לקבל אישור מממונה בטיחות, כל פיגום במתקן הרמה     

כולל הגשת  .וצה לו לפי פרט נדרשמח/  ופיקוד בתוך המבנה , חשמל, תמיכות להתקנת צנרת גז .6

/ לאישור המתכנן , י ספק המערכות מיזוג אוויר"תכניות צנרת          מיזוג אוויר מאושרת ע

  המפקח לפני ביצוע

/  קשיחים  להעברת צנרת ותיאום מיקומם במעבר דרך קיר בטון  פלדה/  PVCאספקת צינורות   .7

  גג/ רצפה 

  מערכת איטום למעברי צנרת  .8

  תקרה או ביציאה לגג, רצפה, פתחים ושרוולים בחדירת קיר חיצוני איטום  .9

  שילוט ומספור הציוד  בתוך המבנה ומחוצה לו כולל מערך צנרת גז  .10

  שעות רצופות ללא תקלות 48לתקופה של מיזוג הפעלה תקינה של מערכות  .11

  תיקי מתקן  .12

 אחריות  ותקופת בדק .13

  

ושות לשם קבלת מתקן מושלם ולשם אבטחת פעולתו כמו כן  תכלול העבודה את כל שאר העבודות הדר
  .ל"התקינה והסדירה אף אם לא  צוינו במפורש בסעיפים הנ

  .על הקבלן לציין את כל פרטי הציוד לרבות שם היצרן ומקום היצור של הציוד שיסופק על ידו

  .ההצעה שלא תמלא תנאי זה או כל תנאי אחר של הנתונים הכלליים עלולה להידחות



   

  
  
  

  עבודה אינה כוללת       2.2

  

אך על קבלן מיזוג אויר מוטלת האחריות לוודא שהעבודה והציוד , העבודה אינה כוללת את הסעיפים הבאים 
  .המתוארים בהם יעשו ויותקנו בצורה שתבטיח השגת המטרה שלשמה נועדו

  קווי ניקוז למזגני אויר .1

  נקודת הזנת מתח למזגן .2

  מערכת חסכון ואנרגיה .3

 

 
        ום הפרק והתקניםום הפרק והתקניםום הפרק והתקניםום הפרק והתקניםתחתחתחתח                ....3333
        

  " .עבודות מזוג אויר " פרק זה מתייחס לעבודות בשם כולל  
השייכים ( החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקנים הישראלים  העדכניים  , כל העבודות 

  :כ לדרישות הבאות"כ) לביצוע עבודות אלה

   מכון התקנים ושירותי הכבאות, תקנות משרד העבודה , תקן ישראלי .1

  תקנות משרד העבודה לבטיחות  .2

  תקנות משרד העבודה לאיכות הסביבה  .3

   1001י "תקן ישראלי ת .4

   1419תקן ישראלי  .5

   4וחלק   1חלק   994י "כל התקנות  המזגנים תהיינה כפופות לדרישות ת .6
  
        ))))אם לא קיים תקן או מפרט ישראליאם לא קיים תקן או מפרט ישראליאם לא קיים תקן או מפרט ישראליאם לא קיים תקן או מפרט ישראלי((((תקנים זרים או מסמכי הנחיה תקנים זרים או מסמכי הנחיה תקנים זרים או מסמכי הנחיה תקנים זרים או מסמכי הנחיה             

ASHRAE GUIDE DATA BOOKS 

ASHRAE 62 – VENTILATION FOR ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY 

SMACNA – (SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS` NATIONAL ASSOCIATION(  

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) ) N.F.P.A 

ASME – BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE UNFIRED PRESSURE VESSELS, SECTION VIII 

A.F.I – DUST SPOT TEST CODE 

A.F.I – WEIGHT TEST 

A.R.I 480 – REFRIGERANT COOLED LIQUID COOLERS REMOTE TYPE 

A.R.I 495 – REFRIGERANT LIQUID RECEIVERS 

ASTM – A 53 – PIPE, STEEL, BLACK AND HOT DIPPED ZINC COATED, WELDED AND SEAMLESS 

ASTM B 88– STANDARD SPECIFICATION FOR SEAMLESS COPPER WATER TUBE 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

 
        מזגניםמזגניםמזגניםמזגנים.   .   .   .   4444
        

דרישות דרישות דרישות דרישות , , , , הוראות יצרןהוראות יצרןהוראות יצרןהוראות יצרן, , , , כתב כמויותכתב כמויותכתב כמויותכתב כמויות, , , ,     המפרטים המצורפים לתוכניותהמפרטים המצורפים לתוכניותהמפרטים המצורפים לתוכניותהמפרטים המצורפים לתוכניות: : : : א א א א """"ממממ        תכניותתכניותתכניותתכניותי י י י """"הכל יבוצע עפהכל יבוצע עפהכל יבוצע עפהכל יבוצע עפ
        ....המפקח והתקניםהמפקח והתקניםהמפקח והתקניםהמפקח והתקנים

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                

        ))))מהדורה אחרונהמהדורה אחרונהמהדורה אחרונהמהדורה אחרונה((((מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר     15                
  

        ....י הנחיות המפורטות י הנחיות המפורטות י הנחיות המפורטות י הנחיות המפורטות """"הכל יבוצע עפהכל יבוצע עפהכל יבוצע עפהכל יבוצע עפ                                                        
        

  .יש לידע את המפקח בכל מקרה של סתירה בין המסמכים            
  .ות השינוייםהקבלן בעל אייש, לא יידע הקבלן את המפקח            

 

 

 
  
        ציוד שווה ערךציוד שווה ערךציוד שווה ערךציוד שווה ערך.    .    .    .    5555
        

ע יהיה עליו להגיש מפרטים טכני "א יחליט להגיש ציוד כלשהו  כשוו"במידה והקבלן מ                              
אתרים בהם הותקן הציוד שאותו הוא מבקש  5 - מכתבי המלצה לציוד מ,תוכניות , רעש ועוד',חישובי טמפ,

רק לאחר אישור על כך בכתב יהיה רשאי . נות  של הציוד לאישור המפקח והמתכנןלאשר בחמש שנים האחרו
  .לספק

 
        
        מיזוג אויר לפרויקטמיזוג אויר לפרויקטמיזוג אויר לפרויקטמיזוג אויר לפרויקט    תכניותתכניותתכניותתכניותרשימת רשימת רשימת רשימת                 ....6666
        

        סטטוססטטוססטטוססטטוס        תאריךתאריךתאריךתאריך        מהדורהמהדורהמהדורהמהדורה        ןןןןגיליוגיליוגיליוגיליומספר מספר מספר מספר         שם התוכניתשם התוכניתשם התוכניתשם התוכנית
B17095-02 MA אאאא""""מערכת ממערכת ממערכת ממערכת מ                                     
B17095-03 MA        אאאא""""מערכת ממערכת ממערכת ממערכת מ     

        ואוורורואוורורואוורורואוורור
                        

B17095-04 MA אאאא""""מערכת ממערכת ממערכת ממערכת מ     
        ררררואוורוואוורוואוורוואוורו

                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 פלדה תקונסטרוקצייעבודות  - 019פרק 

 

 RST-37-02 קונסטרוקציות פלדה מסוג    

 .התכניות שקבלן יקבל יכללו תכנון כללי ופרטים עקרוניים 

 .י המתכנן"על הקבלן לתכנן את אותם הפרטים שלא סופקו ע

 .כל האלמנטיםשל   ( shop drawings) על הקבלן להכין שרטוטי חיתוך החומר

 .תכניות הקבלן יוגשו לאשור וחתימת המתכנן

 .בדיקת המתכנן תתייחס לעקרונות התכנון ולא לבדיקת המידות

  ןהקבלן הוא האחראי הבלעדי למידות וחתימת המתכנן אינה מהווה העברת האחריות מהקבלן למתכנ

עובי , מעובי האלמנט הדק המשתתף בחיבור 0.7בריתוכי פינה שבהן לא צוין עובי הריתוך בתכניות יהיה עובי הריתוך 

  .מ"מ 4 או ריתוך סתימה יהיה/ריתוך מינימלי ו

  .רתוחים  יבדקו בשיטת החלקים המגנטיים  או אולטרסאונד

                          .ן
  

        הגדרת העבודההגדרת העבודההגדרת העבודההגדרת העבודה        .

פריקה והרכבת , הובלה, צביעה, גלוון, ייצור, אספקת חומר, תכנון מפורט לפי דרישת המתכנן: העבודה כוללת  

  . ב"יוחלקי מסגרות שונים וכ, מבני פלדה

  ..עריית כרמיאלב והוראות הממונה מטעם "המפרטים הטכניים המצ, העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות  

 פלטות, ברגי עיגון, עוגנים,פרופילים: כוללים מבוטניםהשונים לרבות המסגרות הקונסטרוקציות פלדה וחלקי   

  .918י "תהעבודה כוללת גילוון לפי  .בסעיפים אחרים  אשר לא נכללווב "וכיו ,רות שונותבמידות ובצו

 

 

  אלמנטים מתועשים בבניין  -  22פרק 

  
  מחיצות קלות  22.1

  :מחיצות מלוחות גבס  22.1.01
מדריך "ביצוע עבודות מחיצות מלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט 

אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה , משרד השיכון –בהוצאת מרכז הבניה הישראלי " גבסלמחיצות 
  .עדכנית ליום חתימת החוזה

  .במיוחד יש להקפיד על האיטומים הנדרשים
  

  :או מאחורי זכוכית/ציפוי קירות ו    22.1.02
  :ציפוי קירות בלוחות גבס יבוצע באחד משני האופנים כאמור להלן

  .גבס המחוברים לקונסטרוקצית ניצבים ומסילות חיפוי בלוחות  .א
  .לוחות גבס המודבקים לתשתית הבטון  .ב
  

באיזורי מגע של לוחות גבס עם פרופילי אלומיניום יחוברו לוחות הגבס אל פרופילי האלומיניום כאשר 
לכן על הקבלן לקדוח קודם חורים . או המשקופים יקדחו מראש/החורים בפרופילי האלומיניום ו

  .בילים בפרופילי האלומיניום ורק לאחר מכן לחבר המחיצותמו
מ "מ 0.2בכל מקרה שלוח גבס מותקן על קירות חיצוניים יבוצע חוסם אדים מיריעות פוליאתילן בעובי 

  .כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. בצד הפנימי של הלוח



   

  
  :קרומית- מחיצת גבס חד    22.1.03

. ג שלד פח מגולוון ברוחב כולל כמצוין בתכניות וכנדרש ביחס לגובה המחיצה"יה עמחיצת גבס הבנו
  .המחיצה מצופה משני צידיה בלוח גבס וכוללת מילוי צמר סלעים בעובי ומסוג המתאים למחיצות גבס

  
  :קרומית- מחיצת גבס דו    22.1.04

בין הלוחות לא יהיה חופף  יש להקפיד שהתפר. לוחות גבס 2קרומית אך מכל צד יהיו - כמו מחיצה חד
  .אלא במדורג

  
  :מחיצת גבס מרושתת    22.1.05

  .מחיצת הגבס תהיה כמתואר לעיל ובנוסף בתוך חלל המחיצה יהיה סורג פלדה כפי שיידרש
  

  :סגירות גבס    22.1.06
כגון , בכל כוון' מ 1.0קרומיות אך כאן הכוונה לשטחים קטנים ברוחב עד - הביצוע כמו במחיצות חד

  .'הסתרת צנרת וכד, רות חללי צנרתסגי
  

  :סינורי גבס    22.1.07
ג "הסגירה תהיה תלויה ע. בהפרשי מפלסים בין תקרות תהיינה סגירות מגבס תלויות מהתקרה

במפגש בין מישורי לוחות יש לקבוע , קונסטרוקציה וציפוי לוחות גבס מכל הצדדים הגלויים לעין
  .זויתנים

  
  :תערכי בידוד במחיצו    22.1.08

  .לפחות DB 38קרומיות יהיו בעלות ערכי בידוד של - מחיצות חד
  .לפחות DB 45קרומיות יהיו בעלות ערכי בידוד של - מחיצות דו

  .'כולל איטום כל החריצים במרק אלסטי וכד" במדריך למחיצות גבס"המחיצות יבוצעו כמפורט 
  

במחיצה אשר לא תשיג את . יותי מדידות אקוסט"המפקח יבצע בדיקות קבלה לקביעת ערכי הבידוד ע
  .ערכי הבידוד הנדרשים יהיה על הקבלן לבצע על חשבונו הבלעדי תיקונים עד השגת הערכים הדרושים

  
, יש גם להקפיד על מספר נקודות עקרוניות, כדי להבטיח מניעת פרצות אקוסטיות במחיצות הגבס

  :כמפורט להלן
מבחינת , כלומר. התקרה  הקונסטרוקטיבית יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד  .א

  .יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן  תקרות אקוסטיות, סדר העבודה
לאחר התקנת , הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין מחיצת הגבס לבין הצינורות  .ב

  .הצנרות
כדי למנוע פרצות . גבסגב אל גב בתוך מחיצת ה' מפסקים וכד, יש להימנע מהתקנת שקעים  .ג

באופן כזה . מ לפחות זו מזו"ס 60אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
  .ימנעו גשרי קול בין החדרים

  .יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת  .ד
  . לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר

ת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות לאחר התקנ
  .מרק אלסטומרי

  
  אלמנט לדוגמא    22.1.09

מודגש בזאת שבכל אחד מהאמצעים האקוסטיים שפורטו יבוצע תחילה אלמנט אחד לדוגמא ולאישור 
  .חיצותרק  לאחר אישור האדריכל יורשה הקבלן לייצר ולהרכיב את המ. האדריכל

  
  עיבוד פתחים    22.1.10

  .מיוחדות) מסגרות(עיבוד הפתחים יעשה באמצעות שבלונות 
  .על השבלונות יוקם השלד שישמש כחלק מקיר הגבס וכמשקוף עיוור למשקופי הדלתות והחלונות



   

  :אופן ביצוע עיבוד הפתחים יהיה כדלקמן
בהקיפה לרבות עמודים  בנית שלד המחיצה, פילוסה וייצובה, קביעת השבלונה במקומה  .א

  .וקושרות
  .קביעת העמודים והקושרות לרבות כל החיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם  .ב

  .רק לאחר מכן תפורק השבלונה ממקומה  
  

  או תותב/תקרות אקוסטיות ו  22.2
  

  :כללי  22.2.01
  .כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות

ורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצ
  .עצמו או לסמוכים אליו

  .'גלים עקומות וכו, התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים
הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר למיניהם בהתאם להנחיות 

ל חלה על "האחריות הבלעדית לתיאום הנ). ת המפקחבאמצעו(שיקבל מקבלן החשמל ומיזוג האויר 
  .התעלות יונחו בקוים ישרים נמשכים ללא עיוותים. הקבלן

יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז ' כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג אויר לגופי תאורה וכו
  .אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת, הגיאומטרי של האלמנט

  
רק לאחר אישור . או לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרהכל התקרות יוב

  .האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות
  

הדוגמאות תהיינה מושלמות . או המפקח/י האדריכל ו"הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע
או את תכניות /המפרט הטכני ומכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות 

  .העבודה
בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש בדעתו 

  .'פחים וכד, ברגים, להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר
ריה עד למסירה של או לאח/על הקבלן לתקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו

  .העבודות למזמין באמצעות המפקח
  

או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא דיחוי /פגמים ו
  .את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח
  .וך וללא פגם ונזקיםמודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכל

  .הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות כד למסירתן הסופית
  .י האדריכל לפני היישום"התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע

  .מיקרון 80עובי מינימלי של הצבע ) צבע אפוי בתנור(אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל 
  

  מינרליות –תקרות אקוסטיות     22.2.02
במידות , י האדריכל"תקרות אקוסטיות יהיו מלוחות מינרליים כמפורט בכתב הכמויות מאושרים ע

  .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. האריחים יהיו מטופלים בצבע סיליקוני לרבות החלק העליון. שונות
  .מ"מ 4.0של אריג מיגום בעובי  החלק הגלוי יהיו צבוע בצבע אקרילי יצוק על בסיס

  .כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים
  

הפרופילים יהיו מאלומיניום צבועים לפי בחירת האדריכל תוצרת . מערכת התליה תבוצע מפח מגולוון
DONN מ וגובה פרופיל משנה "מ 38גובה הפרופיל הראשי . מ"מ 25ע מאושר מסוג פרופיל ברוחב "או ש

  .מ"מ 25
  . כל הפרופילים יהיו מוגנים בפחית תחתונה צבועה בצבע אפוקסי בהדפס

  . כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו עמידים לאש במשך שעה אחת
הכל בהתאם להנחיות , או סגירה ורטיקלית מפרופילי זויתן תואמים L  + Zפרופילי גמר ליד קירות יהיו 

  .י הנחיית האדריכל"או עפ/ת הלוחות וקוים מנחים יבוצעו בהתאם לתכניות וחלוק. האדריכל



   

  
  תיקרות ממגשי פח מחורר או אטום    22.2.03

הפח יהיה מגולוון וצבוע בתנור . מסך כל השטח 20%החורים בפח יהוו לפחות . מ"מ 0.8עובי הפח יהיה 
מ לצורך חיזוק "מ 10עם כיפוף פנימי מ "מ 40בגובה " כתף"בצבעים לפי בחירת האדריכל לכל מגש תהיה 

  .המגש
  .צבועים בתנור) L+Z(מ "מ 2המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי 

צמר הסלעים יהיה . ק"מ/ג"ק 50בעלי משקל מרחבי  2"בתוך כל המגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי 
  .ע מאושר משני הצדדים"או ש" סיבמין"מצופה בשכבת אריג מגן מסוג 

  .הקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרהיש ל
  .קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל, חלוקת המגשים

  
   

  תקרות מלוחות גבס    22.2.04
מרחקים בין . תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח פלדה מגולוון מחוזק לבטון

בחיבור בין ). מ בכוון האורכי"ס 85- מ בכוון הרוחבי ו"ס 100- קטן מ. (י היצרנים"פילים כנדרש עהפרו
  .פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע

  .מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל
  

  אופני מדידה ותשלום מיוחדים  22.03
  מחיצות גבס    22.3.01

  .מחירי היחידה כוללים קונסטרוקצית נשיאה. ר נטו בהורדת כל שטחי הפתחים"יצות הגבס ימדדו בממח
  

, קונסטרוקצית עזר, כן כוללים מחירי היחידה את כל האיטומים למיניהם וכן כל החיזוקים והחיבורים
  .וכל הנדרש להתקנה מושלמת של המחיצה, חומרי העזר למיניהם

מחירי היחידה את כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים  בנוסף לאמור לעיל כוללים
  .או האדריכל/י המפקח ו"או האדריכל ועד אישור סופי ע/ובמידות כפי שידרוש המפקח ו

המחיר כולל את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן 
  .כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שידרש הוצאות תיקון, לרבות בדיקות אקוסטיות

  
  :תקרות אקוסטיות    22.3.02

  .למעט תעלות תאורה ששטחן ינוכה מהשטח הנמדד. ר ברוטו כולל כל החורים"המדידה תהיה במ
כן כלולים במחיר היחידה חומרי . ב"גלאי עשן וכיו, מחיר היחידה כולל הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר

וכל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות , והאביזרים הדרושים לביצוע העבודהעזר וכל המוצרים 
הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישת " T"או /ו" L"או /ו" Z" –פרופילי גמר ליד הקירות 

  .או האדריכל/התכניות ו
  

הן והנובעות מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות ב
  .וכל שינוי שידרש, לרבות בדיקות אקוסטיות לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן, מהן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 מערכות כיבוי אש -  34פרק 

  אש אוטומטית  מערכת גילוי: 34פרק 
  
  תאור המערכתתאור המערכתתאור המערכתתאור המערכת  .1

  לאים שיותקנו באמצעות הג, תאפשר גילוי שריפה בשלביה המוקדמיםה רכזת גילוי אש ועשן ממוענת  
  . ובחלל המבנה בלוחות חשמל     

  .    תועבר האינפורמציה למרכזיה המקומית, ברגע שגלאי מסוים יגלה פריצת שריפה או עליית טמפרטורה
  . או גילוי עשן תועבר התראה למערכת גלוי מרכזית/בעליית הטמפרטורה ו
  :לפי מפרט זה, מערכת גילוי אש ועשן

  .אזעקה במבנהתפעיל   - 
  .תפעיל מערכת כיבוי אוטומטית בתאי לוחות חשמל    - 
  .או למוקד אחר לפי החלטת המזמין אשה יתחובר דרך חייגן אוטומטי למוקד מכב  - 

  .ביצוע רכיבי המערכת טעון באישור מיוחד של המזמין    
    

  כלליכלליכלליכללי  . 2
  

  כללי
ילוי לג  בור והפעלה של מערכת מרכזית חי, התקנה, הובלה, ערכת המתוארת לעיל כוללת אספקההמ .א             

  .הפעלת אמצעים במקרה של גילוי אש או עשן במיתקן, או אש/והתראה על עשן ו

הכי  1220ותקן ישראלי  A, B ,C, D ,E ,F   72 NFPA- תבדק ותחוזק בהתאם ל  ,תותקן, המערכת תתוכנן  .ב
  .על כל חלקיו  מעודכן

  .הישימים קני עבודות החשמלתערכת תבוצע לפי המ .ג
  .פועלת ומוכנה לשימוש, כאמור, ערכת תסופקהמ  .ד
קן התיזרי המערכת יהיו כולם מתואמים לעבוד האחד עם השני ומאושרים לעבודה באופן זה על ידי אב .ה

  .ל"הישראלי הנ

הצד  הן מן, הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק. י"תומ FM,UL רכיבי המערכת ישאו אישורי   .ו             
ומופיעים בפרסומים האחרונים של , ל"תואמים  לתקנים הנ יהיו, האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים

כמו כן תאושר המערכת לפעולה אינטגרטיבית עם מערכות כיבוי אש אוטומטיות  .מכוני תקינה אלו
  ).Releasing devices(לסוגיהן 

מכים מסליו להציג ענציג מוסמך של יצרן הציוד ו/ וכן שיהיה ס, י ספק הציוד"בור האביזרים אך ורק עחי  .ז
  .על כך בפני מנהל הפרויקט

עה הצהתיכנון המוצע מהווה . כמפורט' ק גלח 1220 י "קום מדויק של הגלאים יהיה לפי דרישות תמי  .ח            
, ויקטבאישור מנהל הפר, המיקום הסופי ייקבע על ידי הקבלן. ראשונית למיקום אביזרי המערכת

, ם מיקום מדויק של גופי תאורהגתאמה לכל התקנים האמורים ובהתאמה לתנאים בשטח לרבות בה
  .ב"קורות או כל הפרעה רלבנטית אחרת וכיו, מחיצות, )אם קימים(חי מיזוג אויר פת

יצוע על הבל תחייב תיקון "סטיה מהנ. ריות הקבלן להתחשב בכל האמור לעיל בעת ביצוע המיתקןחא  .ט            
  .חשבון הקבלן

  
  על ספק הציוד של . וטומטיאהתקנה והפעלה של מערכת גילוי , מפרט טכני זה מתייחס להספקה   2.1

  .ל"המערכת לדאוג שבידי קבלן החשמל תמצאנה כל הדרישות הרלוונטיות להכנות הנ
  מערכות  י ספק הציוד בעל מומחיות וידע בהתקנה והפעלה של"ע תותקןבכל מקרה מערכת לגילוי 

  .מסוג זה
  לפי מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש של הועדה , 1220המערכת תהיה בנויה לפי תקן ישראלי    2.2

 .מהדורה אחרונה, 34' הבינמשרדית מס
.  

  הגשת הצעה   2.3
  

  היה וגילה חוסר או . על הקבלן לבדוק את התכניות הקיימות ולהעיר הערותיו במידה וישנן   2.3.1
  כל ההוצאות , לא עשה כן. עליו להוסיף זאת בכתב הכמויות ולצרף מכתב, מה לתקןאי התא

  .ללא כל עוררין על חשבונו ללא תוספת מחיר למזמין, יהיו' ציוד וכו, עבודות, הכרוכות בכך
  

  .אחריות ושירות, באיכות הציוד, הקבלן יבסס את הצעתו על ציוד של שתי חברות בעלות מוניטין   2.3.2
  



   

  :הקבלן יצרף להצעתו את המסמכים הבאים   2.3.3
  .מפרט טכני של הציוד המוצע -     
  .רשימת מתקנים דומים בהם הותקן ציוד דומה - 
  ).לא יתקבלו צילומים. (קטלוגים של כל הציוד והפריטים במתקן - 
  ).ל"הנ 2.3.1כמתואר בסעיף (כתב הכמויות או /מכתב המפרט את התוספות שנשמטו מהמפרט ו - 
  .ים על השירות והאחזקהפרט - 
  .L.Uתעודת בדיקה של מוסד מוכר המומחה בשטח של בטיחות אש כדוגמת  - 
  .שנים בתום תקופת האחריות 5הצעה לאחזקת המערכת למשך  - 

  
  לאחר קבלת צו התחלת עבודה   2.4  

  
יציג הקבלן את הציוד , שבועות מקבלת צו התחלת העבודה או דומה 8 - לא יאוחר מ   2.4.1    

  , פלטקומ
  .נדס המפקחהמהשבדעתו להשתמש ויקבל אישור בכתב 

  
  הקבלן יכין תוכנית ביצוע של כל המתקן המבוססת על הציוד שאושר לבצע ויקבל אישור בכתב    2.4.2

  התכנית תהיה ממוחשבת . אין אישור המפקח מהווה אישור למערכת. מהמפקח
  1:100ובקנה מידה של 

  
התכנית תכלול חלוקת איזורים ומתן . החברה המתקינה) וגול(תכנית הביצוע שתכלול את סמל 

  .י דרישות התקן"בהתאם לציוד המאושר ועפ. 'לחצנים וכו, נורות ,כתובות לגלאים
   

  .הקבלן ידאג לקבלת אישורי מכון התקנים וכבאים למתקן  2.4.3      
  
  
  
  תאור טכניתאור טכניתאור טכניתאור טכני  . 3

  .של המפרט הכללי 34.01, 34.02, 34.04בנוסף לאמור בפרק   

  .מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה למניעת התראות שווא     3.1
  

ויוזנו ממצברים אלקליים בעלי קיבולת המספיקה , וולט 24המעגלים של הגלאים יפעלו במתח של    3.2
  לפעולה 

במידה  שעות רצופות לפחות לאחר הפסקת חשמל בשדה חשמל חיוני 72התקינה של המערכת במשך 
כאשר , מטען אוטומטי לטעינה רצופה ולטעינה מוגברת משדה חשמל חיוני עם וספק כח , וקיים

  המעבר ממצב אחד 
  .הכל בהתאם למצברים וניצולם, למשנהו יעשה אוטומטית

  
השונה מזה של אזעקת אש , ותיתן צליל תקלה, המערכת תפעל בשיטה של בדיקה עצמית  .3.3  

  :במקרה של
  .נתק במעגל של הגלאים  - 
  .חשמלהפסקה ברשת ה  - 
  .שליפת גלאי כלשהו מהתושבת שלו  - 
  .נתק או קצר במעגל כלשהו  - 
  המרכזייה תכלול את כל האלמנטים הדרושים להתחבר למערכת מחשב מרכזית לבקרת המבנה   - 

  . בעזרת קו תקשורת
  
  

  תיאור מערכת גילוי אש     3.4  

  .מערכת גילוי אש ועשן תיהיה מסוג אזורית  3.4.1      
  :אוטומטי הפעולות הבאות - י הגלאים תבוצענה באופן "לוי האש עעם פעולת גי  3.4.2

  .תדלק נורת סימון בגלאי המתריע  -           
  .מעל דלת הכניסה -  תדלק נורת סימון מתאימה  -           

  .יופעלו צופרי גילוי אש  -   



   

  .במרכזיה יהיה חווי ברור באיזה לוח היה גלוי  -   
  .תועבר פקודת חיוג לחייגן  -       

  
  .י לחיצה ידנית על לחצן גילוי אש"תן יהיה לגרום לתהליך גילוי האש עני  3.4.3

  
, באם ההתרעה נעלמה, תגרום להשתקת הצופר" אשור התרעה"לחיצה על לחצן   3.4.4      

  לחיצה על לחצן 
  .אם התופעה בינתיים נעלמה, תגרום להעלמות כל סימני ההתרעה"  RESET"נוסף 

  
שפעולת גלאי תפעיל צופר פינוי ושלט נורת אזהרה , זוהמערכת תתוכנן בצורה כ  3.4.5      

  מואר לאחר 
  .תופעל מערכת הכיבוי, השהיה הניתנת לכיוון

  
  גלאים   3.5
  

  על מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר , הגלאי מוגן ברשת מסביב  3.5.1
  .גורמים לאזעקות סרק

  
לחות ורעשים , משתנים של טמפרטורה הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים  3.5.2      

  הנובעים משדות 
  .אלקטרוסטטיים הנמצאים בקרבתו

  
  ).לא יאושרו גלאים יוניזציה" (ירוק"הגלאים יהיו מטיפוס אופטי   3.5.3         

  
  חיווט    3.6  
חווט יהיה עשוי מכבלים לפי מפרט ספק הציוד ועמידים בפני אש  340062 - בנוסף לנאמר       

  .דקות90 - ל
  
  הוראות תפעול ואחזקההוראות תפעול ואחזקההוראות תפעול ואחזקההוראות תפעול ואחזקה, , , , בדיקות קבלהבדיקות קבלהבדיקות קבלהבדיקות קבלה  .4
  

ההגשה תלווה בתכניות . י הקבלן לאישור ראשוני של המזמין עם סיום עבודתו"המערכת תוגש ע  4.1  
  ,עדות

. כחלק בבדיקות קבלה אלו תבוצע ההפעלה הניסיונית. ספרות המערכת והוראות הפעלה מלאות
אישור /ותעודת בדיקה, מכון התקנים: כגוןי המוסד המוסמך לבדיקות המערכת "תיבדק ע מערכת
  .למזמין תימסר

  
בתקופה . י המזמין תחל תקופת הרצתה שתארך חודש אחד"ל ע"אם המערכת תתקבל בבדיקה הנ  4.2  

  , זו
  ילמד הלקוח להשתמש במערכת ולהפעילה ובתיאום עם הקבלן יבוצעו כיוונים ושינויי מקום של גלאים

  .באם  יידרש שינוי כזה
  

הוא יזמן בדיקת , יקבל הקבלן רשימת תקלות ושינויים ובגמר ביצועם, עם סיום תקופת ההרצה  4.3  
  קבלה

 תחשב המערכת , אם המערכת תתקבל לשביעות רצונם של הבודקים, רק אחרי בדיקה זו. סופית
  .ותחל שנת האחריות כגמורה

  
  :האוגדן יכלול ).בשלושה עותקים(בשלב בדיקות קבלה סופיות ימסור הקבלן אוגדן   4.4

  
 נוהלי ביצועתחזוקה ו, הוראות הפעלה, תכניות עדות שתשקפנה את אופן הביצוע בפועל 4.4.1

  .בעת גילוי אש וכן בעת כיבוי האש והתנהגות
  

  .י בדיקת מכון התקנים"אישור בדיקה בכתב ע  4.4.2      
  

  .בדיקה וניסוי של כל המערכת על כל מרכיביה, הוראות הפעלה  4.4.3      



   

  
  .הוראות אחזקה של ציוד העזר כולל מצברים ובדק תקופתי וכדומה  4.4.4      

  
  .תרשימי חיווט של הרשת  4.4.5      

  
  אחריותאחריותאחריותאחריות  .5
  

  .חודשים מיום קבלת המתקן מהקבלן 24הקבלן יהיה אחראי לאיכות הציוד ולפעולת המערכת למשך   
לי ואישורו בכתב לתקינות י המזמין הוא ביקורת של מכון התקנים הישרא"תנאי לקבלת המערכת ע  
   המערכת

  .והתאמתה לתקן   
  
  
        אופני המדידה והתשלום מיוחדים למערכת גילוי אוטומטיתאופני המדידה והתשלום מיוחדים למערכת גילוי אוטומטיתאופני המדידה והתשלום מיוחדים למערכת גילוי אוטומטיתאופני המדידה והתשלום מיוחדים למערכת גילוי אוטומטית  .6
  

  :בנוסף לאמור בפרק אופני מדידה במחירי היחידות של המערכת והציוד שבכתב הכמויות יכללו  
  .התקנה וחיבור בהתאם למפרט הטכני, ההספקה  
אביזרים בשטח שאותם ימדדו בהתאם לפרק שיטות המדידה ויכללו ל) מובילים(פרט לאינסטלציה   
  בהיקף 

  .העבודות של הקבלן

  שתהיה מוכנה ) לוחות הבקרה והציוד(כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות בכדי להתקין את המערכת    - 

  .כולל תפעול ניסיוני לשביעות רצון המזמין, לפעולה  

  .ים ממנו אף אם לא פורטו וצוינו במפורשמילוי כל דרישות המפרט או המשתמע  - 

  .כל הטיפולים הנדרשים בעבודות המערכת בשילוב עם מערכות או גורמים אחרים   - 

  .הדרכת עובדי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת  - 

  .במפרט עבור כל המתקן 4.4מסירת אוגדן כמוגדר בסעיף   - 

  או מוסדות אחרים המאושרים על חשבון /ו העברת המתקן בדיקה עד קבלת אישור בדיקת מכון התקנים  - 
  .הקבלן עוד לפני מסירת העבודה למזמין

        
  ::::הערותהערותהערותהערות

  
הוא יפרט אותו , אם לפי דעתו דרוש להוסיף פריט כלשהו. יהיה מושלם קבלןי ה"הציוד אשר יסופק ע  .א

  ויוסיף 
או בכתב /אם יתברר שחסר פריט כלשהו ואפילו אם לא פורט במפורש במפרט ו. להצעת מחיר שלו  
  הכמויות
  .יספקו הקבלן על חשבונו ללא תמורה  

  
  כל ההוצאות , אם ספק מערכת גילוי וכיבוי לא מסר את כל המידע הדרוש לקבלן החשמל בעוד מועד  .ב

  .הקבלןיהיו על חשבון ' תיקון וכו/הכרוכות בכל שינוי  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



   

        

        
        מערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצה    ----        35.135.135.135.1פרק פרק פרק פרק 

        
 תאור המערכת תאור המערכת תאור המערכת תאור המערכת   .1

  .תאפשר גילוי פריצה בשלביה המוקדמים באמצעות גלאים שיותקנו באזורים המוגנים המערכת  
האזורים המוגנים יהיו אזור חדר הנשק וכל החדרים וכניסות למבנה התחנה  ואזורים נוספים שיוגדרו   

  .י המזמין"ע
 

 והגשת ההצעהכללי   .2

, צנרת(. ת לגלוי פריצההתקנה והפעלה של מערכת התראו, יחס להספקהימפרט טכני זה מת  .1
שבידי קבלן החשמל תמצאנה כל , על ספק ציוד המערכת לדאוג לכך. י קבלן החשמל"יתקנו ע , נקודות

  ). ל"הדרישות הרלוונטיות להכנות הנ
 .המערכת תאושר על ידי אגף הביטחון של הרשות המתחזקת  .2  
 . וישנן על הקבלן לבדוק את התכניות הקיימות ולהעיר הערותיו במידה  .3 

    , של משטרת ישראל  טחוןיהבממונה על הקבלן לתאם מיקום סופי של כל הרכיבים בשטח עם . 4
 . אדריכל ומתכנן החשמל ולקבל את אישורם לפני התקנה סופית של כל אלמנט

 

 אור טכני ית  .3

 י הרשות המתחזקת ובעל יכולת להתחבר "המערכת תהיה מדגם המאושר ע  .1  

  .וד הבטחה לפי הנחיות המזמין ובתאום עם משטרה למק          
  .שעות פעילות רצופה 72 - במקרה של הפסקת חשמל תהיה ל , סוללות הגיבוי של הרכזת  .2   
  .או סוללרי/או אלחוטי ו/בגיבוי קו טלפון ו TCP/IP המערכת תהיה מחוברת למודם   .3   
  כבלים  .4
  :הכבלים יהיו כדלקמן     

  .ע באישור הרשות המתחזקת"של חברת טלדור או שו 6005X6יהיו  כבלים לגלאי נפח     
 . ע באישור הרשות המתחזקת"של חברת טלדור או שו 6005X2כבלים לגלאי מגנט      

 .ע באישור הרשות המתחזקת "של חברת טלדור או שו 24#X2X2כבל ללוח מקשים יהיה      
  גלאים  .5
י הרשות "או שווה ערך מאושר ע VISONICברת מעלות של ח 360או  180גלאי נפח תקני ל    

  .המתחזקת
  לוח מקשים  .6
  .לוח מקשים ליד הכניסה למבנה לפי דרישה ואישור הרשות המתחזקת    
  
  :הערות    
  
אם לפי דעת הקבלן דרוש להוסיף פריט כלשהו הוא . י הקבלן יהיה מושלם"הציוד אשר יסופק ע  .1

אם יתברר שחסר פריט כלשהו ואפילו אם לא פורט במפורש  .אותו ויוסיף להצעת המחיר שלו   יפרט 
 . או בכתב הכמויות יספקו הקבלן על חשבונו ללא תמורה/במפרט ו

 

   כל, באם ספק ציוד לגילוי פריצה לא מסר את כל המידע הדרוש לקבלן החשמל בעוד מועד  .2 
  .ק ציוד לגילוי פריצהיהיו על חשבון ספ' תיקון וכו/ההוצאות הכרוכות בכל שינוי           

        

        

        

        

        

        

        

        



   

        
     מערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזה    ----    35353535....2222פרק פרק פרק פרק 

  
בדיקת המערכת תעשה יחד עם בדיקת מערכת גילוי בדיקת המערכת תעשה יחד עם בדיקת מערכת גילוי בדיקת המערכת תעשה יחד עם בדיקת מערכת גילוי בדיקת המערכת תעשה יחד עם בדיקת מערכת גילוי , , , ,     3333ו ו ו ו     2222פרקים פרקים פרקים פרקים     1220122012201220י י י י """"מערכת תבנה לפי דרישות תמערכת תבנה לפי דרישות תמערכת תבנה לפי דרישות תמערכת תבנה לפי דרישות ת: : : : הערה הערה הערה הערה 

  ....י מכון התקנים או גורם אחר מוסמך באישור מכון התקנים י מכון התקנים או גורם אחר מוסמך באישור מכון התקנים י מכון התקנים או גורם אחר מוסמך באישור מכון התקנים י מכון התקנים או גורם אחר מוסמך באישור מכון התקנים """"וכיבוי אש עוכיבוי אש עוכיבוי אש עוכיבוי אש ע

    :המערכת תכלול. לאזורים השוניםז בתוך מבנה מערכת הכריזה הנדרשת היא מערכת שתאפשר לכרו
  .מגבר כריזה -  

  .רמקולים -              

   .י אזורים"עמדת כריזה ושליטה לכריזה עפ - 
  

        מגבר מערכת הכריזה מגבר מערכת הכריזה מגבר מערכת הכריזה מגבר מערכת הכריזה 
        

  .  לפחות W 240 המגבר שיסופק יהיה בעל הספק של

  . V 100 LINEאזורים  4 -             

  . V/100V/4Ω70יציאות לרמקולים   -  

  . LINEכניסות  2כניסות מיקרופון ו  2 -  
  .ווסת עוצמה נפרד לכל אזור  -  
  .סוגי עדיפות  3 -  
  .הגנת זרם קצר ופיוז טרמי  -  
  .אפשרות חיבור למערכת גילוי וכיבוי אש  -  

  .מובנת  \חיצוני  CDחיבור מערכת  -  
  

        עמדת כריזה שולחנית עמדת כריזה שולחנית עמדת כריזה שולחנית עמדת כריזה שולחנית 
  
  .לחצן גונג מובנה  - 

  .כללי + לחצן כריזה לכל אזור  -             
   . גונג וכללי בגב המכשיר , ווסתי עוצמה לכריזה -              

  .מיקרופון צוואר גמיש  - 
   . מהמגבר מטר 300ניתן להתקין במרחק של עד  - 

 -  VDC  24  
   
        רמקול להתקנה פנימית רמקול להתקנה פנימית רמקול להתקנה פנימית רמקול להתקנה פנימית  

        

  . WAY 2מדגם "  8או  6רמקול קוטר  - 

  . W 9הספק  - 
  .הרץ  16000 – 110תחום תדרים  - 

 - 8 Ω .  
  .צבע עליון לפי בחירת אדריכל , גריל צתכת דקורטיבי  - 

  . W 3\6\9כולל שנאי קו ואפשרות לוויסות עוצמה  - 
  
        רמקול להתקנה חיצונית רמקול להתקנה חיצונית רמקול להתקנה חיצונית רמקול להתקנה חיצונית  

  

  W 30בעוצמת  עם אותם מאפיינים אך מיועד להתקנה חיצונית

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  עבודות השקיה וצמחיה – 41פרק 

        
, דרישה לניקוי פסולת והסרת צמחיה לחישוף שטח – ))))עבודות חישוףעבודות חישוףעבודות חישוףעבודות חישוף((((והסרת צמחיה והסרת צמחיה והסרת צמחיה והסרת צמחיה ניקוי פסולת ניקוי פסולת ניקוי פסולת ניקוי פסולת . 1

  . במסמכי החוזה תציין, כולו או חלקו
  
דרישה לסילוק שכבת קרקע עליונה בגלל , המתכנן יציין במסמכי החוזה –סילוק שכבת קרקע עליונה סילוק שכבת קרקע עליונה סילוק שכבת קרקע עליונה סילוק שכבת קרקע עליונה . 2

  .קאו מחלות ומזיקים תוך פירוט עובי השכבה לסילו, שיבושה בעשביה
  
  .כמויות ותכונות נדרשות לתוספות קרקע, המתכנן יפרט דרישות –תוספת קרקע תוספת קרקע תוספת קרקע תוספת קרקע  .3
  
מחלות ומזיקים לפני תחילת , המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה להדברת עשבי בר – הדברההדברההדברההדברה .4

הדברת שורשים באמצעות חומרים , אם נדרש, כמו כן יציין. או כחלק מעבודות התחזוקה, העבודה
  . קרקעיות  - למניעת סתימת טפטפות תת ההשקיהערכת המועברים במ

  
כמויות ליחידת , ןסוגי הדש, המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישות מיחדות לסוג הזבל – זיבול ודישוןזיבול ודישוןזיבול ודישוןזיבול ודישון. 5

 מכלים/דשן הנדרשת באדמת מילוי בורות/את כמות תערובת הזבל, )או לצמחים בודדים(שטח 
  .צמחייה חדשה והן לתחזוקה הן לגבי, מועד ואופן היישום. לצמחייה

  
ולחץ , קוטר ועובי דופן הצינורות, המתכנן יציין במסמכי החוזה את סוג ומין חומר הצינורות – צנרתצנרתצנרתצנרת. 6

ואם קיימת דרישה , כמו כן דרישות והנחיות לבדיקות המערכת. העבודה הנומינלי בו יעמדו הצינורות
  .קרקעית- לסרט סימון לצנרת תת

  
ברז שיש בו (" ברז חי"לרבות אם נדרש , תכנן יפרט במסמכי החוזה את הרכיביםהמ – ראש מערכתראש מערכתראש מערכתראש מערכת. 7

קבלן גינון ' "לוח הפלה לראש מערכת יבוצע  ע. ח"ומיקומו לרבות דרישה למז) בקביעות מים בלחץ
  .והשקיה

  
גבי תכנית הצנרת יציין המתכנן מפורשות את נקודת חיבור הרשת - על – נקודת חיבור לרשת המיםנקודת חיבור לרשת המיםנקודת חיבור לרשת המיםנקודת חיבור לרשת המים. 8

  . וכננת לרשת הקיימתהמת
  
, הממטרות, המתכנן יציין במסמכי החוזה את סוגי הברזים – וטפטפותוטפטפותוטפטפותוטפטפות    םםםםמתיזימתיזימתיזימתיזיממטירים ממטירים ממטירים ממטירים , , , , ברזיםברזיםברזיםברזים.  9

  .את מיקומם ואת המרחקים ביניהם, המתזים והטפטפות
  
המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות להכנת בורות לעצים ומילוי חוזר תוך  – נטיעת עצי רחובנטיעת עצי רחובנטיעת עצי רחובנטיעת עצי רחוב. 10

  .ומניעת שקיעות, ות מבנה שטחי המדרך והדרךהתחשבות ביציב
  
  . המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לגובלי שורשים לרבות סוג ומימדי הגובלים – גובלי שורשיםגובלי שורשיםגובלי שורשיםגובלי שורשים. 11
  
  .המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה מפורטת למגיני עצים וסבכות הגנה – מגיני עצים וסבכות הגנהמגיני עצים וסבכות הגנהמגיני עצים וסבכות הגנהמגיני עצים וסבכות הגנה. 12

   
המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישות לייצוב ולתמיכת עצים  – כותכותכותכותתמיכת עצים למניעת התהפתמיכת עצים למניעת התהפתמיכת עצים למניעת התהפתמיכת עצים למניעת התהפ. 13

  .למניעת התהפכות
  
  .והמתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לחיפוי קרקע לרבות סוג החיפוי ועובי – חיפוי קרקעחיפוי קרקעחיפוי קרקעחיפוי קרקע. 14
  
        .מין וזן הדשא הנדרש, המתכנן יציין במסמכי החוזה את סוג – סוג הדשאסוג הדשאסוג הדשאסוג הדשא .15

  
  


