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  050-5333474  טל.      הררי נועם מהנדסים ויועצים    :אויר מיזוג
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  050-9750255  טל.          ברוך קליינר  :ניהול פרויקט רש"ת

  

  

  

  
  פנייה למתכננים תעשה רק באמצעות מנהל הפרוייקט
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  נספח ג'

  המסמכים ההנדסיים

  

  מוקדמות -  00פרק 

  

  והיקפה תיאור העבודה  00.01

 1לחזית טרמינל  הפונהקיימים בשטח פינוי והריסת מבנים  לעבודותכרז זה מתייחס מ

  מ"ר. 800, כ בשטח זהמתחם הסעדה חדש מעטפת מבנה ועבודות פיתוח להקמת ו בנתב"ג 

  

  תאור הפרויקט   

 ומעטפת, העשוי שלד בטוןבנתב"ג  1בחזית טרמינל  מתחם הסעדהיוקם במסגרת הפרויקט   

מתחמי  ה ופינויהעבודות כוללות הריס. המשלבת זכוכית עבור מסעדות או מסחר אחר

  מתחם הסעדה חדש  ופיתוח שטח.למעטפת שלד והסעדה קיימים, הקמת 

     

אשר אינן כלולות במכרז זה יבוצעו ע"י קבלנים הקשורים ישירות למזמין ובמקביל עבודות   

  לעבודת הקבלן.  על הקבלן יהיה לתאם את עבודתו עם עבודת הקבלנים מטעם המזמין .

לא יוכרו כל תביעות עקב אי תאום או עכב עיכוב בעבודה כתוצאה מתאום עם הקבלנים   

  מטעם המזמין.

  

   יוחדיםתנאי עבודה מ  00.02

אשר יעודו לספק  פעיל ומתפקד,מתחם שדה תעופה העבודה מתבצעת בתוך בית   א.

  , ברמה הגבוהה ביותר.שרותים לקהלשעות  24

 חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות ,כמו כן  

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה  קיימות.

אשר יתבצעו רק  ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'

  מהמפקח. בכתבלאחר קבלת אישור 

 לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות ,כל העבודות  ב.

 ,שדה התעופהלפעילות  ם המפקח, על מנת שלא להפריעעלהיעשות בתיאום מלא 

לקהל והן לפעילות השוטפת ובעיקר  ,הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה

  .ועובדי שדה התעופה 

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות   ג.

תהיה מזערית ככל  לקהל מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה 

  האפשר.

זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש,  העבודות המתוארות במפרט/חוזה  .ד

על רעידות, עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.

, תוך הקפדה על המפקחבאישור  העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק, על כן

  השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.
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  . לצורך פינוי פסולת  באופן קבועעל הקבלן להעמיד מכולה סגורה ומכוסה   ה.

 על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר  .ו

 יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח,

  שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים. כך

רשאי להפסיק מפקח עת הכנת מחיריו כי הכמו כן, על הקבלן להביא בחשבון ב  

  , ולדחותן למועד אחר.עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחרלאלתר 

  על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:  .ז

 ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו  .1

 כתוצאה מעבודותיו. אשאת הנוהל למקרה שתפרוץ המפקח לתאם עם 

שדה בכל מקרה על הקבלן לפעול לפי הנחיות אחראי הבטיחות מטעם 

  והמפקח. התעופה

 על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות,  

ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה 

  בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל. כזה)

בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג   

  יד 

  אמצעי הכבוי המומלצים.

 לבנייניםכבישים ומדרכות  , םעל הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי  .2

  ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט. יםיונקפנויים למעבר 

 או לנפש כתוצאההקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש   .ח

  מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.

 כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום  

חוקי  מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על

המזמין,  והוא יפצה אתיחולו על הקבלן בלבד,  - הבטיחות והגיהות בעבודה 

המזמין, נותני שירות וספקים  , קבלני משנה של הקבלן או שלקהלעובדיו, ה

  וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.

  האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.  

ימו עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקייתכן וחלק ממודגש כי   ט.

  והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום. בשעות הערב והלילה,

 עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות  .י

  הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.

  

  גידור השטח וארגון האתר  00.03

גדר יציבה קשיחה  ,נועל חשבו, וההתארגנות שיוקצו לו היקף אזורי העבודההקבלן יקים ב  

. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה מפחי איסכורית חדשים מטר לפחות 2.0ואטומה בגובה 

  ותפורק עם סיום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים,   

  כניסה ותואי הגדר. דרכי גישה, שערי
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אופי העבודה (עבודה במספר קומות יחד ו/או בחלקי מודגש כי קיימת אפשרות שעקב   

עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת חשמל וכו'), תדרש הזזת הגדר או קומות), 

  מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.

  ימים וללא כל תשלום נוסף. 10תוך עבודה זו תעשה על ידי הקבלן   

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן   

  לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

שדה איזורי משאר  ו, והפרדתעבודתוהקבלן יהיה אחראי באופן מלא גם על גידור שטח   

   התעופה. 

  

  צוע בשלביםבי  00.04

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה   

  רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה   

  להארכת תקופת הביצוע.

  

  שמירה  00.05

לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או הקבלן חייב   

גניבה למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, 

ישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי 

  הזהירות הדרושים.

  

  רעיים ושימוש במבנים קיימיםהקמת מבנים א  00.06

הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו') טעונה   

אישור המפקח להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור 

    בכתב של המזמין.

  

  שלט  00.07

סמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם שלט באתר הבניה או ב ,על חשבונו ,הקבלן יתקין  

המתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, 

ייקבעו בלעדית  -צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט 

  ע"י המפקח.

  

  מים וחשמל  00.08

ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל   

  לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:

ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על   א.

  ידו כולל מונים מתאימים.

  



6  

 

של התקנת ההתחברויות כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן   ב.

ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן 

  בלבד.

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות   ג.

או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, 

טור להספקה עצמית) למקרה של סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנר

  תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד   ד.

  הקבלן.

מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש   

  .ובכתב מהמפקח

  

  תנועה בשטח המזמין  00.09

בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי  נתיבי התנועה  

  רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית   

למות נתיבי התנועה שנקבעו לו לכל הוראות המזמין בענין זה. הקבלן מתחייב לשמור על ש

ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת 

  בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

  

  דרכי גישה ארעיות  00.10

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   

העבודה. הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו, הקבלן עם גמר 

  כולל מערכת ההשקיה וגינון. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה   

  בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש 

  

  שטח העבודה  00.11

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה   

  ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

    

  שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר  00.12

כגון: אוכל, מקלחות ושירותים  לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין  

  סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

  מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה.  
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  עבודה בשעות היום בימי חול  00.13

בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי   

נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא  ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל  .בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

את אישורו המוקדם. כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי 

  הקבלן.

  

  תיאום עם המפקח  00.14

אין להתחיל בביצוע וף פעולה עם המפקח במקום, כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשית  

  .עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו

  

  בקורת העבודה  00.15

על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  ,הקבלן חייב להעמיד  א.

הנחוצים בשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או 

ם העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל למקו

  המבנה.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   ב.

בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

  שתקבע על ידו.

ומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים המפקח יהיה רשאי לפסול כל ח  ג.

נוסף לבדיקות  - לעבודה במבנה. וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור 

  המפקח.

בודה במקצוע המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או ע  ד.

מסויים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות 

המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת 

  העבודה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,   ה.

  עה.לטיב העבודה ולאופן ביצו

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא   ו.

בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה 

הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי 

  חשבון הקבלן.מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על 

בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף   ז.

את קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן 

  משנה לא תהיה עילה לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת   ח.

  העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
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  הגנה בפני נזקי אקלים  00.16

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת   

המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

    אבק, שמש וכו'.

ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות -אמצעי ההגנה יינקטו עלכל   

  רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י   

  המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

ת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, להסר  

  לא ייחשבו ככוח עליון.

  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.17

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו   

  יצוע העבודה. כל נזק שייגרם להם כתוצאה מב ,על חשבונו ,ויתקן

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,   

  במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הקבלן, אם יגרום יינקטו צעדים חמורים נגד   

יות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב הוא מקבל על עצמו אחר

לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו 

  כתוצאה מהנזק הנ"ל.

  

     תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.18

חברת החשמל, , שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, ללא תמורה נוספתיתן, הקבלן   

קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה 

של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים 

  יהיו כדלקמן:

  אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.  א.

  מבנה וסביבתו.מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות ב  ב.

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי   ג.

  הליכה וכו'.

  הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.  ד.

  אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.  ה.

  אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים   ו.

ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר   ז.

  עבודה.ה
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  שרותי קבלן ראשי  00.19

בנוסף ו/או בניגוד לאמור במפרט הכללי, שרותי הקבלן הראשי יכללו, בין היתר, את   

  הסעיפים הבאים: 

  כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. מתן אפשרות .1

השאלת תכניות המבנה לעיון (באתר) ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל  .2

 תחזיות הביצוע, ושילוב הגורמים השוניםהפועלים באתר, בבחינת קבלן ראשי מבצע.

, מתן אינפורמציה על הידוע לקבלן על המבנים והמערכות הקיימות במבנים ובסביבתם .3

 בבחינת קבלן ראשי מבצע.

מתן אינפורמציה ידוע על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים  .4

 הדרכה בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר. ,סמוכים

אחריות בלעדית לבטיחות של כל האתרעל כל העבודות הנעשות בו כולל של הקבלנים  .5

כל דין, למוגדר בגוף ההסכם ובהתאם לנספח  הממונים(אם יש),בהתאם להוראות

 הבטיחות המצורף או שימסר ע"י המרכז הרפואי אסף הרופא. 

 הקצאת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי האתר. .6

 ביקורות כניסה ומתן רשות כניסה למורשים בלבד. .7

 מתן שרותי הרמה ושינוע עם מנופים ומעליות במידה ויותקנו ע"י הקבלן באתר.  .8

 ש בשרותים לכל העובדים בבנין, אחזקת השרותים במצב תקין, היגייני ונקי.מתן שימו .9

 מתן שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך. .10

ביצוע חריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתוכניות ו/או על פי דרישת המפקח  .11

בכל  באלמנטים העשויים מבטון עבור כל קבלני המערכות ו/אוהמלאכות ו/או אחרים

כמות וגודל וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים הנובעים מעבודות קבלני נמערכות 

ללא יוצא מהכלל כולל פתיחת חורים , חריצים,  והמלאכות והקבלנים האחרים

מגרעות, פתחים למעברים וצינורות, ביטון מסגרות ומעברים אשר יתקבלן מקבלני 

ים ולשרוולים לאחר מכן באופן המערכות וכן יהיה אחראי לסתימה מסביב למעבר

מקצועי ובאופן מוחלט, עבודת הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינורות באזור 

 העבודה כלולה במחיר. הנדון.

 מתן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים. .12

פיקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים במבנה עפ"י לוח הזמנים ודווח למזמין  .13

 וד מועד.ולמפקח על כל פיגור מבע

השתתפות במסירת עבודות של קבלנים מאחרים ופיקוח על תיקונים עד למסירה  .14

 הסופית הכוללת של המבנה.

אחריות לביצוע תאורה פלואורוצנטית מספיקה לביצוע עבודות כך שקבלני המערכות  .15

על הקבלן  וקבלנים אחרים יוכלו לעבוד באופן חופשי ביום ובלילה ללא הגבלה של אור.

אתר מספר מספיק של זרקורים ומתן הזנת חשמל לאזור ההתארגנות של להכין ב

לוחות חשמל זמניים לצרכי העבודה  8הקבלנים והזנת חשמל לאתר העבודה כולל 

 אמפר כל לוח. 63X3בהספק 
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התקנת שרוולים ומכולות לפסולת, כולל אחזקתם ו/או שינוי מיקומם לפי הצורך.  .16

למיין ולהפריד את סוגי הפסולת השונים למען הסר הספק, באחריות של הקבלן 

 למכולה המתאימה ולפנותם בהתאם.

שמירה על ניקיון האתר כולל פינוי פסולת בניין.  פינוי פסולת הבנין לאתר שפך מורשה  .17

 ולכל מרחק כולל תשלום אגרות הטמנה ואחרות.

 שמירה כללית על האתר בכל שעות היממה לרבות בשבתות וחגים. .18

למנופי הרמה, למשאיות, לאלמנטים ולציוד שיובאו לאתר, לצורך הכנת דרכי גישה  .19

 ביצוע העבודות.

ביצוע כל הסימונים הדרושים לקבלנים אחרים ולגורמים אחרים , סימון מעברים,  .20

 מיקום מחיצות , קווי ריצוף וחיפוי, מפלסים וכו'.

אמתן השגחה וביקורת על ביצוע כל עבודות קבלנים אחרים, פיקוח ואחריות על הת .21

 למסמכי ההסכם שייחתמו לענין ביצוע עבודות אחרות.

ארגון וטיפול בביצוע עבודות בדק ותיקונים בתקופת הבדק בקשר לעבודת קבלנים  .22

 אחרים.

  

  חילוקי דעות בין הקבלנים  00.20

בכל מקרה של חילוקי דעות בענין מתן שרותם יוכלו הקבלן או הקבלנים החרים או הגורמים   

המחליט בכל עינין והחלטתו תהיה סופית. העבודות  למפקח והמפקח יהיההאחרים לפנות 

  וההתחייבויות של הקבלן למתן שרותים אינן גורעות מהתחיבויותיו לפי שאר חלקי ההסכם. 

מוסכם על הקבלן כי כל האמור בנספח זה יובא לידיעת כל הקבלנים והגורמים האחרים   

  ויהיה חלק בכל הסכם שיחתם עימם.

  

  תגבור קצב העבודה  00.21

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה   

  בכתב להורות לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

  הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.  -

  הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.  -

ות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעש  -

  מהזמנים המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח   

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 

  ת ובימי מנוחה וכיו"ב.הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילו

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג   

  בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.
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  משרד למפקח  00.22

במיקום שיורה  ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, על הקבלן להקים 7 לא יאוחר מחלוף  

, מחולק לשני חדרים, אשר ישמש כמשרד למפקח והוא יכלול: מ"ר 25מבנה בשטח  המפקח,

ארונות פח  2ס"מ וסורגים לנ"ל,  100/100חלונות לפתיחה  2ס"מ,  90/210דלת כניסה 

שולחנות עם מגירות לנעילה  2ס"מ כ"א לאכסון מסמכים הניתנים לנעילה,  90/200במידות 

, W36X2ג.ת. פלואורצנטיים  9, מכונת צילום מסמכיםכסאות,  12ס"מ,  150X70במידות 

). בצמוד בלבד!! קס חדש (מסוג פקס בהדפסת לייזרמכשיר פמכשיר טלפון סלולארי, 

לחדרים הנ"ל ייבנה חדר שרותים ומטבחון. המבנה יהיה מחובר למערכת התברואה, לרשת 

הטלפון (שימוש שוטף+אחזקה+ביטוח), הטלפונים ולרשת החשמל. הוצאות החשמל, המים ו

ישולמו על ידי הקבלן במשך כל תקופת  - החזקת המשרד, השרותים והמטבחון ונקיונם 

מ'  1.0X3.0יתלה לוח במידות ילחמום וקירור. על הקיר  יותקן מזגן חדשהביצוע. במשרד 

  לתליית תכניות. 

ים השונים שבכתב הכמויות. , כלול במחיר הסעיפעל כל המפורט לעילמחיר המשרד למפקח,   

, כולל אספקה שוטפת של כולל אחזקה ותיפעול תקין של כל הציוד הנ"ל, כנ"ל מחיר אחזקתו

). כל טונר למכונת הצילום ולמכשיר פקס הלייזר (כולל טונר רזרבי אחד לפחות בכל עת

  המבנים הזמניים האלה ימוקמו באתר העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום. 

    

  כוח אדם  00.23

מנהל עבודה מוסמך, מקצועי,  הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע   א.    

לעבודות המתוארות במפרט זה. לא יאושר לבצע כל סוג שהוא של  מנוסה, ומומחה

עבודה ללא נוכחות רצופה של מנהל העבודה מטעם הקבלן. מנהל עבודה יימצא באופן 

שך כל היום, ובמשך ביצוע כל עבודה שהיא קבוע באתר העבודה (מדי יום, למ

בפרוייקט). מנהל העבודה יקבל הוראות מהמפקח. המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל 

עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה ותידרש 

  ימים מיום הודעת המפקח. 5החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 

ק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום הקבלן יעסי  ב.   

המתוארות במפרט והפיקוח על העבודה, מהנדס מקצועי, מנוסה ומומחה בעבודות 

  . וכתב הכמויות זה

מהנדס זה יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וישהה באתר במשך כל תקופת   

בקש החלפת המהנדס הנ"ל, באם ימצא . המפקח רשאי להביצוע, באופן יומיומי וקבוע

 10כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך 

  ימים מיום הודעת המפקח.

הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח   ג.   

ך בעבודתם כשהם נתונים עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרו

פיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל ל

הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא ייגרם שום פיגור 

 בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח

  הזמנים.
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שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים   ד.   

  ולפיגור בקצב העבודה ו/או ככוח עליון וכד'.

עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם   ה.   

  תהיה עליו.

  

  לוח זמנים  00.24

יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט  ,העבודה ם מיום מתן צו התחלתמיי 10לא יאוחר מאשר   

שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי 

  החוזה. הלוח, לאחר שיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.

ר והספקות לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות, כולל פירוט הזמנים של ייצו  

  לאתר.

הלוח יהיה ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי   

השינויים יוגשו חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. 

העדכון יהיה אך ורק לגבי לאישור מוקדם של המפקח ולא ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו. 

 .בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודהעבודות והקשר ביניהן. סדר ה

מובהר בזאת כי אי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי חודש תאפשר למפקח להורות על אי 

  תשלום החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד הנדרש להגשת לוח הזמנים!!

לן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקב  

העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל 

  האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

במקרים בהם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר,   

בכוונתו לבצע את ה"עבודה" הרלוונטית באמצעות יתריע המפקח בכתב בפני הקבלן כי 

קבלנים אחרים שיועסקו ישירות ע"י המזמין (הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או 

ימי עבודה מיום ההתרעה  7לרכישת ציוד כלשהו). במצב זה, ימתין המפקח עד לאחר חלוף 

התקדמות, והעבודה  בכתב שיעביר המפקח לקבלן (אשר במהלכם יוודא המפקח כי לא חלה

או רכישת הציוד טרם בוצעו במלואם). לאחר תקופת התרעה זו, יוכל המפקח, באופן בלעדי 

וחד צדדי, וללא קבלת אישור כלשהו מן הקבלן, לבצע את העבודה או לרכוש את הציוד 

באמצעות קבלן/ספק אחר. עלות הביצוע של ה"עבודה", לרבות כל העלויות הנילוות, 

הוצאות טיפול, ינוכו מהחשבון המצטבר של הקבלן הראשי. נקיטה בדרך זו  15%ובתוספת 

לא תזכה את הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן היא תבוצע רק במקרה בו 

  הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים.

מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים, יתכן בנוסף לנ"ל,   

  ע עבודה בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.ביצו

מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה,   

  וכי על הקבלן מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים.
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  מוצר "שווה ערך"  00.25

בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד,   

מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר, 

בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה 

  במפרט הכללי. 00דמות נערך כמשמעו בפרק מוק

  

  אישורים לדוגמאות ודגימות  00.26

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו   

יוגשו למפקח, לא יאוחר  -לפי בחירת המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 

ל העבודה שעבורה דרוש האישור מאשר חודש לפני התאריך שנקבע להתחלת הבצוע ש

  לדוגמא.

הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות   

  מעבודות הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.

 בודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינןהחומרים והע  

  מופיעות בכתב הכמויות והמפרטים.

הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן   

  העבודה לגבי העבודות והחומרים האלה.

בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות  ,על חשבונו ,על הקבלן לבצע  

צאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הו

  בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.

ייבו את המזמין להאריך את תקופת הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יח  

  הביצוע המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.

ו/או  לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות  

  בפרוקן, והם יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.

  

  חומרים וציוד  00.27

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה,   

יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו 

מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא  לעבודה יהיו חדשים ובאיכות

בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין 

  זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע.

ם חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתא  

לדרישות המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני 

תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים 

  המתאימים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום   

  איכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.בכמות וב
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  עמידה בתקני אש  00.28

(בדגש על תקרות מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר   

 921שיסופקו על ידו למיבנה עומדים בתקן ישראלי תותבות, קירות וריצופים למיניהם), 

  כך (כולל הצגת תעודות מכון התקנים).. הקבלן יידרש להעביר אישור על )4(חלק 

    

בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים שבאחריות הקבלן להשיג, ולהציג למפקח עם תום   

  :)כתנאי לאיכלוס הפרוייקט, ולקבלתו( בפרוייקטעבודות הבניה 

 .1220אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש עפ"י תקן  -

  לכל חומר המוכנס לבנין. 755ותקן  921אישורים לפי תקן  -

בלוחות חשמל עפ"י תקן  אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז -

2001 NFPA .  

. האישור 931/  755/  921ת"י  –תגובות בשריפה של חומרי בניה  –אישור מכון התקנים  -

הנ"ל יוגש ביחס לכל חומרי הגמר (לרבות ציפויים וכיסויים) שיותקנו במיבנה, כדי 

 להראות שהם מתאימים לשימוש בסוג המיבנה הנדון. 

 מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן. – 1001התאמה לתקן  –אישור מכון התקנים  -

 .1596בנה עפ"י תקן אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במי -

/ עשן לדלת האב טיפוס, כפי שנדרש  דלתות אשמכון התקנים להתאמת מכללי אישור  -

 . 2003, מאי 1חלק  1212ישראלי תקן ב

אישור מכון התקנים שדלתות אש (על כל המכלולים שלהן) הותקנו כנדרש בתקן ישראלי  -

 . 2003, מאי 1חלק  1212

 תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח, עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.  -

 2.22חלק  20אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר, עפ"י תקן  -

 של משטרת ישראל.  160אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט  -

לתקן אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם  -

 לתקרות גבס.  1924וכן לפי תקן  ). 1,2,3(חלקים  5103ישראלי 

 אישור אינטגרציה בין מערכות חרום.  -

   .כל אישור אחר הנדרש עפ"י חוק וגורמים מאשרים בנתב"ג -

תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן, ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות   

ודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את הבודקים השונים, עד להשגת תע

  המערכת הנבדקת.

  .הגשת כל התעודות הנ"ל, במתכונת המפורטת לעיל, הינה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן  

    הפרוייקט לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל האישורים הנ"ל כנדרש לעיל.                 

  

  תכניות  00.29

נותנות יחד עם יתר מסמכי המסמך ה' (מערכת התכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות   

ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת 

לוח זמנים לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק 
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חירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מ

  הלא מושלמות.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות   

יום של התוכניות והפרטים  14עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך . לביצוע

פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר 

  רט ברשימה הנ"ל.והמפ

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל   

התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים 

  ו/או להארכת משך הביצוע.

  

  ומסמכים הנדרשים במסירת העבודות )S MADEAתוכניות עדות (  03.00

) מעודכנות AS MADEתוכניות עדות (שלושה סטים של על הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו,   

קטלוגים תעודות אחריות, תעוד בדיקות, מפרטים טכניים,  לפי הביצוע וכן הוראות הפעלה,

יזוג אוויר וכל ממערכות התברואה, חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש, חומרי הבניה, וכו' של 

חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים 

  אחרים.

תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי, על פיו בוצעה העבודה. עדות התוכניות   

העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות  שלמתלההגשת התוכניות האלה היא תנאי 

אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא 

בנוסף, על הקבלן להגיש למפקח קבצים ממוחשבים אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. 

  של כל התוכניות שנמסרו לו לביצוע. AS MADEומעודכנים 

  

  קוי אתר הבניןינ  00.31

הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה   

לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים 

   המזמין. וימסור למזמין את אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של

  יתבצע אך ורק ע"י שרוול לתוך מכולה סגורה ומכוסה באופן קבוע! פסולת פינוי ה  

לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל   

הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים 

העבודות מושלמות ואת הבנין מוכן לשימוש מיידי..  מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל

ויחזיר  ,הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום  בורות וכו'

  הגינון.לקדמותו, כולל בהיקף שטח הפרויקט והפיתוח  את מצב 

לכל הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות,   

ם מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת . הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורימרחק שהוא

הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי 

  הרשויות כאמור לעיל.
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  צוע בקשתות, שיפועים וכדומהבי  00.32

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל   

העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית 

כרות זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוז -מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדו' 

  במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת   

כספית מעבר לנקוב בכתב הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב 

צורות  - דנן (קרי  הכמויות. העבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא

גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה), רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב 

  הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

  

  ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'  00.33

א צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת בכל אותם הסעיפים בכתבי הכמויות בהם ל  

(דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדו') תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת 

אותו סעיף כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש (דוגמת בטון, גבס, טיח וכו') ללא 

וג הרקע עליו יש לבצע את כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם ס

    העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

  

  כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות  00.34

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם   

בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת 

  .פרקים שוניםב הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים שעל

  המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים. ,קרה של סתירהמבכל   

  

איכות ביצוע עבודה  בדיקותל מעבדה מאושרת (כדוגמת "מכון התקנים")התקשרות עם   00.35

  :ובדיקות איכות ואיפיון חומרים

כללו במחירי יי ,קוחיידרשו ע"י הפיש ובדיקות כל שהןשנדרשות עפ"י החוק, כל הבדיקות   

  .  בגין ביצוען ולא ישולם לקבלן כל תוספת שהיא ,סעיפי העבודה הנקובים בכתב הכמויות

  

  מחיר יסוד.     00.36

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום  

מבלי להביא בחשבון הוצאות  –רכב מובילרכישתו של אותו חומר או מוצר מועמס על 

הובלה, פריקה, פחת, רווח הקבלן, מימון ,ביטוח והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו 

  מחיר נקוב בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד 

ישולם  –ר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחי

ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת 

  ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.
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ת לצורך חישוב שכר חוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספ

  ההתייקרות כאמור לעיל.

נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על 

  מחירי היסוד.

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר  

  ולמחירם.

  מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:  

  החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק: במקרה של רכישה ישירה של  

המחיר יהיה בהתאם למחירון בפועל של הספק לקבלנים גדולים בתרגום לתנאי תשלום של 

  החוזה בין המזמין לקבלן.

  במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:  

של החוזה בין המחיר יהיה בהתאם למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום 

  המזמין לקבלן.

  

  :מחיר יסוד של המוצר כולל  

  חיתוך לגדלים הדרושים.  

  חיתוך גרונג במידה ויידרש  

  העיבוד הנדרש.  

  העמסה במפעל.  

  הוצאות אריזה וסימון.   

  

 מחיר העבודה כולל:  

שינוע, הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת הובלה למחסן באתר ושינוע לאזורי העבודה 

          .באתר

  ביצוע ההזמנה.  

  הכנת  רשימת כמויות.  

  מתן הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים.  

  כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי.  

  בדיקות ומיון במפעל הספק,בארץ הייצור ובישראל.  

  השלמת חיתוכים לגדלים הנדרשים.  

  את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה    

  הכנת דוגמאות   

  הוצאות בגין פחת.   

  .לפחות מכמות החומרים כרזרבה למזמין 5%אספקת   

  הוצאות ורווח הקבלן. 

  

  

  



18  

 

  עבודות עפר  -  01רק פ

  

  :עבודות העפר לביצוע כוללות  01.01

  חפירה לקורות יסוד והרצפה.  א. 

  .  23ביצוע כלונסאות ביסוס לפי פרק   . ב

  

  סילוק עודפי עפר  01.02

לאחר ביצוע כל עבודות העפר יוצאו מהאתר ויועברו למקום שפך עודפי העפר שיישארו   

  מאושר ע"י הרשויות ולכל מרחק.

  

  אופני מדידה ותכולת מחירים  01.03

של המפרט הכללי לעבודות בניה  0100.00מדידת עבודות העפר תהיה בהתאם לפרק   .1

  .למעט הסעיפים המפורטים בהמשך

  .לים את כל הנדרש במפרט המיוחדהסעיפים המתוארים בכתב הכמויות כול .2

מחירי היחידה של כל עבודות החפירה והמילוי כוללים את סילוק עודפי העפר למקום   .3

שפך מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק שיידרש, כולל תשלום אגרות כפי שיידרש ע"י 

  הרשויות.

חציבה  מחירי עבודות החפירה כוללים חפירה בכל סוג של קרקע הקיימת באתר, כולל  .4

  במידת הצורך.

לא ישולם עבור חפירה מעבר לנדרש, על הקבלן להשלים את החפירה העודפת   .5

  . מפקחבאמצעות מילוי מהודק שיאושר ע"י ה

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לא ישנה את מחיר החפירה לרבות אם עליו לבצע עבודתו   .6

  בעבודת ידיים או כלים קטנים יותר.

 ממערכות להריסה ים/המיועד אלמנטים/מבנה חלקי ניתוק   401.0

 העבודה ביומן בחתימתו ויאשר יבדוק שהקבלן לאחר רק יעשה וההריסה הפרוק עבודות ביצוע

 קווי ,בצינורות המים זרימת ,החשמל מזרם מנותקים והריסה לפרוק המיועדים האלמנטים כי

 .ותקשורת טלפון

 הכל ,הכמויות שבכתב השונים היחידה במחירי כלול יהיה השונות מהמערכות הניתוק ביצוע

 .המזמין מטעם והיועצים השונות הרשויות , במקום המזמין נצידי להנחיות בהתאם

 .כ"וטל טלפון חשמל ממערכות ניתוק יכלול ממערכות ניתוק

 שנשארים מבנה לחלקי להריסה שמתוכננים מבנה חלקי בין מערכות ניתוק בחשבון לקחת יש

 לנתק עליו שבו לאופן הנדרשים הברורים כל את יבצע הקבלן .לתפקד וממשיכים כנם על

 ימשיכו שהמערכות כך ,נהרסים שלא מהחלקים להרוס יש שאותם החלקים את ממערכות

 יצירת ל"הנ הניתוקים כל את יכללו ההריסה עבודות .הפרעה בלא ,שנשארים בחלקים לתפקד

 שממשיך התעופה שדה של רציפה פעולה המשך שייאפשרו והפתרונות נדרש באם מעקפים

 .הפסקה ללא לפעול

 האחריות כל עליו וחלה קרקעיות -תת תשתית מערכות קיימות כי בחשבון לקחת הקבלן על
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 .הנדרשים הגורמים כל עם בתיאום ,בהן והטיפול עליהן הגנה אלה מערכות לאיתור

 קיים תעופה שדה לבין העבודה תחום בין לעיל כאמור הזהירים הניתוקים לביצוע בנוסף

 שבהם בשטחים ,המיותרים המבנה וחלקי המערכות כל את ולסלק לפרק הקבלן על ,ועובד

 שימוש ללא שיהיה ישן מבנה או מערכת חלק כל .חדשות ומערכות בינוי עבודות תבוצענה

 המבנה וחלקי המערכות ללימוד בשטח יסייר הקבלן .מהשטח ויסולק יפורק העבודות בעקבות

 נדרשים אשר בו הקיימים ('וכו דלתות ,חיפויים ,ריצופים ,תותב תקרות, מחיצות כגון)

 שמפורקים מבנה או מערכת חלקי שכל ויוודא ייבדוק זהירות משנה ינהג הקבלן .לפירוק

 כולל( הקבלן חשבון על יתוקנו שגויים וסילוק פירוק .לפירוק מאושרים אכן ידו על ומסולקים

 .)בטעות שסולק ציוד

 הינן העבודה שטח בתחום מבנה וחלקי מערכות של והסילוק הפירוק ,הניתוק עבודות כל

 .הכמויות שבכתב השונים הסעיפים במחיר כלולות

 ההריסה וציוד שיטה  501.0  

 אמצעי לכל לדאוג הקבלן על .ומקצועית הנדסית בצורה להתבצע צריכות ההריסה עבודות

 .זה מסוג בעבודה הנדרשים הבטיחות

 ושיטת ההריסה תכנון לצורך חשבונו ועל מטעמו רשוי מהנדס להעסיק אחראי הקבלן

 .הדרושות וההגנות הפיגומים ,הזמניות התמיכות כולל ,ההריסה

 לחתום יהיה ועליו השונות ההריסות ביצוע תקופת בכל באתר קבוע באופן ישהה המהנדס

 בקרת כולל ההריסה לעבודת הסכמתו על שהיא הריסה כל ביצוע לפני מראש העבודה ביומן

 .הביצוע וליווי הנדרשות ההכנות

 והיועצים המהנדסים, המפקח י"ע ויאושרו ייבדקו הדרוש והציוד ההריסה ושיטת ההריסה

 .הציוד ואת השיטה את לפסול או לאשר ובסמכותם ,המזמין מטעם

 .הקבלן על חלה העבודה וביצוע ההריסה לתכנון האחריות כל אישורם אי או אישורם למרות

 המבנים הריסת במסגרת חשמל בעבודות טיפול  601.0

 עבודות ביצוע בעת ,באתר מתאים רישיון בעל חשמלאי להחזיק הקבלן על חובה

 בזק תקשורת ,חשמל תשתית ופירוק נטרול ,ניתוק לצורך וזאת השונות ההריסה

 להריסה המיועדים המבנים כל של כ"וטל

 בהוצאת 08 פרק חשמל לעבודות המעודכן הכללי למפרט בהתאם יבוצעו העבודות 

 ,חשמל חברת הוראות ,המתאימים הישראליים התקנים ,הבינמשרדית הועדה

 .נציגו או/ו המזמין להוראות בהתאם וכן הכבלים , בזק הוראות

 את ולהכיר ללמוד באחריותו ,באתר החשמלאי יבקר העבודות ביצוע תחילת לפני

 .השונים המבנים את המזינים החשמל לוחות נושא בעיקר הקיימת החשמל תשתית

 עבודות בביצוע לעסוק לו המתיר תקף וסיווג רישיון בעל חשמלאי י"ע תבוצע העבודה

 .באתר המתקנים זרמי את התואמות חשמל

 ההזנה ממקור הרשת קוי פירוק ויכללו ובטיחותיים מוחלטים יהיו החשמל ניתוקי

 ההזנה קווי את מחדש לחבר אפשרות שום תהיה שלא כך ,'וכו ארון/עמוד כגון

 .להריסה המיועדים למבנים
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 עבודות שאר עם בשילוב יבוצעו החשמל מתקני של והפרוקים הניתוק עבודות

 מראש לאישור יוגשו המקצועי ניסיונו ופרטי החשמלאי שם .איתם ובתאום באתר המבוצעות ההריסה

  .המזמין של

 

 כלליות הנחיות 701.0

 תשלום כל הקבלן יקבל לא עבורה בשלבים עבודה מתוכננת .המפקח עם יתואמו הפירוק שלבי

 .שהוא

 והפירוק ההריסה עבודות כלההיפך.  וכן להריסה הכוונה "פירוק" נאמר בו מקום שבכל בזאת מודגש

 .בקיים לפגוע שלא מנת על מרבית בזהירות יבוצעו

 הבלעדי חשבונו על הנזק את הקבלן יתקן בקיים פגיעה של מקרה בכל

  .המפקח רצון לשביעות

  עבודות ההריסה כמפורט לעיל . פירוק וסילוק מערכות וחלקי מבנה יהיה כלול במחיר

  כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על 

 .ןהבלעדית של הקבל ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו
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  עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

  

  שלד המבנה  02.01

קורות בטון יצוקות באתר,  תקרות שלד המבנה עשוי עבודות בטון, עמודי בטון, קירות בטון,   

  כמפורט בתוכניות.דרוכות בדריכת אחר   בטון מסיביות

. לא תשולם יצוקה בשיפוע וכן אלמנטים נוספים  תקרת המבנהעל הקבלן לקחת בחשבון   

  קורות,  תקרות עמודים וכו'. תוספת למחיר היחידה עבור יציקות אלמנטים בשיפוע כגון 

פרט אם סומן אחרת בגוף הסעיף בכתב בהתאמה  2ו  3דרגת חשיפה   30- כל הבטונים מסוג ב  

מחיר היחידה כולל גם . 2דרגת חשיפה  60גג המבנה  ועמודי הגג יהיו מבטון בהכמויות . 

הבטון וכן התאמת תערובת הבטון לסוג המשאבה ולקבלת פני בטון לפי האמור שאיבת 

  .  02.02בסעיף 

  

  בטון גלויים מוכנים לצבע  02.02

  כל אלמנטי הבטון במבנה יהיו בגמר בטון גלוי באיכות גבוהה מוכנים לצבע.  

ומר מ"מ מצופה בפורמאיקה, או טגו או כל ח 20הטפסות תהיינה מפלדה, או דיקט בעובי   

אחר המאפשר קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות אויר. הטפסות תהיינה במשטחים 

גדולים ככל האפשר, משוריות, נקיות ומשומנות לפני היציקה. הרכבתן תעשה בצורה 

מסודרת, בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה לטפסה. הקבלן יגיש 

ת לאישור האדריכל. הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת תכניות ומבטים לסידור הטפסו

למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי מלט כלפי חוץ. לאחר פרוק הטפסות יתקבלו פני 

הבטון נקיים, חלקים וישרים, ללא בועות אויר, ללא כיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. אם 

חזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק יוצרו פסי בטון לאורך קוי החיבור בין חלקי התבניות, הם יוש

  הטפסות.

על הקבלן להגיש לאישור אדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בין פלדת הזיון לבין   

מ"ר  10הטפסות. הקבלן יבצע על חשבונו דוגמא של קיר בטון בגמר בטון גלוי בשטח של 

  . מפקחלאישור ה

ון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים ללא אפר פחם. רטוט הבט CP – 300הבטון יהיה עם צמנט   

  חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.

בתאום עם  מפקחחיפויי הטפסות מיועדים לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי ה  

האדריכל. אין לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר. תבניות פלדה 

נית חלקים וחופשיים מחלודה. יש ינוקו וילוטשו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תב

לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או פגיעה אחרת 

שעות.  24 - בפני השטח של התבנית. לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ

  התבנית תפורק, תנוקה ותורכב שנית.

  ס"מ. 2/2פזי של בכל הפינות יהיו קטומות בחתך טר              
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  טפסות  02.03

והאדריכל את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון  מפקחהקבלן יגיש לאישור ה  א.  

להשתמש, הכל בהתאם להנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני הבטון ברכיבים 

  השונים של המבנה.

. התכניות יכללו את סידור  מפקחהקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגישה לאישור ה  ב.  

את אמצעי הקשירה בין התבנית החיצונית לפנימית, הפלטות או הלוחות בתבניות, 

שומרי המרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון. התכניות יראו את 

  מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בתבניות כדי ליצר הפסקות אלו.

רשאי הקבלן לבצע את הטפסות. האחריות לטיב הטפסות,  מפקחרק לאחר אישור ה    

  נתן אישורו להן. מפקחולחזקן יחולו על הקבלן בלבד גם אם ה

הקבלן יזמן את המהנדס לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת   ג.

  המהנדס ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.

ב דלתות, חלונות,  צנורות אוורור, שרוולים, הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילו  ד.

אלמנטים טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות במיקום ע"פ 

המסומן בתכניות. באם יידרש או יורשה לכך ע"י המהנדס או התכניות על הקבלן 

להרכיב אביזרים ומוצרי עזר כגון: ברגים, עוגנים, שרוולים, פלטות זיזיות הדרושים 

תקנות השונות וכן חורים, פתחים, שקעים הדרושים למעברים והתקנות כגון עבור לה

חריצים, כבלים, צנורות מוצרי גימור, תעלות וכו'. לא ישולם לקבלן בנפרד תמורת 

  הנ"ל ומחירם והתקנתם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

  

  . הרצפה  בשטח החלקת רצפות "בהליקופטר"  02.04

  או התקרה תעשה כדלקמן: החלקת הרצפה  

  

  פילוס, הידוק והחלקה ראשונית  02.04.01

  פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל מתאים ממתכת. הייעשעם גמר הריטוט   

יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים ו/או משופע לצורך קבלת משטח אופקי   

 30/30מצנורות פלדה רבועים חלולים מ' ומפולסים במדויק. הסרגלים יהיו  3-אחד מהשני כ

מ"מ ביציקת הרצפה התחתונה, הפרופילים ייוצבו לתבנית עם רגליות  50/50-ו ,מ"מ בטופינג

  ממתכת.

  פילוס הסרגלים ייעשה ע"י מכשירי מדידה אופטי או לייזר.  

  סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלו.  

ן,כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטו  

  יוסר.

  מטר. 4מ על סרגל של "ס± ½דרגת הסיבולת למשטחים מוחלקים בהליקופטר תהיה   

    

  

  

  



23  

 

  החלקה סופית  02.04.02

על הקבלן לקחת בחשבון שפעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה להעשות ע"י צוות   

גמר פעולות היציקה. לאחר ההחלקה בעזרת "הפצה", מאומן היטב, מספר שעות לאחר 

כמתואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלם הברק של המים המופרשים 

  מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה הסופית.

בעלי  ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר"), ע"י  

  מקצוע שאומנותם בכך.

אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. מותר לפזר במקרה הצורך   

  (אין להשתמש בצמנט נקי למטרה זו). 1:1תערובת יבשה של צמנט וחול 

  

  אשפרה  02.04.03

  הבאות:לאחר גמר ההחלקה כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון באחת מהשיטות   

  פעמים ביום לפחות במשך שבוע. 3התזת מים   א.

צבעוני הכל לפי מפרט  COMPOUND  - CURINGהתזת חומר חוסם התאדות הנקרא   ב.

  והוראות היצרן. 

  . מפקחשיטת אשפרה אחרת שיבחר הקבלן תובא לאישורו של ה  ג.

  

  הגנה על השכבה המוחלקת  02.04.04

פגיעה כלשהי באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעובי הקבלן יגן על הרצפה המוחלקת מפני   

ס"מ על כל שטח הרצפה, או בשיטה אחרת  5-מ"מ ועליה פיזור שכבת חול בעובי של כ 0.3

. שכבת החול ויריעות הפוליאתילן יונחו ויורחקו ע"י הקבלן בתום  מפקחשתאושר ע"י ה

  העבודה ועל חשבונו.

  ה בדרך כלשהיא.כמו כן על הקבלן להימנע מפגיעה ברצפ  

  הקבלן ימסור את הרצפה כשהיא חלקה ללא חורים שקעים ובליטות.  

  

  עמודים  02.05

דות שונות. ריטוט הבטון יהיה פנימי וחיצוני יבמ או עגול העמודים יהיו בחתך מלבני  -

  על גבי התבנית.

  לפני השמוש בהם.  המפקח התבניות יאושרו ע"י 

  מפלסי היציקה  -

של תחתית תקרות או של תחתית קורות,  המדויקהעמודים יהיו יצוקים עד למפלס   

הכל בהתאם למקומו של העמוד ולקשר שבינו ובין רכיבי התקרה. אם תבוצע יציקה 

עודפת בגובה יהיה על הקבלן לסתתה לפני המשך העבודה. אם תבוצע יציקה נמוכה 

הקורה. יציקה זו תעשה  מהנדרש יהיה על הקבלן להשלימה יחד עם התקרה או

  בתבנית משוכללת ומקום החיבור יתוקן כדי שיראה עמוד מושלם.

  הגנה על פני העמודים  -

לאחר פרוק התבניות יעטוף הקבלן את העמודים ביריעות פוליאתילן כדי להגן עליהם   

מפני פגיעות ומפני לכלוך שעלול לדבוק בהם. היריעות ישמשו גם לשמירת הלחות 

  ל פני הבטון ובכך לעזור לאשפרתו.והרטיבות ע
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  קירות בטוןהפסקות יציקה ב   02.06

יהיו על פי הוראות האדריכל והמהנדס. זיון הקיר בקירות מיקומן של הפסקות היציקה   

  יחדור את מישור הפסקת היציקה וישמש כקוצים להמשך יציקת הקיר.

  

  מרחבים מוגנים קירות   02.07

  

  סטיות  02.07.01

ס"מ לכל גובה הבנין. אנכיות פירי  1.5הסטיות האנכיות בקירות לא תעלינה על   א.  

  המעליות תבדק מדי קומה באמצעות מודד.

  

  מרחבים מוגניםקירות   02.07.02

  . המרחבים מוגניםסעיף זה מתייחס לקירות   

 הג"אפני הבטון יהיו נקיים חלקים וישרים מוכנים לצביעה ישירה עליהם, הכל כפוף לתקנות   

  במפרט הכללי. 58וכמפורט בפרק 

  

  תנאי בקרה  02.08

  תנאי בקרה נדרשים לכל סוגי הבטון יהיו תנאי בקרה טובים.  

  

  שומרי מרחק  02.09

של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר, שומרי מרחק, לכל  02בהמשך לאמור בפרק   

  לגבי החומר, הכמות והצורה. מפקחסוגי הבטון, טעונים אישור מוקדם של ה

  

  הכנות ליציקה  02.10

שעות  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות   .א

  ליציקה באותו מועד. מפקחלפני היציקה ולקבל אישור ה

  . מפקחהקבלן לא יזמין בטון לאתר אלא רק לאחר שקיבל אישור ליציקה מטעם ה  .ב

  

  הפסקות יציקה  02.11

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות, אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה   

המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס. השיטה, הצורה ואמצעי 

שבועות  3הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 

סקות יציקה, כולל תכנון מפורט לשיטת הביצוע. המהנדס מראש ובכתב את בקשתו להפ

יקבע אם הוא מוכן לקבל את הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע 

  להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס. הנלוויםהמפרטים על פי הקבלן את הפסקות היציקה 

פסקת היציקה בהתאם להנחיותיו לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את ה  

של המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות 

יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו על ידי המהנדס גם אם הן חורגות 
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מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו 

בטון בפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן (אלא אם שקעים ב

נדרש הקבלן לכך באחד מסמכי החוזה או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים 

המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף 

ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל  באזורלאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון 

  שיירי בטון ומיץ מלט.

תוספת ברזל או שינוי בברזל המקורי של האלמנט עקב הפסקת יציקה לא תשולם לקבלן   

  והיא כלולה במחירי היחידה.

  

  בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם  02.12

ים בבנין כגון: קירות, לאחר היציקה הראשונה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השונ  

  עמודים וכו' יבדקו המזמין ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט.

לטיב  מפקחהקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור האדריכל וה  

הדוגמה הראשונה. אם ימצאו לקוים ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו 

לנקוט כדי לשפר את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט. המזמין רשאי  אמצעים הוא עומד

להורות לקבלן לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת הבטון וכד' ועל הקבלן 

  למלא אחר הוראותיו.

גם רשאי לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת  פקחהמ  

  אותו מחדש.

  

  סיבולות - בעבודהדיוק   02.13

לפי טבלת  6אחרת באחד מסמכי החוזה, תהיה  צויןדרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא   א.

  ).1(חלק  789הדרגות בת"י 

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

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

להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל  כתבהסטיה מותרת, אם לא נ  ד.

  (לפלוס או למינוס).

  

  פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'  02.14

של האלמנטים הטרומיים, אפי מים,  המדויקעל הקבלן לברר ולוודא את מיקומם   א.

ם, פתחים ומעברים למערכות השונות כדי שיוכל לבצעם אביזרים, חריצים, שרוולי

  יחד עם יציקת הבטונים.

לא תורשה חציבה בבטון. לצורך הברורים  יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על בורין את   ב.

תוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרומכניות ולברר עם כל 

ר את כל ההכנות הנדרשות להם המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באת

ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות השרברבות, 

  הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג האויר וכו'.
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מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות   

רכות של המתכננים הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות  המע

  והקבלנים האחרים.

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, השרוולים, החריצים וכו'   

כדי לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם 

כדי להכין עבורם את הנדרש. עבור התקנת כל הנ"ל לא ישולם בנפרד לקבלן ומחירם 

  בהצעתו. כלול

) לצורך תאום המערכות,  פקחהקבלן יעסיק באתר מהנדס (שיאושר על ידי המ  ג.

החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתוכניות 

השונות של האדריכל הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת 

כל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים ו

לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות לתאום ריכוז והתקנת  מפקחתועבר לאישור ה

  האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.

סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים ייעשה ע"י   ד.

  הקבלן.מודד מסומך של 

המתאימים  C.V.P-לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח ו/או שרוולים מ  ה.

במדויק לגדל הפתחים, ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו 

עבורם כתוצאה מלחץ הבטון עליהם. כל אלה כלולים במחירי הצעתו ולא ישולם 

  בנפרד.

  

  כיסוי הברזל בבטון  02.15

כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.   

(אלא אם נתנה הוראה אחרת  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן

  במסמכי החוזה).

  בתוך המבנה. הנמצאיםס"מ בכל רכיבי הבטון  3  .א

  המרתף התחתון.ס"מ לאלמנטים מתחת לפני הרצפה של  3.5  .ב

  ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. 5  .ג

יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון.   

 מפקחשומרי המרחק לכל סוגי היציקות קירות, תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של ה

  לגבי החומר הכמות והצורה.

  

  פלדת הזיון  02.16

בתוכניות  כמצויןמוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת,   א.

שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות 

מ"מ  8 -הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט. קוטר המוטות יהיה מ 

  תכניות.מ' לפי המסומן ב 24מ"מ ובאורכים עד  36ועד 

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל   ב.

  מפלס התקרות.
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המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור ובדיקה   ג.

לצורך ההתחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות 

  שא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.ברזל בנפרד וכל הנו

 המצויניםבמידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה   ד.

בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו 

  תמיד חיבורים לסירוגין.

) תעשה ע"י מחברים מתאימים הארכת מוטות (בפרט המוטות בעלי הקוטר הגדול  ה.

  המחברים כלולים במחירי הזיון. לכך.

שהברזל רתיך  לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי     

שחוזק הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזק המוט, והריתוך יעמוד גם בבדיקות ו

  כפיפה קרה.

  .במחירי הזיוןכל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות     

  

  זיון ברשתות פלדה  02.17

  המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות.  

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו   

  הדרישות דלהלן:

  מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה   

  מינימום. - ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות   

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן   

  את הכנת תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הביצוע. המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר התוכניות   

ועד ההגשה הסופית. על הנ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול במחירי שבועות ממ 3עד 

  היחידה.

  

 WORK SHOP DRAWINGSתוכניות    2.180

בשרטוט ממוחשב  SHOP DRAWINGSשהקבלן יכין על חשבונו תוכניות  מודגש בזאת  

 מפקחלכל העבודות ללא יוצא מן הכלל על פי דרישת ה מפקחאוטוקאד או שו"ע לאישור ה

  כגון  תוכניות דריכת התקרות בדריכה אחר בכבלים לא מודבקים,

  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   02.19

של המפרט הכללי לעבודות  0200.00מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק   

  בניה למעט סעיפים שיפורטו להלן.

  

  כללי  02.19.01

  כל הנדרש במפרט המיוחד.הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את   -

סעיף כמפורט ב בגמר בטון גלוי מוכן לצבע עיבוד פני הבטונים בכל חלקי המבנה   -

  ., לרבות קיטום פינותכלול בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות במפרט המיוחד  02.02
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במידה וגמר פני הבטון לא יבוצע על פי דרישות המפרט המיוחד ולשביעות רצון   -

    הקבלן על חשבונו טיח באגר לקבלת פני בטון חלק מוכן לצבע.  , יבצע מפקחה

אלא אם מופיע סעיף בכתב  היצוקים בשיפוע לא ימדדו בנפרדותקרות מרצפים   -

  .הכמויות 

מחיר הבטונים כולל גם קיטום פינות של כל חלקי בטונים כפי שידרש, וגם פינות   -

  ת.וגם פינות חדות. הכל כפי שיידרש בתוכניו עגולות

  מחירי היחידה של כל עבודות הבטון כוללים יציקה בשיפוע כמפורט בתכניות.  -

  

  עמודים  02.19.02

טפסנות לעמודים מכל סוג שהוא לרבות טפסנות פלדה יהיו כלולים במחירי הבטון   -

  לעמודים ולא תמדדנה בנפרד.

שקעים וחריצים בעמודים לשם התחברות עם קירות בטון לפי אחת מהשיטות   -

  המתוארות במפרט לא ישולמו בנפרד וכלולים במחיר יציקת העמודים.

בחלק מהעמודים מתוכנן מעבר צנרת למערכות. בעת תכנון התבניות יתחשב הקבלן   -

באילוץ זה ובהתאם לפרטים כפי שימסרו. לא תשולם כל תוספת עבור העברת הצנרת 

  בצורה כל שהיא בתוך העמודים.

למיניהן סביב עמודים בצורות גיאומטריות שונות לא ישולם עבור עיבוד תבניות   -

  בנפרד, אלא אם ניתן עבורם סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

  

  תקרות  02.19.03

  מישורימבטון ימדדו במ"ר. גמר הבטון בתחתית התקרה יהיה חלק ו תקרות מסיביות  

ר צנרת, ו/או וישתלב עם התקרה בהמשך. המחיר כולל יצירת שקעים בתקרה למעבומשופע 

חריצים והנמכות מקומיות. תקרות משופעות לא ימדדו בנפרד והם נכללים בסעיף זה. גמר 

תקרות בשיפועים  הבטון בתקרות תהיינה מוכנות לצבע. לא ישולם בנפרד עבור גמר התקרה.

  לא תמדדנה בנפרד והמדידה תהיה ביחד עם התקרות האופקיות. 

דריכת אחר ע"י כבלים לא מודבקים כלול במחיר היחידה תכנון התקרות בשיטת בטון דרוך ב  

  של התקרה. 

  

  מעקות  02.19.04

  מחיר מעקות בטון כולל החלקת פן עליון בתוספת מלט ועיצוב שיפוע במישור העליון.  

  

    קירות  02.19.05

ימדדו במ"ק תוך ציון עובי הקיר. מדידת הקירות תהיה לפי גובה הקומה נטו כלומר בין פני   

תקרות הבטון או פני קורות הבטון לתחתית תקרת הבטון או תחתית קורת בטון. פתחים 

בקירות בגיאומטריות שונות ינוכו מנפח הבטון ולא תשולם תוספת עבור עיבוד הפתחים. 

המחיר כולל התקנת שרוולים עיבוד פתחים למעברי צנרת, שקעים, חריצים וכדומה. כמו כן 

  באתר. מפקחבקירות בהתאם להוראות המהנדס או ה כולל המחיר הנחת צנרת חשמל
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קירות לפירי מעליות וחדרי מדרגות ימדדו לכל גובהם. המחיר של קירות בפירי   -

לעיל ובנוסף לכך עיצוב שקעים עבור שלטים ו/או  02מעליות כולל כל הנאמר בסעיף 

  לחצנים כפי שידרש.

מחיר יחידה של קירות בטון כולל ביצוע סיום קירות בקוים מלוכסנים או קוים   -

  במקומות שידרש.או מעוגלים משופעים 

ביצוע התחברויות בין קירות לבין עצמם ובין חלקי בטון אחרים בצורות גיאומטריות   -

  שונות לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה שבהצעת הקבלן.

  

  יצוקות באתר קורות  02.1906

ימדדו במ"ק בהתאם למידות בתכניות הקונסטרוקציה או בפרטי האדריכל   -

  המתאימים.

מחיר הקורות כולל עיבודן ועיצוב צורתן בהתאם לפרטים המצורפים, כולל הכנת   -

שקעים, שרוולים, פתחים ומעברים לצנרת במידת הצורך, כולל הנחת צנרת חשמל 

. מדידת הקורות היא רק של חלקן פקחו המבקורה בהתאם להוראות המהנדס א

  הבולט מתחת לתקרה.

מהתחתית שלהן מונח על קירות בטון ימדדו כקורות שתחתיתן  שחלקקורות (רחבות)   

  חופשית.

מחירי היחידה של הקורות בסעיפי כתב הכמויות כוללים שימוש בתבניות פלדה וכן   -

  עיבוד תבניות צד בגבהים שונים או מעוגלים.

ות משופעות לא תמדדנה בנפרד. קורות משופעות למקרה זה נחשבות לקורות קור  -

שהפן התחתון שלהן או הפן העליון שלהן בשיפוע או שני הפנים בשיפוע. אלא אם 

  קיים סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

  

  ברזל לזיון הבטונים  02.19.07

  כפופים וכיו"ב.מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים, ארכים,   -

לא תשולם תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון: כיפופים, פיגורות, כפוף   -

  ל"ציפורים" וכיו"ב.

  מ"מ. 36לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע עד קוטר   -

  מ'. 24לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם עד   -

ות העבודה המפורטות יסודר הברזל מחירי היחידה לזיון לא ישתנו גם אם בתכני  -

  במס' שכבות ובצפיפות גדולה.

לא תשולם תוספת עבור מוטות ברזל המשמשים ליצירת רווחים בין שכבות הזיון   -

  בקורות, תקרות, קירות וכו'.

  .לא ישולם בנפרד עבור "ספסלים, להנחת הזיון העליון בתקרות או בקורות  -

  ות ברזל מפורטות.לא תשולם תוספת עבור הכנת רשימ   -

פלדה דריכה תמדד בנפרד לפי טון הכולל את כל האביזרים הנלווים  שרוולים ,עוגנים    -

  וכל אביזר אחר .
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  תמיכות ופיגומים זמניים  02.19.08

לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד וחלקיו באופן זמני בעת   

ביצועו ולרבות ביצוע יסודות בקרקע עבור התמיכות ולרבות תמיכות זמניות לרכיבים 

  טרומיים למיניהם. 

תמיכות ופיגומים אלו יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו. תכנונם יעשה בהתאם לנדרש בתכניות   

  בהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות והפיגומים. ו

כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות שחוזקן אינו מסוגל לשאת את העומס   

של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהן. הקבלן יוודא מה העומסים המותרים להעמסת חלקי 

  והן בעומסים הקבועים.המבנה השונים וידאג לא לחרוג מעבר להם הן בעומסים הניידים 

  

  פחיות ופרופילי פלדה  02.19.09

  שבמפרט הכללי. 19מדידת העבודות תהיה בהתאם לפרק   -

מחיר פרופילי הפלדה, פחיות, פלטות לעיגון וכו' כולל אספקה ואת כל העבודות   -

הנדרשות להתקנתם כמפורט בתכניות, ובכלל זה מבלי לפגוע בכל הוראות המפרט 

עבודות ההכנה הנדרשות בבטונים, כדי לאפשר את קביעת רכיבי  הטכני גם את כל

  הפלדה ואת מידות הריתוך או ההברגה הנדרשות.

  גרם/סמ"ק. 7.85רכיבי הפלדה ימדדו במשקלם התאורטי לפי המשקל הנומינלי   

  לא ימדדו ברגים ואלמנטי קביעה אחרים למעט אם נכתב במפורש בכתב הכמויות.  

  . בכתב הכמויותלפי המפורט גלוון וצבע ולל מחיר רכיבי הפלדה כ  -

  

  

  

  עבודות בניה -  04פרק 

  

  יםולבלוקי בטון חל 04.01

. כל הקירות והמחיצות יבנו מבלוקי בטון 5בלוקי בטון חלולים, יהיו מסוג א' לפי הגדרת בת"י 

  חורים. 4חלולים בעלי 

  

  )חיבורי קירות ומחיצות (חגורות אנכיות 04.02

חופשיות של קירות ומחיצות ובכלל זה  פאותחיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם, וכן 

 04.042מזוזות מצידי דלתות, יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון, בסעיף 

 מפקחשל המפרט הכללי לעבודות בנין, אך למעט "קוצים". אם לא נדרש בתכניות או ע"י ה

מ"מ  8ברזלים אנכיים בקוטר  2חגורה אנכית המשמשת ליעוד הנ"ל, אחרת יותקנו בכל 

  ס"מ. 20מ"מ כל  6וחישוקים בקוטר 

  

  סתימת רווחים עליונים 04.03

סתימת רווחים בין הנדבך העליון של הבניה לבין תחתית תקרה או קורה תעשה ע"י בלוקים 

  מלאים.
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  הכנסת ציוד והתקנתו 04.04

כגון: בפרוזדורים, בחדרי מכונות, בשכטים, במעברי צנרת וכו' הקבלן ידרש בחלק מהמקומות 

לבצע את עבודות הבניה בשלבים וזאת לצורך הכנסת ציוד והתקנתו. השלמת הבניה לאחר 

  בכתב. מפקחהתקנת הציוד תבוצע רק לאחר קבלת אשור ה

  

  הצבת וביטון משקופים 04.05

סת קצה הקיר לתוך שקע בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנ א.

  .המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על חוט ואנך,  ב.

המשקוף לפני הטיח  תמוכים בפני סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני

  .אחרת בתכנית צויןמ"מ אם לא  15ישאר רווח לפחות 

מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדיס בטון. בכל מקרה שמילוי  פןיש להקפיד באו ג.

  המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה  2הצבת  ד.

  .או סטיה מהקו

מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות למשקוף בעת יציקת הדיס יש לתמך המשקוף   ה.

  .במהלך התמיכה ו/או היציקה

ן על ידי יציקת חגורה עם זיון לפי ואם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביט  ו.

  . פקחהוראות המ

על הקבלן להכין לאישור תכנית בניה הכוללת את חלוקת הבלוקים והחגורות. לא תאושר בניה   04.06

גת תכנון מראש של הקבלן, הכולל חלוקת בלוקים רוחב חגורה וכו', וקבלת אישור ללא הצ

, יש להכין באתר שורת בלוקים אחת על פי מתווה התוכניות ולבקש  מפקחמראש ובכתב מה

  להמשך העבודה  . מפקחאת אישור ה
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  עבודות איטום -  05פרק 

  

  אופני מדידה ותשלום  05.01

כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה. כל התשלום לקבלן יחושב ע"פ 

השטחים המטופלים ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המרכיבים הנמדדים  השונים. דהיינו, שטחים 

אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל מתכת משולבים, עיבוד פרטים סביב חדירות צנרת  

מות המחייבת תשלום כל ביצוע של איטום שטח שאין בו תועלת ולא וכו'. כעיקרון, לא יאושרו ככ

הופיע בסכמות התכנון. לצורך כך, יש להתייעץ ולקבל אישור מראש על היקף שטח ההתחברות בין 

  הפוליאוריאה והשוליים של היריעות הביטומניות.

ידה הנקוב. כך גם למען הסר ספק, חפיות ביריעות ופחת חומרים, לא ימדדו והם כלולים במחיר היח

  ההצפות לביקורת.

  

  תכולת המפרט 05.02 

המכוונים  מפרט האיטום מתבסס על תערובות הבטון, איכות שמן התבניות ושיטות היישום .1

למנוע קיני חצץ, סגרגציות, בועות מים/אוויר, בכל פני מעטפת הבטון של הגגות והקירות 

)  3.1.1.7סעיף   1חלק מס'  1752היצוקים. כנדרש בתקנים הרלוונטיים (בדומה לנאמר  תקן 

. ביצוע עבודות בכל המשטחים המשופעים והאופקייםיעשה גימור פני בעזרת הליקופטר 

, באישור הגימור של פני שטח הבטון כמתאימים להתחלת בכול פעם מחדשנה האיטום מות

" (עבודות האיטום. היכן שלא ניתן להפעיל הליקופטר ייושרו פני הבטון בעזרת סרגלים  

  .מיקים "( לרמת גימור שוות ערך החלקת הליקופטר

יאוריאה  החומר  לאיטום  גגות  יהיה פוליאוריאה  ארומטית חמה מותזת מצופה  בפול .2

  אליפטית  בגוון שיוצג לאישור המתכנן

בחלל שתחת הרצפה   יתבצע  שילוב של שני סוגי איטום . תחת המטבחים פוליאוריאה חמה   .3

שכבות של החומר הצמנטי  3מותזת . במקומות שאינם תחת המטבחים יתבסס האיטום על 

של חומר  האיטום הדו  מ"מ  או בשכבה אחת בעובי זהה 3בעובי מצטבר של   107סיקה טופ  

  K2  MULTI BAUDICHTאו בשמו האחר   K2  MULTI TIGHTרכיבי  

  תחת בקרה בתהליך ופיקוח הדוק. יבוצעוהאיטום  ותכל מערכ  

  

  דרישות גימור פני הבטון עבור עבודות האיטום 05.03

כלפי מעלה לצדדים וכלפי   -המטרה השגת פן של בטון חשוף חלק ומישורי לכול הכיוונים  .1

 מטה. 

 על הפן העליון של התקרות תושג המטרה  בעזרת הליקופטר. .2

יצרן/ספק  הבטון יעמיד לרשות הפרויקט את מיטב הטכנולוגים  המקצועיים העומדים  .3

בעל ניסיון רלבנטי ללבנים ובעקר גגות  לרשותו  ואם חש בצורך שישכור שרותי יועץ חיצוני

  מן הסוג הנ"ל
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  עבוד פני הבטון  העליונים והצידיים  05.04

  הליקופטר  –עבוד הבטון יעשה במלטש סיבובי  .1

 2מ"מ במדידה בעזרת סרגל אלומיניום באורך  2- הסטיות  ממישוריות  פני השטח לא יותר מ .2

 מטר. 

 TIGHTיש לתקנם  למחרת היום בעזרת  החומר  במקרה של קיני חצץ בצידי תקרת הבטון  .3

2K MULTI 

  

  אשפרת הבטון 05.05

  תיעשה ע"י כיסוי ביריעות  בד עם פוליאתילן.  .1

 יום. 14משך האשפרה  .2

  

  תנאי סף לקבלת קבלן לביצוע עבודות האיטום 05.06

  הקבלן חייב לעמוד בקריטריונים  הבאים:

 שנים לפחות. 10ניסיון בעבודות איטום  של  .1

  בעל רישיון לעבודה עם  חומרים רעילים. .2

שנים לפחות בעבודות פוליאוריאה  מותזת + התזות בהיקף  מצטבר של   5בעל ניסיון של   .3

 טון  פוליאוריאה ארומטית ואליפטית . 20לפחות  

הקבלן  ועובדיו עברו  השתלמויות בישום  פוליאוריאה מותזת חמה ויכולים להציג תיעוד  .4

 מתאים.

 מערכות התזת פוליאוריאה חמה תקינות.   2בעל  .5

 מ"ר.  30,000בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות איטום  ביריעות ביטומניות של לפחות     .6

 מ"ר  לפחות. 5,000ניסיון ביצוע של  עבודות התזות פוליאוריטאן מוקצף  בהיקף של  .7

 עמידה בדרישה להצגת נוהל ביצוע  העבודות . .8

 התואמים את הפרויקט ואת סוגי החומרים  בהם ישתמש . הצגת נהלי בטיחות .9

  

  דרישות מינימום מחומרים 05.07

לשימוש בחומר  הכרחיכל חומר וחומר יעבור בדיקת אישור מוקדמות של המתכנן כתנאי   .1

 בפרויקט.

נוהל אישור תפוגת השימוש בחומר, חייב להסתיים לפחות חודשיים לפני התחלת השימוש  .2

 בחומר.

 ידי הקבלן תיעוד מחייב של אמצעי בטיחות וגהות. -עבור כל חומר וחומר, יוצג על .3

 ידי המתכנן.-חל איסור מוחלט לשלב חומר שלא ניתן אישור בכתב לגביו על .4

הנחיות יצרן \גם אם לא קיבל הקבלן הנחייה תואמת, הוא מתחייב שלא לחרוג מהוראות .5

 .החומר ולהקפיד בכול פרטי הנחיות יצרן החומר

 הקבלן מתחייב לעשות שימוש אך ורק בחומרים התואמים את אופי הפרויקט. לדוגמה: .6

הובא לשטח חומר תקין אך במהלך הביצוע מתעורר חשד לירידה באיכות החומר או 
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יעצור הקבלן את יישום החומר , וידווח למתכנן לפיקוח  -לתופעות של אי אחידות החומר

 שימוש בחומר החשוד. הדיווח יעשה בע"פ ובכתב .ולמנהלת  מהם השטחים בהם נעשה 

השימוש בכל חומר יותר בכתב בלבד רק לאחר הצגת המסמכים המעידים על טיבו בפני  .7

 המתכנן. הקבלן מתחיב להציג מסמכים אוטנטיים ותקפים לגבי החומר שייושם בפועל.

, כדי שיאשר בכל יישום התחלתי, יש להזמין חונך מוסמך  מטעם היצרן/היבואן לשטח  .8

שימוש נכון בחומר והתאמתו לתנאים הסביבתיים ולפרויקט. חונך מטעם היצרן  חייב להיות 

  מוסמך ע"י היצרן לתת הנחיות ולשאת באחריות מקצועית ומשפטית להנחיותיו

  

  איטום תחת בטון הרצפה  05.08

  יריעות ביטומניות ופריימרים ייעודיים להם

חלק  1430שטיבן מוגדר בתקן הישראלי  SBS 5 M יהיו יריעותהיריעות הביטומניות לאיטום  .1

אולם בכל מקרה ובאופן המחמיר מדרישות התקן, דרישת מפרט זה היא שלא יפחת  3מס' 

 5מ"מ. המדידה לאימות דרישה זאת תעשה בעזרת מד עובי עד לדיוק  5 - עובי היריעה מ

  מאיות מ"מ.

  ל גוני הסרטים צבעוניים של היצרן .כול סימון בלתי משתנה סימון היריעות יהיה  .2

עבור יריעות מיובאות, הקבלן יבצע במעבדה ישראלית מוסמכת בדיקות מלאות של עמידה  .3

בתקן כל חצי שנה. לא יותר שימוש ביריעה ביטומנית מיבוא שאיכותה נבדקה בארץ בזמן 

הוא מתחייב יום. בנוסף, יצרף הקבלן מכתב חתום  של יצרן החומר  בו   180-עבר הארוך מ

 לא להפחית באיכות  המוצר .

 הבדיקות ליריעות יעשו על מדגמים שנדגמו באתר בהשגחת ובליווי הפיקוח. .4

התברר שנעשתה בפרויקט עבודה ביריעות ביטומניות או אחרות המעלות חשד כלא תקניות  .5

 יהיה הקבלן מחויב לכל סוג של תיקון שידרוש המתכנן.

היו פריימרים על בסיס ממיס אורגני עמיד בשטיפת מים פריימרים ליריעות ביטומניות י .6

 של חברת "פזקר", או ש"ע. GS -474דוגמת 

  הקבלן המבצע יספק תיעוד של כל תעודת משלוח של היריעות הביטומניות והפריימרים.  .7

  

  איטום הגגות 05.09

 פוליאוריאה והפריימרים לסוגיהם

כללית  השכבות על בטון ממנו הוסרה הקליפה/קרום  והבטון שיתייבש כראוי תיושם שכבת    .1

720 EPOCEM     ק"ג למ"ר  . על השכבה הזאת  3-מ"מ לפחות ולא פחות מ 1.5בעובי של

    EPOCEM 720יותז/ימרח פריימר אפוקסי יעודי לפוליאוריאה חמה מותזת. על שכבת  

מ"מ לפחות   . על שכבת הפוליאוריאה  2ארומאטית בעובי  תותז שכבת פוליאוריאה חמה

 מ"מ לפחות.  0.5החמה הארומאטית תותז שכבת פוליאוריאה אליפטית  בעובי 

מוצקים ללא  עירוב  100%רכיבית   –הפוליאוריאה החמה  תהיה פוליאוריאה ארומטית דו  .2

 לכך .  של פוליאולים או  פוליאוריטאן. הקבלן מחויב להציג תיעוד מתאים

חומרים המגיבים עם מרכיבי  לא  יכילו Bומרכיב    Aהפורמולה של  חומרי  הגלם  מרכיב  .3

 הבטון ויוצרים הינתקות בין שכבת הבטון והפריימר ובין ממברנת הפוליאוריאה.
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מרכיבים של חומרי הגלם (של הפוליאוריאה) הרגישים ללחות יטופלו באופן המונע קלקול.  .4

 להשתמש בהתקנים מונעי חדירת לחות לחביות החומר הרגיש לכך.הקבלן מתחייב 

  .C 75 0עד  - C70 0הפוליאוריאה תהיה פוליאוריאה המיושמת בחימום בטמפרטורה של  .5

אטומות לחלוטין ללא  בחביות חדשותהחומרים להתזת הפוליאוריאה יגיעו מאוחסנים  .6

 פגמים ללא כפף שעליהם כיתוב מקורי ברור של היצרן . 

 הכיתוב על החבית, יאפשר הגדרה חד משמעית של החומר המוכל בחבית, כולל: .7

  .ותאריך תפוגת שימוששם היצרן משקל, נפח צפיפות סגולית, תאריך יצור, סדרה ,  

 .מועד תפוגת איכות החומר\ירשם זמןגם במסמכים האוטנטיים  המצורפים  .8

אמור לפוג תוך חצי שנה הקבלן מתחייב לא לעשות שימוש בחומר שזמן התפוגה לטיבו  .9

  שאחרי מועד הגעת החומר לשטח.

 חודשים לפני היישום. 4-יעשה שימוש בחומר שמועד היצור שלו הוא לא יותר מ .10

הקבלן מתחייב  למסור לפיקוח מסמך שנכתב בידי יצרן של הפוליאוריאה שבו היצרן מאשר  .11

 מפרט השימוש בפוליאוריאה לסוג התשתית ולסוג הפרויקט . 

לאישור השימוש  בפוליאוריאה האליפטית יש להציג מסמך של אי שינוי גוון בתנאי  כתנאי  .12

 .UVפריזה וחשיפה לקרינת 

טרם אישור השימוש בחומר הקבלן יספק את כול נתוני ביצועי החומר בפירוט זהה למגוון  .13

 הבדיקות המופיעות בטבלה הבאה

  

  

 

  

ינהל  יומן עבודה יום יומי  ובו  תרשם השפעת מזג האוויר (כולל רישום מדידות הקבלן 

שלטמפרטורת  האוויר טמפרטורת הבטון והלחות היחסית של האוויר ושל הבטון  של הבטון) לצורך 

  כך יצטייד הקבלן  במכשור מתאים אותו יציג  לפיקוח ולמתכנן לפני התחלת העבודות

  

  מפרט ישום הפוליאוריאה

  הכנת השטח  של בטון  שהוחלק בהליקופטר 

  ביצוע

אין לבצע התזת פוליאוריאה חמה ארומטית דו רכיבית כאשר הטמפרטורה של הסביבה  .1

 .C 0 10 - והבטון נמוכים מ

חובה

  מספרים 
  גבוהים 
  יותר
 עדיפים
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 .100%תכנון האיטום מתבסס על ממברנת פוליאוריאה מודבקת על פני הבטון בשיעור של  .2

לשם השגת המטרה המוצגת בסעיף הקודם, יש למנוע מצב שבו על פני הבטון יהיו שכבות של  .3

שמן תבניות  כול חומר מונע אדהזיה כמו אבק שאריות מיץ בטון, פני שטח מתפוררים שיירי 

CURING COMPOUND . וכיוצא בזה  

 1.8לפחות  כדי למלא תנאי זה, פוליאוריאה מותכת חמה זקוקה לפני שטח שנדרש כוח של  .4

מגפ"ס לנתקם ממסת הבטון העיקרית בבדיקת שליפה הזהה  במהותה לבדיקת חוזק 

 הידבקות הטיח. 

רצוי שבדיקות הרס מכול סוג כמו בדיקות עובי  יעשו כך  שלא תעבור יותר מחצי שעה מגמר  .5

  ישום ויהיה קל לבצע תיקון מידי.

שעות לכול היותר  48יל תוך ימים . במקב 14אשפרת הבטון  תיעשה מיד במשך לפחות   .6

מתום היציקה  יתחיל תהליך של סילוק  הקרום העליון  בעזרת מכשיר להתזה בלחץ גבוה 

שיפור החוזק ושימור  -מטרות  2בר לפחות.  באופן זה תושגנה ה  300  -500שיופעל בלחץ של 

תנאי התחזקות מסת הבטון  מחד גיסא, ומאידך גיסא, סילוק קליפות/קרומים רופפים כ

. מטרת השימוש במכשיר ההתזה  בלחץ גבוה היא EPOCEM 720  -וכבסיס למריחת ה

 720ימים לפני ישום  7להסיר את כיסוי שכבת . המתנה להתייבשות הבטון תהיה לפחות  

EPOCEM. 

יום  ימים על פי התקן  21יציקת התקרה והמתנה לשחרור תבניות תומכות תקרה ( לפחות  .7

). גימור פני התקרה מכול צדדיה  בעת היציקה יהי טוב יותר 1 חלק מס' 466הישראלי 

 דהיינו שווה ערך החלקת הליקופטר. ראה בנספח.  3.1.1.7סעיף  1מס'   1752מדרישות תקן 

בסיוע עיבוד מתאים (ש"ע הליקופטר) ותערובת בטון מתאימה גימור פני הבטון יהיה נקי  .8

יים ידאג הקבלן לביצוע  תיקונים   מסדקי התכווצות פלסטית . התגלו סדקים פלסט

או ש"ע שיאשר המתכנן . התיקון חייב להיות בעל יכולת    EPOCEM 720מקדימים בעזרת 

 מגפ"ס לפחות . 1.9התנגדות לשליפה של 

שעות  מתום יציקת תקרת הבטון יעשה סילוק "קרום" גימור פני הבטון  48עד  24תוך  .9

בר  500-300ויות תחתיו בעזרת התזת מים בלחץ האופקיים והאנכים  וחשיפת הבועות הסמ

כפוף לשיקולים מקצועיים לאיכות פני השטח שהתקבלה  ולשיקולי בטיחות . עקרונית 

השימוש  בלחץ גבוה נועד גם להגיע להספקי ניקיון  מהירים. אין כול מניעה להשיג את ניקיון 

בטון" באופן בטיחותי פני הבטון בעזרת התזת מים בלחץ שונה  בתנאי שיוסר "קרום ה

ובקצב שאינו גורם לפגיעה  מיותרת ומזיקה בפני הבטון ואינו מעכב את התקדמות 

הפרויקט. ביצוע נכון של הסרת ה"קרום" הצמנטי הופך את מראה  פני השטח דומה 

 למרצפות טראצו. הביצוע יעבור ביקורת הפיקוח לקראת ביצוע השלב הבא.

 X 50ס"מ  50ל התקרה ייושם "חלון פוליאתילן" במידות ימים מיום היציקה ע  18כעבור   .10

ס"מ כדי לאמוד את עוצמת פליטת אדי המים מן הבטון . במקביל יבוצעו מדידות של 

טמפרטורת פני הבטון בעזרת מצלמה תרמית ומדידת הלחות האגורה בבטון בעזרת מד לחות 

ת לכול היותר . התיעוד  שעו 24דיגיטאלי . המדידות יתועדו, תיעוד המדידות יעשה תוך 

של הקבלן ושל  והפיקוח. הקבלן והפיקוח יכולים להסתייע  –יעשה בשני מחשבים שונים 
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בכול מכשיר אלקטרו מגנטי אמין אחר למעקב אחרי רמות של רטיבות מסת הבטון ולחץ 

 האדים.

מעיכוב בהתאם לבקשת הפיקוח יוגן האלמנט כולו מפני הרטבה ע"י  גשמים  ע"מ להימנע  .11

 ביצוע עבודות האיטום בשל רטיבות פני השטח .

כפוף למסקנות שיתקבלו ממעקב לחץ פליטת אדי מים מן הבטון (קרוב לוודאי שתהיה  .12

 השפעה לכיווני השמש והרוח) יוחלט ע"י הפיקוח והמתכן אופי/אופן  המעבר לשלב הבא.

אוריאה המותזת בחום כדי למתן את השפעת לחץ אדי המים על יכולת ההידבקות של הפולי .13

שכבת " -וכדי להימנע מבעית חללים/חורים בבטון, תבוצע שכבת חומר מקדים לפריימר

תוצרת סיקה. בכמות  EPOCEM 720 ". החומר יהיה אחד משתי החלופות הבאותהסגירה

 מ"מ.  1.5 - ק"ג/מ"ר . ולא פחות מ 3של 

טח נציגי התכנון, הפיקוח, בעת היישום "שכבת הסגירה" שבסעיף הקודם,  יהיו נוכחים בש .14

הקבלן עצמו, עובדיו וחונכים מטעם ספקי החומר. בתום העבודה הנ"ל יהיו פני השטח 

חלקים ללא בליטות ולא יישארו חללים פתוחים. העבודה על הקירות תעשה מתוך פיגום 

 2המאפשר גם פיקוח ובקרה בתהליך. רמת המישוריות הנדרשת היא לא יותר מסטייה של 

 מטר. 2דידה תחת  סרגל אלומיניום  באורך מ"מ במ

לאחר אישור הפיקוח לביצוע הולם של "שכבת הסגירה" יבוצע תיעוד המצב ברישום וצילום,  .15

ואחריו תיושם שכבת פריימר אפוקסי ייעודי של ספק הפוליאוריאה. עבור התחברות  

תזת  נדרש ליריעות הביטומן או או כול ממברנת איטום אחרת עם פוליאוריאה חמה  מו

ידי היצרן. למען הסר -פריימר יעודי  . הפריימר ייושם במינון הגבוה ביותר למ"ר המומלץ על

 לארבעה חומרים שונים: לפחותספק ,יהיה צורך בהתאמת פריימרים 

 ליריעות ביטומניות  .15.1

 לבטון .15.2

אבץ  90%יכיל –לצנרת  מתכת חודרת מיצקת ברזל או פלדה או פלדה מגולוונת   .15.3

 לפחות.

 להתחברות פוליאוריאה לפוליאוריאה .15.4

הפיקוח על כמות הפריימר למ"ר והביצוע, יתועדו בצילום  וירשמו ביומני הבטחת האיכות   

  של הפרויקט. 

ידי היצרן להתפלמרות התואמת את זמן ההתזה - לאחר ההמתנה הנדרשת/מומלצת על .16

פחות ממוצע  עובי  מ"ר לפחות  ולא\ליטר 2.5לפוליאוריאה המותכת הדו רכיבית בכמות של 

 מ"מ באף לא מקום אחד .  2מ"מ ולא פחות מעובי כיסוי של  2.5של 

חובה שאיטום התקרה ושוליה יתחיל ויסתיים כך שיוכל להתבצע ברצף של משמרת רצופה.  .17

כל  - הקבלן יכלכל תוכניותיו לגבי כמות הצוותים המתיזים סוגי הציוד להתזה (בעיקר הספק 

צורך הנחית הרציפות בכיסוי יידרש יותר מצוות אחד וידרשו יותר מכונת התזה). יתכן של

 ממכונת התזה אחת.

  

  מפרט הכנת פני שטח  של שכבת פוליאוריטאן מוקצף 05.10

 ק"ג/מ"ק לפחות. 40החומר פוליאוריטאני המוקצף יהיה בצפיפות סופית במצב יבש של  .1
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  החומר פוליאוריטאני המוקצף יהיה מן הסוג  כבה מאליו. .2

  ס"מ. 2עובי השכבה המותזת  של הפוליאוריטאן המוקצף  .3

מ"מ  משבצת ריבועית   1על הפוליאוריטאן המותז יש להניח רשת פלדה מגולוונת  עובי התיל  .4

12.5X12.5 .מ"מ 

 מ"מ של הרשת מעל שכבת הפוליאוריטאן . 4יש לשמור מרחק של   .5

ס"מ  עשויה   1בעובי יש לכסות את הרשת ושכבת הפוליאוריטאן המוקצף בשכבת טיח   .6

"  980"אלסטוסיל של תרמוקיר  עם  "S100"הרבצה צמנטית סופר ק"ג  40תערובת  של שק 

 שניהם של חברת תרמוקיר.

יש לדאוג להחלקת פני השטח במחליק חשמלי סיבובי  המשמש להחלקות שליכט או בעזרת  .7

 הליקופטר.

 ימים את פני הטיח 7יש לאשפר במשך  .8

. בעת  EPCEM  720ימים יש למרוח את פני השטח  בשכבת   10ל אחרי המתנה ליבוש ש .9

יעשה  ברצף  EPCEM  720המריחה יש להקפיד על מריחה סותמת סדקים . ביצוע שכבת ה 

עם משטחי הבטון שמהם הוסרה קליפת הבטון בהתזה  בלחץ גבוה  שאינה נדרשת  במקרה  

צורך לבצע התזת מים בלחץ גבוה על  של בטון  שעליו הותזה שכבת פוליאוריטאן. כמו כן אין

  הטיח המזוין הנ"ל. 

 

  התזת פוליאוריאה 0.511

יורחק כול אדם מהאזור בו מותזת הפוליאוריאה . בנושא זה יובאו כול הפרמטרים  .1

 המשפיעים וביניהם בחשבון כיווני ההתזה וכיווני הרוח.

 בטיחותיים.העובדים המתיזים יולבשו ב"אוברולים"  הרמטיים  ונעלי מגן  .2

העובדים מבצעי ההתזה יהיו מוגנים במסכות נשימה למניעת חדירת רסס פוליאוריאה   .3

 לריאותיהם.

 העובדים המתיזים יהיו מוגנים במשקפיים המונעות עיבוי אדי זעה .4

 מצחו של כול עובד ייעטף בסרט  מונע טפטוף זעה. .5

בקרה בתהליך. במסגרת הציוד יהיה נקי ותקין.לוח הבקרה יהיה שלם וניתן לבצע דרכו  .6

 הזאת יהיה מעקב  של מס' הפעימות  הנספרות במונה כפונקציה של נפח החומר המותז.

 הציוד יעבור טיפולים נדרשים מידי יום .7

  יעשה מעקב צמוד אחרי תקינות מבנה סילוני ההתזה.  .8

  Bללחץ מרכיב  Aבין לחץ משאבת מרכיב  10%-לא יהיה הבדל גדול מ .9

  לפני השטח  90 0ההתזה תהיה בזווית של  .10

  50%ההתזות יהיו בחפיפה של  .11

 ההתזות תעשנה בשיטת פסים בכיוון שתי וערב. .12

ציוד  ההתזה יכלול לוח בקרה תקין לחלוטין ובו מונה פעימות. עדיף לוח בקרה עם יכולות  .13

 שידור בקרה בתהליך, לסביבה הקרובה.
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מספר הפעימות   –ליטר חומר  1להתזת  הקבלן יצהיר על מספר הפעימות שווה הערך .14

הרשומות על מונה הפעימות ייבדק לפני כול תחילת העבודה ע"י רישום מס' הפעימות 

 המופיעות על הצג לפני תחילת ההתזה ורישום בתום התזת נפח ידוע. 

מ"ר על יריעת פוליאתילן מונחת על  1כנוהל רגיל לפני כול התחלת עבודה יותז משטח של  .15

מבחן מבוקר להמשך העבודה.  תוצאת ההתזה תיבחן ועל פי איכותה יינתן אישור הקרקע כ

 לתקינות המערכת.

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות התזה בהיעדר שליטה מוחלטת של הפרמטרים הקובעים  .16

 את תקינות הציוד.

הקבלן חייב לכייל את המערכת באופן שעבודתה תופסק באופן אוטומטי אם תיווצר סטייה  .17

 במינון המומלץ ע"י היצרן. 5 % -יותר מ של

הקבלן יחזיק באתר רזרבות של חומרי ניקוי למערכות ההתזה ולצורך להיפטר מזיהומים  .18

 לאלמנטים שיזוהמו כתוצאה מן ההתזה תחת כינון שגוי או פרץ רוח    .

מאחר וידוע  שנעשים מחקרים מתקדמים בפיתוח  פוליאוריאה בהתזה קרה  יתכן  (ובעקר  .19

 ם יהיה זה מהאינטרס של מזמין העבודה) שהמפרט כולו יעודכן בהתאם.א

 

  תיקונים 05.12

תיקוני עבודת פוליאוריאה יעשו ע"פ הוראות החברה היצרנית של הפוליאוריאה. להלן פירוט סוגי 

  -התיקונים:

 תיקונים של חיתוך/גריעת פיסת ממברנת פוליאוריאה לשם דגימת עובי. .1

 בעיות כגון רטיבות מזיקה על משטח הרקע.כישלון יישום בשל  .2

 שעות לאחר היישום. 24 - פגיעה מכנית בטווח של יותר מ .3

 שעות לשטח יישום חדש. 12 - התחברות בין משטחי ממברנה לפני יותר מ .4

 דרישה להוספת עובי ממברנה. .5

 דרישה לקילוף ממברנה קיימת וביצוע מחדש. .6

 

פיד על הכנות השטח לשם תיקון או התחברות  שיעשו על הקבלן להציג מפרטי היצרן לתיקונים ולהק

פעמים מול חונך מקצועי מוסמך  של יצרן החומר. החונך מטעם היצרן ידריך את הפיקוח  3לפחות 

 ויהיה זמין לשאלות ובירורים  מקצועיים בכל עת.

  

  כותב מפרט זה. –נהלי התיקונים יעברו ביקורת המתכנן 

הפעמים הראשונות (בכל סוג תיקון בנפרד) יהיה נוכח הנציג המוסמך של  6 -כאשר יבוצעו התיקונים ב

  היצרן כחונך נציג הפיקוח.

מעבודת ההתזה של הפוליאוריאה באותו היום , ידגום הפיקוח עוביים של  95%לקראת ביצוע 

בכל תקרה (בכול כנף ). התיקונים של מקום גריעת פיסת הממברנה לשם  3 - הממברנה המותזת ב

שעות מהרגע בו יושמה ממברנת הפוליאוריאה. פיסת הממברנה  7 -עובי יעשו תוך פחות מ בדיקת

  סמ"ר לפחות. 25הנגרעת לשם בדיקת עובי אז תהיה במידות של 
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  איטום מעברי צנרת 05.13

קרקעי, או קיר שמצידו האחד - איטום החלל שבין כבלים/צנרת העוברים דרך שרוול החודר קיר תת

  הבא: באופן מים, יעשה

בזמן יצירת התבנית ליציקה ובצמוד לשתי הפנים החיצוניות (הנגדיות ) של פני הבטון  יעטפו   .א

  את היקף הצינור  במוט ספוגי בחתך ריבועי  .  תפקיד המוט הספוגי ליצור מגרעת . 

  לאחר פירוק התבניות יש לשלוף את המוט הספוגי  .ב

  .STOPAQ FN-2100 על ידי חומר ייעודי אשר פותח במיוחד למטרה את המגרעת יש למלא   .ג

  תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת וכו'.  .ד

יצירת "תבנית" פנימית על ידי פרופיל גיבוי סביב הכבל/הצינור החודר או לחילופין יישום   .ה

 ום "התבנית" הפנימית יעשה כךפוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטירן בעומק השרוול. מיק

 .(המדידה לאורך השרוול)ס"מ של חומר איטום  10-12 - שיבטיח מילוי של לא פחות מ

  -יישום החומר יעשה בהתאם להוראות היצרן ולהנחיות הבאות:  .ו

 2של באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול יש לוודא הפרדה בין   .ז

כבלים/צינורות  2המרחק בין הדפנות של כל מילים אחרות  ות. הכבלים והצינורס"מ לפחות 

  "מ.ס 2 -סמוכים לא יקטן מ

  בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין השרוול בחומר איטום.  .ח

  

  תיעוד חובה מקדים לשימוש בחומר 05.14

, לתכונות החומר כולל תיעוד של כל החומרים, כולל דפי נתונים הנדסיים אותנטיים מעודכנים

  הנחיות/המלצות יישום של היצרן כולל דפי בטיחות וגהות.

  דף זה ימולא ע"י הפיקוח, אולם מופיע בפרק זה על מנת להבהיר את דרישות האיטום בביצוע.



41  

 

  עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 

  

  )פיקוד העורף(הכל לפי פרטי  מסגרות מרחבים מוגנים  06.01

דלת המרחב המוגן תהיה במידות המצוינות בתכניות תוצרת ברטון, "פלרז" או ש"ע,   .1

משקוף פח מכופף עפ"י פרט היצרן, כנף מפרופילים ציפוי פח דו צדדי עפ"י פרט 

  היצרן.

פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות, צירים, אטמים סף, בריחים, מערכת נעילה סטנדרטית     

  עפ"י בחירת האדריכל.

  תאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף.הכל בה    

  גימור, ציפוי  וגוון לפי בחירת האדריכל.    

צינורות האוורור למרחב המוגן יהיו מפח פלדה בקוטר המצוין ברשימות ויכללו גם   .2

את כל העוגנים והאוגנים, המכסים, הרשתות, הברגים וכד' הנדרשים ע"י פיקוד 

נים ופיקוד העורף. גימור עפ"י המופיע העורף. הכל בהתאם לאישור מכון התק

  בסעיפים קודמים.

  

  יםתגמיר  06.02

  צביעת האלמנטים תיעשה בתנור במפעל.  

  ביצוע הגמר, כולל הכנת המשקופים לצביעה, יעשה עפ"י הנחיות יצרן הצבע.  

  .שכבות יסוד/מקשרות בכל מקרה, תכלול הכנת המשקופים   

צבע לאחר הרכבת המשקופים באתר. לפני הצביעה יתשל צביעת משקופים השכבה האחרונה   

  יכוסו כל פגמי הריתוך ופגמים בגילבון בצבע אבץ.

  ., כולל גוונים מטאלייםגווני הצבע לפי בחירת האדריכלסוג הצבע סופרלק או פוליאור ,   

  

  ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים  06.03

, הרשימות התוכניות, זה, המפרט הכללימחיר היחידות יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד   

  גם את האמור לעיל: והפרטים השונים

מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב  כוללים במחירם את המוצר ם השוניםאלמנטיה  . 1

  .המיועדים במקומות

מחירי היחידות לעבודות המסגרות כוללים את כל האמור במפרט הכללי, במפרט   . 2

  ולרבות:  מיוחד זה

  ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח. תכניות   2.1

  המלבנים וביטונם, הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטום וכו'.   2.2

  צביעה בגוונים שונים.  2.3

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם    2.4

  למבנה.

  ידות.איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורע   2.5

  .הפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה  2.6

  שילוט.         2.7
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  מתקני תברואה -  07פרק 

  

  מוקדמות  07.01

 עבודות הקבלן בתחום מערכות האינסטלציה הסניטארית וכיבוי אש במים הינם ביצוע  

התחברות למערכות מים סניטארים, כ"א הידרנטים פנימיים, כ"א מתיזים  ממערכת 

מד מים  - "גמלהספקת המים הכללית של השדה דרך התחברויות חדשות והקמת מע' 

לכל מתחם/חלק ממבנה לפי תכניות . הספקת המים הסניטאריים הראשית תופרד  ראשי"

בעתיד ע"י הזכיין. כנ"ל יבצע הקבלן  ע"י מז"ח לשני קווים ראשים עם הכנות לחיבורים

התחברות למערכת המים לכיבוי אש הקיימת, יבצע בנישת המים מערכת אזעקה ראשית 

והכנה לחיבור בעתיד. כמוכן, יבצע הקבלן את חיבורי ההסנקה לכיבוי אש מרחבת הכיבוי 

הביוב  המתוכננת ועד גמלי המים כמוכן, יבצע הקבלן התחברות גרוויטציונית של מערכות

אשר יקים מסביב למבנים אל מערכת הביוב הכללית הקיימת לתא בקרה /תאי בקרה 

ראשיים המערכות יופרדו לביוב סניטארי וביוב שומני בו יותקנו מפריד/י שומן טרם חיבור 

גשם מגגות המבנים דרך -בין שתי המערכות. כמוכן, יבצע את כל מערכות הניקוז/תיעול מי

תאי בקרה עד חיבור למערכת התיעול הכללית בסמוך למבנה/ים. מערכות חוץ תת"ק עם 

כמוכן, יבצע הקבלן פירוקים של מערכות תת"ק ועיליות קימות בתחום הבניה המוצעת , 

פתיחת אספלטים ומדרכות לשם הפירוק וההנחה של המערכות המוצעות. הקבלן יבצע את 

פי תכניות מצורפות חתומות כל הבדיקות הנדרשות לאופין רשתות המים הקימות , הכל ל

  העבודה כלולה במחיר. "לביצוע" ועפ"י החוקים, התקנים המחייבים.

  

  לשימוש וכיבוי הידרנטים מערכת מים  07.01.1

כאמור מערכת המים של המבנה/ים תוזן ממערכת המים הראשית דרך "גמל" מים הכולל קו   

הזנה ישיר לאספקת המים הסניטריים וקו כיבוי אש עם הפרדה לשני קווים משניים האחד 

להספקת המים הסניטריים והשני להידרנטים במבנים , קו נפרד עם חיבור נפרד יבוצע 

אוטומטיים בכל המבנים, ,צינורות ראשיים להזנת להספקת מים למערכות המתיזים ה

המבנה/ים יבוצעו בנישה המתוכננת ובקצות הקווים יבוצעו פקקים כהכנה לחיבור בעתיד 

  ע"י הזכיין/ים. 

  

  דלוחין)- שופכין ומי- (מי מערכת הביוב  07.01.2

תבוצע באופן גרוויטציוני מלא דרך קולטנים /צינורות אוויר  /יםןהבניישל  מערכת הביוב  

ס"מ מעל רצפת מפלס  60ורטיקאליים מקומת הגג ועד יציאה/אות מחוץ למבנה בחלל של 

 - הבטון של קומת הקרקע ותחובר למערכת הביוב החיצונית , בנוסף לאיסוף מערכות מי

קוזי מערכות מיזוג האוויר דרך הדלוחין והשופכין בבנין יאספו למערכות הקולטנים גם ני

  סיפונים. 
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  הנחיות מחייבות לביצוע עבודות  07.02 

         כללי     07.02.1

 -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון   

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון (הספר הכחול). כמו כן 

תקנים מחייבים, מסמכי  – כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות

  .ומפרטי המזמינה

המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל (להלן "המפרטים"),   

זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה ולתוכניות, ועל כן אין 

  הנוסף במפרט זה.

  העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:  

הפרקים, המפרטים ברשימת המסמכים  –המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית   א.  

  וכל פרק רלוונטי אחר.

  .)2012עדכון ( הוראות למתקני תברואה, מהדורה אחרונה –הל"ת   ב.  

  על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תקן   ג.  

  על כל פרקיו הוצאה אחרונה.  1596תקן ד.        

  כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד והחומרים הנדרשים.  ה.  

  תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים.  ו.  

לחוזה עם הקבלן וחלק בלתי נפרד המפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה נספח   ז.  

  ממנו.

בסטטוס "לביצוע" והעידכונים כפי שיפוסמו מעת לעת במהלך  שרטוטי עבודה  ח.  

  .העבודה

  

  חוקים ותקנות  07.02.3

עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות   

, משרד הבריאות, רשות כיבוי האש, משטרה פקע"רוממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, 

תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים על ביקורות  - וכו' 

  ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.

  

  הנחיות לביצוע העבודה  07.03 

  עבודות כלליות  07.03.1

רשים לצורך ביצוע או הנדובמסמכים , תוכניות  בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים  

  , הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:הפרויקטהעבודות נשוא 

  .ולהעיר הערותיו לבדוק את התוכניות שקיבל  .1  

,הציוד בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של הצנרת  .2  

  .והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות

  ני הצנרת וכל שינויים שברצונו של הקבלן לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוג  .3  

  להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.
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הספקת כל חומר העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית   .4  

  המתקן.

ביצוע כל החורים, מעברי הכנת לוודא לתאם וקונסטרוקציה התכניות את לבדוק   .5  

לרבות באלמנטים הטרומיים כפי בכל אלמנטי הבנין צנרת, חריצים וכו' הנדרשים 

  גם אם אינם מופיעים במפורש בתוכניות. שיוכנו מראש

להכין את כל הפתחים, חריצים, שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, לתאם ו  .6  

  מופיעים בתוכניות וכו'.הנדרשים לביצוע העבודה גם אם אינם 

קידוחים במידת הצורך יעשו רק במקדח כוס יהלום, בכל הקטרים וחציבות מסוגים   .7  

  שונים לצורך ביצוע עבודות תברואה. הביצוע יעשה בכפוף לאישור המפקח.

  התקנה וביצוע של בסיסים לחלקי ציוד בהם קיימת דרישה כזו.  .8  

ים, מעברים, שקיעות בבטון, לנקות צנרת עם גמר העבודה לסתום את כל החור  .9  

  מהתזות טיח ולכלוך וכו'.

  

  אישורי ציוד וחומרים  07.03.2

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים   

לשימוש בפרוייקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם 

. הקבלן יגיש לאישור, ים המחייביםמפרטמסמכים והבמדויק את ההגדרה שבתואם הפריט 

תוכניות בשלושה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג 

וכדו'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על " SHOP DRAWINGהעמדה לביצוע "

. הקבלן רשאי להגיש לאישור הקבלן לפי דרישת המפקח ועל חשבון בסיס הכנת דוגמה באתר

חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או 

המתכנן המזמין דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של 

  והמפקח.

נכללות במסמכים המזמין רשאי לבחור כל אחד מסוגי הציוד, הכלים, ברזים, סוללות וכד' ה  

  ובמפרטים המחייבים כלהלן .

  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט  07.03.3

חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. חומרים שאינם   

מפורטים במפרט הטכני אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור המפקח כולל 

  ודות, תו תקן וכו'.תיאורים טכניים, מפרטים, תע

  

  שם היצרן  07.03.4

ן לצרכי קביעה נוספת לרמת ולטיב המוצר ולא ו, נתבמפרטים או בתוכניותשם היצרן הנקוב   

לצרכי העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן 

יב מוצריהם גבוה אפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחרים, שט

יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב 

  הכמויות או בתוכניות יינתן בכתב בלבד, ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.
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  אלמנטים קונסטרוקטיביים  07.03.5

הדרושים בהתאם לתוכניות על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו'   

) לביצוע העבודות. COMMON PRACTICEאו לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים (

הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד. חציבת 

  פתחים, חריצים, קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד יבוצעו אך ורק באישור המפקח. 

ל החציבות, הנמכות, חורים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם כ  

מחדש, מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע יעשו על חשבון הקבלן כולל החזרת 

  העבודה כלולה במחיר.מצב השטח לקדמותו בשלמות. 

  

  ג י ש ה  07.03.6

ידו, -ישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים עלעל הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח ג  

לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה  - וכו'  צנרת , שסתומים, מגופיםכגון: מסננים, 

אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך 

מהותיים ללא אישור  ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים

  מוקדם מהמפקח.

  

  הגנה בפני חלודה  07.03.7

מנת לוודא שכל חלקי המתקן - הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על  

יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין 

  נים.וובמגע עם רטיבות יהיו מגולמתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

  

  צ ב י ע ה  07.03.8

כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות, מתלים,   

  ינוקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות, כמתואר להלן: - פחי פלדה וכו' 

  הכנת שטח  א.  

  ברזל ופלדה בלתי מגולבנת:  .1    

, המיוצרים מתלים וחיזוקים, משאבות, ם ואביזריםשסתומיחלקי ציוד כגון:       

. SAND (BLASTINGידי ריסוס חול  (-בבית חרושת או מפעל, ינוקו היטב על

מ"מ, פרופילי  1.5 - אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ

  ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה. -קונסטרוקציה, צינורות וכו' 

  נת:אלומיניום, פלדה מגולוו  .2    

ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה מגולוונת       

  יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולוון.

  צביעה  ב.     

  צביעת חלקים אשר יעברו קלייה:  . 1    

שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר       

  קלוי בגוון מאושר.

  צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ:  .2    
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, לפלדה מגולוונת, שתי שכבות של צבע ”WASH PRIMER“שכבה אחת של       

מגן מיניום או כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סינתטי עליון ושכבה נוספת 

  של צבע גמר בגוון מאושר.

  צביעת צנרת:  .3    

במילוי מתחת לרצפות או צינורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים       

בחריצים בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית. צינורות פלדה בלתי 

מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מיניום 

  ובשתי שכבות צבע עליון. 

צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד "פוליקוט"       

  ע מאושר למגולוון) וצבע גמר עליון. (צב

צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם. הצבעים יהיו       

  מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר.

עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך       

ל בשכבה מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"

  מתאימה של צבע גמר מאושר.

  כל הצבעים העליונים יהיו לפי קביעת המזמין וכלולים במחיר הצנרת.      

  

  תוכניות  07.03.9

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין,  -) לאחר ביצוע AS MADEעדכון תכניות (  

נות של העבודה כפי מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכ 3על הקבלן למסור למזמין 

שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה 

כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה. כמו כן תסופק מדיה אלקטרונית ממוחשבת של כל קבצי 

  התוכניות כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכניות לאחר ביצוע.

  

  תליות ותמיכות  07.03.10

מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת   

MVPRO  או יוניסטרט אוHYDRA  בלבד. סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג המערכת או

הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה (כגון לצנרת פלסטית) 

שטות, תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג תמיכה רצופה. נקודות קבע, מחברי התפ

  המערכת הצנרת הנדונה. 

יבוצעו בצורה גמישה  מכונות וציוד על הגגכל חיבורי הצנרת לקירות / תקרות בחדר   

  או שווה ערך. MVPROבאמצעות בולמי רעידות מתוצרת 

  

  שילוט וסימון  07.03.11

הציוד הראשיים, כגון משאבות, הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי   

מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר  0.8שסתומים, צנרת וכו'. השלטים יהיו ע"ג פח בעובי 

שכבות "סנדוויץ'", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י  3פלסטי בעל 

ודל הניתן הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בג
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מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא  5לקריאה ברורה ממרחק 

מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים, 

יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר  -ברזים ומנועים וכו' 

מפקח כך שניתן יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזל הזורם בה ואת כיוון ע"י היועץ ו/או ה

הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם 

  לתקן הישראלי לסימון.

  

  ויסות, מבחני פעולה והרצה  07.03.12

הקבלן לבצע את כל עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המפקח, חייב   

מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות 

ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המפקח במשך העבודה. הקבלן יבצע את 

  כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים. 

  

  תקופת הבדק והשרות  07.03.13

חודשים מיום קבלת  24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של   

  "תעודת סיום העבודות".  - המתקן ע"י המזמין 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן   

עלה והאחזקה שנמסרו נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפ

  על ידו. 

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על  24- כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ  

  מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים,   

מצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל לרבות רכישת חלקים, בא

ההוצאות. תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט 

 12שלם אשר נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

ע"י המזמין והותקן ע"י  חודש מיום החלפתם. האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק

הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי 

  הציוד ומפרט זה. 

במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא   

במשך תקופת  הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שנתגלו, ויתקנם על חשבונו

  האחריות כמפורט לעיל. 

כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הנדרשות והמומלצות ע"י   

יצרני הציוד. עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה 

  או חידוש במידה ויידרש.  תיקוןתקין מכל הבחינות כולל 

על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת האחריות על כוונתו למסור   

את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו 

במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן 

. עם מסירת המתקן יוציא היועץ במשותף עם המפקח תעודת מזמין לשביעות רצונו המלאהל

  קבלה של המתקן.
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  קבלת המתקן ואחריות  07.03.14

יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן. על  ,עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות  

מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח 

  ולמזמין.

  קבלת המתקן תעשה:  

  ."תיק מתקן"– רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה  א.  

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים   ב.  

לשירות המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה 

  האחריות.סופית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת 

כן יסב את כל -הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מיום המסירה, כמו  ג.  

  תעודות האחריות מהיצרנים אל המזמין ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.

  

  שלבי קבלת המתקן  07.03.15

  ביקורת סופית  א.  

סופית" של כל עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת     

העבודות. המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה 

  לשביעות רצונו של המתכנן.

  בדיקה סופית  ב.  

עם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה     

  סופית של כל המערכת".

  סיום העבודות  ג.  

ח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין, עם סיומה המוצל  .1    

  בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות".

עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין היועץ "תעודת סיום   .2    

  העבודות".

  עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין.  .3    

  

 תכולת העבודה   07.04

  כללי  07.04.1

תכולת העבודה הינה הקמתן של מערכות תברואה וכיבוי אש במים , מערכות תשתית מחוץ   

למבנים של מים, ביוב ותיעול מושלמות הכוללות את כל הדרוש להשלמת והפעלת המערכות 

  לפי התכניות המצורפות , בין היתר העבודה כוללת את הפרוט כדלקמן:

  קרים וחמיםמים   .1  

העבודה כוללת את כל הצנרת מהחיבור ה"ראשיי"  כולל "גמל" המים של הבנין כפי     

קרקעית המגופים, האביזרים, הספחים, - שתואר לעיל, כל הצנרת הראשית התת

אמצעי שילוט ובקרה, צביעת צנרת ושילוט  בין אם הם מפורטים מפורשות באחד 

  ממסמכי החוזה בין אם לאו.
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  לוחין ושופכין וניקוזי מ"אמערכת ד  .2  

העבודה כוללת את צנרת דלוחין והשופכין וניקוזי מזגנים , ניקוז פירי האינסטלציה     

וכיבוי האש בבנין כולל צינורות אוויר, קופסאות ביקורת, מחסומים, צינורות אוויר 

קרקעי מחוץ לבנין - ועד היציאה החוצה אל תא/י הביקורת. מערכות הביוב התת

עיל עד חיבור למערכת ראשית קיימת לרבות , תאי בקרה, מפלים ומתקני כמתואר ל

  הפרדת שמנים לפי תכניות, כ"כ ופרטים.

  מערכת ניקוז מי גשם  .3  

מערכת ניקוז מי הגשם כוללת את כל צינורות מי הגשם מהגגות ומהמרפסות. מערכת     

ניקוז מי הגשם . ניקוז מי הגשם מתועלת בניקוז עילי ותת קרקעי וכלולה בעבודת 

קרקעי מחוץ לבנין כמתואר לעיל עד חיבור למערכת ראשית -מערכות התיעול התת

  קיימת לרבות תאי בקרה  לפי תכניות, כ"כ ופרטים.

  מערכת ביוב /התיעול  .4  

העבודה כוללת את כל העבודות הביוב הגרוויטציוני מחוץ למבנה כולל חפירה, צנרת,     

  , הכל עד וכולל חיבור למערכות ה"ראשית".שוחות, מכסים, תעלות ניקוז

   מערכת כיבוי אש במים  .5  

העבודה כוללת את כל הצנרת, האביזרים, הספחים, המגופים הנדרשים, ברזי     

מתזים וחיבורי ההסנקה. הכל לפי תוכניות והנחיית יועץ הבטיחות וכן כל  השריפה,

  הכרוך בקבלת אישור מכבי אש ומכון התקנים.

    

  רט טכני מיוחדמפ  07.05

  צנרת  07.05.1

, הספחים ואופן ההתקנה לפי סוג המערכות השונות ומיקומה במבנה סוגי הצינורות  א.  

  לסעיפי הפירוט בהמשך מסמך זה.יהיו בהתאם 

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי.   ב.  

שבתכניות, ובמקביל לקווים הכלליים של הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי 

הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם 

יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות תרמית, ישמור על 

  שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

  תמיכת צנרת  ג.  

  צנרת תיתמך באופן הבא:    

      הצנרת  ,הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה

תיתמך חופשי לתנועה סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו ליסוד 

 בטון.

      צנרת פלדה  

  6 – 4   3-1/2 – 3    2-1/2 – 1-1/2,    3/4 – 1-1/4   1/2קוטר אינטש: "      

           6              6                    4                       3           2.5מרחק מ' :             

ולפי ת"י  תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן - )  HDPE 80( צנרת גבריט      

4476.  
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בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה       

  ותר הנדרש.הקצר בי

       תקרות: חביקה לפי המרחקים בטבלה. העגון יהיה מתחת להנחה אופקית 

  בטון. לתקרת

      ידי תליה קבועה בכל מחבר.- לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק על  

       איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש

מתכות), אלא אם נדרש הדבר להימנע לחלוטין מעירוב חומרים (בעקר 

במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. 

הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשור מראש של נציג 

  המזמין.

  

  חדירות דרך חלקי מבנה  07.05.2

בלן ידי הקבלן בזמן הבניה ובתאום עם הק-מודגש בזאת כי כל החדירות יוכנו מראש על  

  או עבור אלמנטים טרומיים במפעל. הראשי 

      .חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש

השרוולים יהיו מפלדה (צינורות), מצופים מראש (לפני ההתקנה) מבפנים ומבחוץ 

קרקעית).  - צבע שמן סופי (או צפוי ביטומני בהתקנה תת + מיניום סינטטי + בפרוזין

ס"מ מכל צד של אלמנט  2- הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

פתחים מוכנים מראש יוכנו הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט כגון טיח). 

 2ות עץ בעובי . הפתחים יצוידו במסגר  הייצור במפעל באלמנט הבנייה בזמן ביצועו

ס"מ). חדירות דרך קירות חוץ של  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים (כולל ההבלטה של 

מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, 

). התקנת 03-5278029. (ספק אל.בי.אל בע"מ טל.LINK-SEALע"י אוטמים דוגמת 

היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן איטומים אלו יעשו לפי הנחיות 

מותאם למידת הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר 

יבוצע קידוח ממוכן בבטון (ובמידה וניתן לפי אישור הקונסטרוקטור) ביציקה 

  המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם.

     סימון בתכניות תבוצע התקן ו/או גדרת המפרט ו/או במקומות שידרשו לכך לפי ה

ס"מ, בעלת  15בתבניות, בעובי מינימלי של  200 - סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

  חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון.

      רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון

או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות מוסכם, כולל צפויים חרושתיים 

שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש 

  אחרת במפורש.

      כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד

זים תעמוד שעות. צנרת שפכים ונק 48מלחץ העבודה למשך  1.5בבדיקה בלחץ של פי 

  בבדיקה בלחץ לפי המלצת היצרן למשך שעה אחת.
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      במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל שלKGN 10%  מהלחץ הנדרש

  תעשה בדיקת ריתוכים ע"ח הקבלן ע"י צלום רנטגן של כל חבור וחבור.

      בתוקף. פיקוד העורףיעשו לפי תקני ממד"ים/ממק"ים חדירות דרך קירות  

  

  אביזרי צנרת  07.05.3

אביזרי צנרת (שסתומים וכד') יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של   א.  

האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך טפול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה 

של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, רקורדים קוניים כבדים, טבעות 

  אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים וכו'. נחושת, חצאי רקורדים,

, וחיבוריהם לנדרש במסמכי המפרטים המחייביםאביזרי הצנרת יהיו בהתאם   ב.  

. האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן בהםיתאימו לחבורי הצנרת הרשומים 

  הם משרתים, ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

/אוגנים מקרים בהם נדרש אחרת במפורש) בהברגהביבוצעו (למעט חבורי אביזרים   ג.  

  . אלחוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.לפי הקוטר

  לברזל יעשה שימוש באביזרי חיוץ מתאימים. פלסטיתבכל מקרה של חיבור בין צנרת   ד.  

  

  קרקעית-התקנת צנרת תת  07.05.4

ס"מ נוספים  15וג, תבוצע בעומק של קרקעית מכל ס- החפירה וחציבה לצנרת תת  א.  

למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה, 

ובהתחשב בכללי הבטיחות (יחס רוחב לעומק). במהלך החפירה תבוצענה הרחבות 

  וכדו'., מפרידי שומן והעמקות כנדרש, עבור תאי בקרה 

גי קרקע שונים או שיטות חפירה שונות. לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסו  ב.  

  החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

יונחו  ותיעול  כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות ביוב  ג.  

בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם לגבהים 

  יות.המסומנים בתכנ

יצוידו  ותיעול ס"מ. צינורות ביוב 15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי   ד.  

בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפני הנחת מצע החול. לאחר הנחת 

הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכסוי 

  ס"מ. 15חול, בעובי 

ס"מ תוך הרטבה  30עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של מלוי   ה.  

ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיים.  15והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

  שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא אבנים.

ה תבוצע על גבי הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכ  ו.  

ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט לעיל,  50*30 -משטח בטון "דבש" בחתך של כ

לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד הצינור 

  בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.



52  

 

כל צינור אשר יסומן כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור  בטוןעטיפת   ז.  

  בתכניות כדורש עטיפת בטון.

  

  צנרת מים  07.05.5

  מחוץ לבניןתת קרקעית מים צנרת   א.  

 4"-3צנרת להספקת מים לכל השימושים המותקנת בקרקע סביב המבנה בקוטר "    

  530צינור פלדה שחור תת"ק לפי ת"י מ' (כיבוי אש) תהיה מ 1.0בעומק מינימלי של 

מיקרון כל  400שכבות של  2מלט צמנט "רגיל" וצביעה חיצונית ב עם ציפוי פנים 

יסוד אפוקסי ושכבת צבע עליונה עם  (של "אברות" APC-E+Pחרושתי מסוג  אחת,

  מחובר בריתוך. 5/32פוליאסטר) או ש"ע , עובי דופן "

צנרת הספקת המים הראשית ב"גמל" המים הראשי למתחם יהיה צנרת פלדה שחור     

" 5/32ע.ד. 530שכבות לפי ת"י  3ים מלט צמנט וצביעת חוץ חרושתית בעם ציפוי פנ

  מחובר בריתוך פנים ואוגנים עם אוגנים נגדיים לאביזרים. 

תחת בקרה, הנחיות ופקוח של נציגי החברה  יהיוביצוע החבורים ונורות ינחת הצה    

המפעל . על הקבלן להגיש למזמין כתב אחריות של (פיקוח שדה) נורותייצרת הציהמ

  שנים. 10לעבודה ולצנרת לתקופה של 

  /יםצנרת מים קרים וחמים במבנה  ב.  

 3עם צביעת חוץ חרושתית ב 593לפי ת"י  40מגלוונים בלי תפר סקדיול פלדה צינורות     

ומעלה  11/2תחובר עם ספחים בסברגה צנרת מקוטר " 1צנרת בקוטר עד " שכבות,

.  ביצוע הצינורות Wעם אטם  נים) מגולבQUICKUPבמחברים מחורצים (תחובר 

יהיה לפי הנחיות היצרן ועפ"י קטלוג ביצוע , תליות, חיזוקים וארמטורות (מגופים, 

תחת בקרה, הנחיות ופקוח  יהיוביצוע החבורים ונורות ינחת הצחוזרים וכד') , ה-אל

. על הקבלן להגיש למזמין כתב (פיקוח שדה) נורותייצרת הצישל נציגי החברה המ

  שנים. 10אחריות של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של 

, את התקנת הצנרת רשאי לבצע רק עובד הנושא 1205.2לפי התקן הישראלי,  ת"י     

  .החברה המייצרת/משווקתתעודת הסמכה כ"מתקין מורשה" של 

על החברה המייצרת/משווקת ההתקנה תעשה בכפוף לחוברת הוראות ההתקנה של     

  כל סעיפיה.

 תכנית ביצוע לצנרת לאישור יועץ התברואה. הגשת  

 .ביצוע התקנת הצנרת בליווי שרות השדה של יצרן הצנרת, כולל תיעוד  

 .ביצוע בדיקות לחץ ועמידות, לפי הוראות ההתקנה של יצרן הצנרת  

 .הגשת דוחות בדיקה של מכון בודק המאשר את טיב ההתקנה  

  למערכת המותקנת, לתקופה אישור של יצרן הצנרת על מתן אחריות כוללת

של עשר שנים מיום מסירת העבודה למזמין ואישור בכתב מטעם חוליות על 

  התקנה נכונה.

  התקנת הצנרת תתבצע בהתאם לתכניות המהנדס ו/או השרות הטכני של

 החברה המייצרת/משווקת

 :על המתקין להקפיד במיוחד על הסעיפים כדלקמן  
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  קירות או בתוך פירים.בתליה על תקרות, על  –התקנה גלויה   .א

 צנרת מבוטנת בחריצים בקירות. –התקנה סמויה בקירות   .ב

 צנרת במילוי וברצפת הבטון. –התקנה סמויה ברצפה   .ג

להקפיד על התקנת צנרת בקוטרים המצוינים ע"ג תכניות יועץ  והקבלןעל יצרן הצנרת     

  התברואה. 

תוך ע"י קידוח חורים לא יותר שימוש בספחים לא חרושתיים וכל ניסיון לבצע רי    

  וריתוך קטע צנרות במקום ספחים ייפסל מיידית.

 בדיקות:  ג.  

  .עם מד לחץ רושם שעות 24אטמ' במשך  12 - יש לבצע בדיקת לחץ לקווי המים ל    

אין לכסות בבטון, טיח, ריצוף וכו' צנרת ו/או אביזרים לפני שבוצעה בדיקת לחץ וכל     

  הדרושות למסירת המערכת. ת יתר הבדיקו

לצורך אחזקת הצנרת  אבזריםת ללא צינורוס"מ של  10ניתן לבטן קטעים של עד     

  במקומה בזמן בדיקת הלחץ.

מיד עם גמר הבדיקות יש לכסות את כל הצנרת בקירות וברצפה בבטון ע"מ למנוע     

  פגיעות בצנרת. 

  לכיבוי אש הידרנטים נורות פלדהיצ  ד.   

  :יהיו כמפורט להלןבקטעיהם העל קרקעיים , דהצינורות הפל    

מתאימים לתקן בלי תפר  40יהיו מפלדה מגולוונת, סקדיול  4" -2"נורות בקטרים יצ    

או בחיבורים מחורצים מגולבנים כדוגמת  , מחוברים בהברגה593הישראלי, ת"י 

"QUICK-UP". " מיציקת ברזל יהיו הברגה ב המחובריםומטה  3אביזרי צנרת בקוטר

יהיו עם עטיפה חיצונית תלת שכבתית  םואביזריהנים וומגולהפלדה הת צינורוחשילה 

   .מפוליאתילן שחיל

נורות עצמם. לא ימאותו סוג כמו הצחרושתיים, נורות יהיו יאביזרים וספחים לצ    

  נורות.ייורשה ליצר ספחים ואביזרים באתר. אין לעשות כיפופים בצ

לפי  – המחוברים בהברגה, תהיינה קוניות. האורכים של ההברגותנורות יההברגות בצ    

  המצוין בתקן הישראלי. 

עם ציפוי  530הצינורות בקטעיהם התת קרקעיים יהיו צינורות פלדה שחורים לפי ת"י     

  ציפוי תלת שכבתי.-פנים ועטיפת חוץ כנ"ל מיוצר בשיחול

ועים חרושתית, עטיפה ו/או יהיו עטופים כנ"ל או צבנורות בקטעים הגלויים, יצה    

  צביעה כנ"ל תינתן גם לספחי הצינורות.

 

  עמדות וברזי שריפה -מגופים ושסתומים למערכת המים לצריכה ולכבוי אש   ה.  

  :מגופים    

 מיאמאייל פני בציפוי מאוגנים מצופים "פרפר"ומעלה יהיו מגופי  3מגופים בקוטר "    

מעבר לכל מגוף יותקנו בכיוון הזרימה מחבר לאוגן, אוזני  ובציפוי אפוקסי חיצוני.

  עיגון וברגי עיגון.
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) ,מצופים  DZכדוריים מפליז כבישה חמה (ומטה יהיו מגופים  2המגופים בקוטר "    

מעבר לכל מגוף יותקן ,  5242כרום עם מעבר מלא וכדור עשוי פלב"ם . מאושרים ת"י 

  בכיוון הזרימה רקורד.

  :שסתומי אויר

  ינתן מגוף סגירה בקוטר זהה לשסתום.יבצמוד לכל שסתום 

  שסתום אל חוזר: 

 ומעלה שסתום אל חוזר יהיה עם מכסה עליון מתפרק וציר בולט. 3בקוטר "

  ומטה השסתום יהיה מתוברג. 2בקוטר "

  מסנן למד המים ראשי לכל אשכל מבנים:                

המסנן יותקן במסגרת הקמת "גמל" המים הראשי לאשכול המבנים , המסנן יהיה     

  מיקרון עם שטיפה נגדית.  200חצי אוטומטי בדרגת סינון 

  מונע זרימה חוזרת (מז"ח):    

  ידי משרד הבריאות. - התקנתו תבוצע באמצעות מתקין מוסמך על    

 

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות (ספרינקלרים) 07.05.6

  כללי:  

אשר תבוצע כהכנה לביצוע פרק זה דן בהתקנת מערכות כבוי אש אוטומטית במים (מתזים)   

 מלא ע"י הזכיין ובהתאם להנחיות התקן  והגדות המבנה ע"י יועץ הבטיחות. 

הכנות לחיבור מערכת כוללת ע"י הזכיין העבודה כוללת בין השאר אספקה והתקנה של   

לתקן הישראלי ת"י  כפוףב לות התקן המחייב,ידי המזמין במסגרת מגב- בהתאם לנדרש על

  , ו/או לתקנים אחרים המיוחסים לנשוא פרק זה. NFPA-13לתקן האמריקאי ,1596

ידי קבלן בעל תעודה של מכון התקנים -מערכות כיבוי האש והמתזים יבוצעו אך ורק על

ונמצאה ידי מכון התקנים הישראלי - המאשרת כי מערכת ניהול האיכות שלו נבחנה על

  מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי להתקנה ושרות למערכות כיבוי אש.

  :וי מיםקו

 10סקדיול  מגולבנים נורות פלדה יומעלה יהיו מצ 1½וי המים הגלויים בקטרים "וק

וי מים ו, קמגולבן QUICK-UPנור מחורץ ואביזרי חבור מהיר כדוגמת ימחוברים בשיטת צ

 הברגהספחי מחוברים ב 40סקדיול  מגולבנים נורות פלדה יה יהיו מצומט 1בקטרים "

בשתי שכבות צבע יסוד, כגון  צביעת הצנרת תהיה חרושתית במפעל ותכלול צביעה .מגולבנים

. עם גמר העבודה יתוקנו כל (גוון יקבע ע"י האדריכל)  מיניום ובשתי שכבות צבע עליון

ך מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש משההפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה וב

  כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

מחוברים  40קווי מים תת קרקעיים בכל קוטר שהוא יהיו מצינורות פלדה שחורים סקדיול   

  ציפוי תלת שכבתי.   –בריתוך ועטופים חרושתית בציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול 

 אין לייצריהיו חרושתיים. ולפחות,  PSI 175נורות והספחים יהיו מתאימים ללחץ של יהצ

  נורות.יספחים ואביזרים באתר. אין לעשות כיפופים בצ

במופות מעבר מסוג  אין להשתמשמעברים מקוטר לקוטר יעשו באמצעות מעברים קוניים. 

  בושינג.
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  :מתלים ותמיכות

מיניהן יהיו חרושתיים מפלדה מגולוונת מותאמים נורות ולשלוחות לימתלים ותמיכות לצ

  .NFPA 13לתקני 

נורות (מצב סטטי, יהמבנה ויהיו מותאמים לעומסי הצ לרכיבהמתלים והתמיכות יחוזקו 

  דינמי או כל מצב אחר).

לקחת בחשבון שמתלים שבכוונתו להתקין בסמוך לאגדים ולפרופילים של  הקבלןעל 

  מפלדה, יהיו כאלה שלא יפגעו בהם. התקרות/הגגות/הקירות העשויים 

  :אביזרים, ספחים וציוד למערכת הספרינקלרים

  :כללי

לפי הוראות היצרנים תהיה התקנתם ו, FM/ULהאביזרים, הספחים והציוד יהיו מאושרים 

  והתקנים המאושרים.

  :אוגנים

  .ASA 150האוגנים שיותקנו יהיו לפי התקן הנדרש מפלדה מסוג 

  :כיוונימגוף אזעקה חד 

מערכת מגוף אזעקה חד כיווני תכלול בין השאר מגוף שער ראשי, מגוף חד כיווני, שעוני 

 TEMPER) ומתג התראה (FLOW SWITCHבדיקת לחץ, מערכת ניקוז ובדיקה, מתג זרימה (

SWITCH.(  

כל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור למערכת בקרת המבנה 

  מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל. ידי הכנת- על

  /קומתי:מגוף שליטה אזורי

מערכת מגוף שליטה אזורי תכלול בין השאר מגוף סגירה, מגוף חד כיווני, שעוני בדיקת לחץ, 

  ).TEMPER SWITCH) ומתג התראה (FLOW SWITCHזרימה ( מערכת ניקוז ובדיקה, מתג

לשם העברה וחבור למערכת בקרת המבנה  ל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרתכ

  ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל.- על

  :חוזר-שסתום אל

עבור מערכות כיבוי אש, כולל מכסה  FM/ULחוזר יהיה מטיפוס מדף מאושר -שסתום אל

  עליון לצורך אפשרות ניקוי, חיבורו לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים.

  :מגופי שער

עבור מערכת כיבוי אש. חיבורם  FM/ULמפלדה מאושרים  Y  &OSיו מסוג מגופי שער יה

  לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים או תבריג.

) באמצעות מפסק שיאושרו וגדר בתכניותימגופי השער ינעלו במצב פתוח (או סגור, כפי ש

  מצב חשמלי. - אינדיקטור 

  כל מגוף שער יהיה מצויד בשרשרת סגירה.

  :מגופי פרפר

, מאושרים פרפר יהיו מיציקה, מצופה אפוקסי, עם מדף מצופה חומר אלסטומרימגופי 

UL/FM.  המגוף יהיה מצויד בחץ מורה מצב ובשרשרת סגירה וכן במערכת חיווט לקבלת

  התראה על ברז סגור.
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  :מגופים כדוריים

מאושרים או מפלדה מצופה כרום  ממגופים כדוריים יהיו מגופים עם גוף וכדור עשויים פלב"

UL/FM . .מעבר לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה רקורד  

  :רז הסנקהב

  הברז יהיה צבוע. . ברז הסנקה יהיה מטיפוס ברז כפול, עם חיבור "שטורץ" פקקים ושרשרת

  :מכלול פיקוד ובקרה

יציאות התראה בצורה מסודרת, לשם הכנות לממתגי זרימה וממתגי התראה, תבוצענה 

ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה -ת בקרת המבנה, עלהעברה וחבור למערכ

  הנ"ל.

  :שילוט

גבי שלט חרוט -שילוט אביזרים, שסתומים, מגופים והנחיות הפעלה, יהיו בעברית על

.  השילוט יינתן בין השאר בסמוך למערכות  מגוף אזעקה חד כיווני, בממדים כנדרש בתקנים

  ניקוז ובדיקה וכן בסמוך למגופים ושסתומים אחרים.מגוף שליטה אזורי/ קומתי, ברזי 

  :ביקורות ואישורים

באמצעות מכון בדיקה מאושר כדוגמת מת"י וע"פ ובהתאם  -של העבודהאישורה הסופי 

  לנוהל קבלה ואכלוס של המזמין.

את התכניות עם החישובים  הקבלןיעביר (באם יתבקש) קורת והאישור ילצורך הב

ולאישור של מכון הבדיקה ויקבל את  לבדיקהופין הרשת שיבצע ובדיקת אההידראוליים 

  אישורו הבלתי מותנה לעבודות שביצע.

אישור לתכנון ולבצוע המערכות במכון הבדיקה הינה באחריות הקבלן  -למען הסר ספקות

  הבלעדית 

  

  צנרת שופכין ודלוחין  07.05.7

או "גבריט" כדוגמת   HDPEצנרת דלוחין בכל הבנין, צנרת שופכין בכל הבנין תהיה צנרת   

"WAVIN  " או "VALSIR  "ולפי  4476לפי ת"י או ש"ע  מקוריתEN 1519 .  

יהיו עטופים בטון מזוין כאמור בסעיף ועד תא בקרה ראשון צינורות מתחת לרצפות בטון   

  . והנחיות הל"ת צנרת תת קרקעית

ובכפוף להוראות  4476ת"י : התקנת המערכת תעשה לפי HDPEהנחיות לביצוע צנרת   

  ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן. 

ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב   

  נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים. 

לרבות אחריות היצרן לתפקודה  4476לת"י רכבת המערכות יהיה כפוף תהליך הייצור וה  

. על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות לפחות שנים 10התקין של המערכת, לתקופה של 

הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצרן. חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה 

ריתוך חשמליים, עם מחברי  במכונת ריתוך, עם ראשי WELDING BUTTבריתוך פנים 

  שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התכנון המפורט. 

והוראות  4476ת"י החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי   

היצרן. שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב 
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א תאושר. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של העבודה, ל

יצרנים שונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן 

באמצעות המפקח. בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד 

  בלבד. 

בודה, יש לקבל אישור מפורש של המתכנן להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך הע  

 4476ת"י באמצעות המפקח. הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי 

. כמו כן מיקומם, כמותם שינתנו ע"י הספק הוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות

ואביזרי וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת. נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים 

הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן והמפקח או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון 

לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.  הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי 

הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה 

ערכת יותקנו פתחי ביקורת מוסווים או גלויים, בקירות או ברצפה, פריקים לפי הצורך. במ

נקודות קבע, מחברי התפשטות וכו', בהתאם להמלצות יצרן הצינורות ובתיאום עם מכון 

התקנים על מנת שהמערכת תאושר ותתקבל ע"י מכון התקנים. הקבלן יהיה אחראי לבצע 

היצרן או שיהיה צורך להתקינם בשלב  פתחי הביקורת הן המצוינים בתוכניות, הנדרשים ע"י

  מאוחר יותר על מנת שהמערכת תאושר ע"י מכון התקנים.

קופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מאריכים  –קופסאות ביקורת / מחסומי רצפה   

לפי ת"י. מכסים ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד.  HDPEושרוולים יהיו עשויים 

וכו', ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון. מסגרות תהיינה מרובעות, הקופסאות, המאריכים 

המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה באישור האדריכל. מחסומי רצפה 

ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים. המחסום כולל  HDPEיהיו עשויים , 4"8מ"מ " 200/100

בתנור, או שוקת נירוסטה עם רשת רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים אמאיל 

, שרוול 8/4ס"מ לפי תכנית האדריכל, סל נירוסטה במחסום " 2525נירוסטה במידות 

מאריך מנירוסטה לפי הפרטים, מופות נירוסטה לקליטת צינורות דלוחין במאריך, איטום 

טח המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה, ביטון המחסום, מש

מוטות נירוסטה לעיגון לתקרה וכו'  4ס"מ מתחת למחסום עם  3535נירוסטה במידות 

  במחסומים תלויים.

  

  ניקוז מי גשם   07.05.8

מרזבים מצינור פלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית חרושתית  הצינורות יהיו  

או בקירות או בעמודים ,  מחובר בריתוך מורכב גלוי 5/32עובי דופן " 4קוטר " 530לפי ת"י 

. כנ"ל פלדהממעלות  67יהיו מקיר המבנה תת"ק  זוויות יציאה  תליות חיזוקים וצביעה.

והביצוע בלבד  SMITH"" או "JOSAMאו " "DALMERארגזי אסוף על הגג יהיו תוצרת "

  לפי פרטים בתוכניות.

בהתאם לפרט בתכנית  הגג. קופסאות הניקוז ממרפסות יהיו איטוםשולי הקופסאות יוכנסו ל  

עם הגבהה המיועדת לשטחים מרוצפים.  SMITH"" או "JOSAMאו " "DALMERתוצרת "

  ס"מ. 1515-שטח הקליטה על המרפסת לא יקטן מ
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 אטימת מעבר צנרת פלסטית דרך מחסום אש  07.05.9

צנרת פלסטית נמסה בקירות אש ומותירה חלל דרך מחסומי אש וכן קירות ומחיצות   .א

  אש דרכם הצנרת עוברת.עמידות 

 במצב זה מאבדת הפרדת האש חלק ניכר מיעילותה.  .ב

למניעת תופעה זו יש להתקין סביב צנרת הפלסטיק קולרים מתכווצים אש יחסמו את   .ג

  המעבר הנוצר עם התמוססות הצינור הפלסטי.

הקולר עשוי מתכת צורנית החובקת את הצינור הפלסטיק בהתאם לקוטר הצינור.   .ד

טבע חומר אינטומסנטי אשר בהתחממות כתוצאה משריפה מתנפח, בחלל הקולר מו

מועך את צינור הפלסטיק (אשר בדרך כלל כבר רך כתוצאה מהתחממות או נמס 

 לחלוטין) ואוטם את הפתח שנוצר כתוצאה מהיעדרות הצינור.

 הקולר יותקן בצד ממנו צפויה האש:  .ה

 בחציית קיר או מחיצת אש משני הצדדים .1

 ן הצד התחתוןבחציית רצפת אש מ .2

אש , לעמידות 2חלק  931פלסטיק ומתאימים לת"י ההקולרים יותאמו לקוטר הצינור     

  של שעתיים.

מחיר הצנרת הפלסטית מכל סוג שהוא כוללת בתוכה את מחיר  - למען הסר ספקות  ו.   

  ההספקה, ההתקנה הרווח הקבלני וכל הנדרש לביצוע הקולרים לאטית אש  כנדרש.

  

  מחוץ למבנהצינורות הביוב   07.05.10

של מת"י  499לפי ת"י  SDR 17(מריפלקס)   H.D.P.E 100 ותצינורמצינורות הביוב יהיו   

לצינורות מ' . 2.75-מ"מ) בעומק עד 160( 6) בקוטר "E.Fחיבור ע"י מחברי ריתוך חשמליים (

  .לפי פרט ס"מ סביב הצינורות 10עטיפת בטון מזוין  תינתן 1.25בעומק עד 

  חפירה והנחת הצינורות בתעלות

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי. חפירות התעלות תעשה   

במידות לפי פרט סטנדרטי המצורף לתוכניות. אין לבצע הנחת הצינורות לפני שהמפקח 

יאשר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל 

  המקום הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.

  בדיקת הצינורות

  בדיקת קווי ביוב וניקוז ללחץ

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי. מבחן הלחץ ייעשה בנוכחות 

יצרן הצינורות והמפקח. הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים 

יהיו בעלי תעודה ממכון התקנים. אין להתחיל בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל 

אטמ' מכוילים בסמוך לזמן  0.1יהיו בעלי לוח בחלוקה לשנתות של המכשירים. המנומטרים 

ביצוע הבדיקה. הבדיקה תעשה בהתאם למפרט הכללי כאשר החיבורים גלויים מקיימים 

אטמ', בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי הקטע הנבדק  0.5משך שעה אחת לחץ של 
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 –'. אם אין הפסדי עומד בשעה זו אטמ 0.5ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ במשך שעה בלחץ 

  כלל העבודה (כולל ניקוי ושטיפת הצינורות) כלולה במחיר. הקו הינו מושלם.

  הקווים וניקיו ורבדיקה ליש

הצינורות ייבדקו ע"י מצלמת וידאו שתנוע בקווים בין כל שתי שוחות סמוכות לשם ביטחון 

  שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

לה במסגרת עבודתו לכל מהלך הביוב והתיעול החיצוני ובחניה ולא תשולם על הבדיקה כלו

  כך כל תוספת.

  בדיקה סופית

לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. 

אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים 

  לשביעות רצונו של המפקח.הדרושים 

  אישור מכון התקנים

הקבלן מחויב לבצע בדיקות מכון תקנים לכל שלבי הביצוע ולכל המערכות שבתחום עיסוקו 

  .כנדרש בחוק ולספק תעודות בדיקה מאושרות לשלבים אלו וכל זאת על חשבונו

 צילום פנים צינורות ביוב

ם מכל סוג שהוא בהתאם לנדרש במפרט עם גמר הנחת צינורות המים והביוב הגרביטציוניי

הכללי ובמפרט המיוחד, תבוצע בדיקתם באמצעות צילום פנים צנרת במצלמות טלוויזיה 

מ) ומעלה ולכל קווי הביוב "מ 160( 6במעגל סגור. הצילום יבוצע לקוי המים בקוטר "

י ביצוע הגרביטציוניים בכל קוטר שהוא שבוצעו לרבות קווים/שלוחות משניים למבנים. לפנ

  הצילום הנ"ל יעביר הקבלן ליחידת הפיקוח את המידע והנתונים כדלהלן:

  שם החברה שבדעתו להעסיק למטרה זו כולל ניסיון מוכח.

ההכנות והעבודות המקדימות שבכוונתו לבצע, כגון שטיפה וניקוי קוים  ותאים לרבות 

 לוחות זמנים להשלמת הצילומים והבדיקות הנדרשות.

אישור יחידת הפיקוח לנ"ל בכתב יוכל הקבלן לבצע הבדיקות  והצילומים  רק לאחר קבלת

  העבודה כלולה במחיר. הנדרשים.

ידי הקבלן. עם גמר התיקונים הנדרשים - כל הליקויים שיתגלו, יתוקנו ויושלמו מיידית על

יבצע הקבלן בדיקה וצילום פנים צנרת נוספים לכל הקווים, לוודא שאכן כל שנדרש תוקן 

  ות.בשלמ

, מיפוי של נתוני הממצאים וכד', DVDממצאי צילומים אלו, הכוללים בין השאר תקליטור 

ידי מהנדס החברה ומנהל החברה, -ילוו בתצהיר בכתב לאמיתות הנתונים חתומים על

  ויועברו ליחידת הפיקוח לקבלת אישורה.

ה לוודא פעולות צילומי הצינורות אינן באות למלא מקומן של כל בדיקה אחרת שמטרת

ולאשר את תקינות הביצוע לפי הנדרש בתכניות, במפרטים ובהתאם להנחיות נוספות של 

  העבודה כלולה במחיר. יחידת הפיקוח שניתנו במהלך הביצוע.

  אישורי יצרנים לטיב צינורות

ידי שרותי השדה וההנדסה של יצרני - ביצוע עבודת הצינורות השונים ילווה ויאושר על

הצינורות. עם תום ביצוע העבודות תימסר תעודת אחריות למערכת הקווים לתקופה של עשר 
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ספרי  -) שנים ממפעל יצרני הצינורות אשר תצורף לתיק המתקן בהתאם למסמך י"ב10(

  מתקן ותוכניות עדות.

  

  שוחות בקרה  07.05.11

ולפי  1חלק  5988, ת"י  658שוחות בקרה תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות לפי ת"י   

אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה עם הל"ת 

לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'. שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות, שלבי ירידה או 

  ותקרות בהתאם לעומק והוראות הל"ת. סולמות

  ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. 30- שוחות שיבוצעו מחוץ לתוואי דרכים יבלטו כ

  שוחות שיבוצעו בתוך תוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.

" או וולפמןלשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת " פוליאטילןחיבור צינורות 

  ש.ע..

עם תקרה ב.ב לעומס הנדרש לפ הסיווג בת"י יותקן מכסה  /כבישיםבשטח פתוחלשוחות 

489.  

חיזוק קונסטרוקטיבי (זיון) של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן ע"י 

כל שוחת בקרה (גם שוחות מפל המצוינות בהמשך) תעבור בדיקת  הספק, יבוצע ע"י הקבלן

ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל  -ות וביציאה מהשוחה אטימות. פתחי צינורות בכניס

גובהה לאחר שעתיים יבדוק המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה אם 

נמצאו סימני נזילה יתקן הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט אחר, תוספת חומרי אטימה 

  לפי הל"ת.בנציקים ות בשוחות ביוב יבוצעו תעל או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח.

: מחברי צנרת לבור יהיו מחברים גמישים אטומים העונים לדרישות צנרת לשוחה מחברי

. מחברי צנרת לבור יותקנו בפתח שהוכן במפעל הייצור. ASTM-C923התקן האמריקאי 

ס"מ בכל  2.5מעלות בכל הכיוונים ותנועה אנכית של  7החיבורים יאפשרו תנועה זוויתית של 

 .כיוון

הפתחים שנועדו לחיבור צינורות בבסיס השוחות, ייוצרו במפעל במהלך היציקה ויתאימו 

אין לאשר את פתיחת הפתחים באתר  לקוטר כאשר לוקחים בחשבון את המחבר הגמיש.

 העבודה.

  

    

  שוחה עם מפל   07.05.12

כמפורט במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה יבוצע בשוחה מפל 

  להלן.

אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול ממחצית קוטר פנימי של התא, 

  .1205או במקום שכתוב במפורט בתכנית, יבוצע מפל חיצוני לפי הל"ת ות"י 

מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון להצמדת המפל לתא  1.0במפלים שגובהם מעל 

  למניעת התרחקות המפל מהתא.

  .)A-50( טון 8.0ב עם טבעת ומסגרת יציקה, - מכסים טיפוס ב –בשטחי גינון, אדמה וכדומה 

  ) B125טון ( 12.5 –מכסי יצקת בינוניים (למדרכה) - בשבילים ומדרכות 
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  .) D400( טון 40 –מכסי יצקת כבדים (לכביש) –בכבישים ודרכי רכב 

  מעודכן כמפורט: 1חלק  5988ת"י וטר השוחה והמכסה יקבע בהתאם לתקן ישראלי ק

  ס"מ.  60קוטר פקק  - ס"מ 80קוטר פנימי  -מ'  1.25תא בעומק פנימי עד 

  ס"מ. 60קוטר פקק  - ס"מ  100קוטר פנימי  - מ' 2.75תא בעומק פנימי עד 

  ס"מ. 60קוטר פקק  - ס"מ  125קוטר פנימי  - מ' 2.75תא בעומק פנימי מעל 

  קן.שלבי ירידה יותקנו כמפורט בת

  

   מתקני טיפול קדם לביוב  07.05.13

במקומות בהם נדרש בתכניות טיפול קדם ע"י מפרידי שומן למטבחים, יבוצעו במקום כזה 

  שתתאפשר נגישות כלי רכב לטיפול ואחזקה עד סמוך אליהם.

  התקרות והמכסים למתקנים אלו יהיו כמגודר וכמפורט בסעיף "תאי ביקורת" דלעיל.

מ "ס 10למתקן תיושר ותיוצב באמצעות יציקת שכבת בטון רזה בעובי תחתית החפירה 

  לפחות.

  על הקבלן להקפיד על התקנה מושלמת של המתקן, תוך שמירה על מקבילות אנכית ואופקית
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  מתקני חשמל -  08פרק 

  

  תאור העבודה  08.01

הציבוריים למבנה תבוצע הזנת חשמל ממתקן של רש"ת, בנוסף תבוצע תאורת השטחים   

  ומערכת תאורה זו תחובר לבקרת תאורה של רש"ת.

  תנאים:       08.02

  -העבודה תבוצה בהתאם ל                

) בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת 08המיפרט הכללי למתקני חשמל (מפרט *                 

  במהדרתו האחרונה .

  דורתו האחרונה.חוק ותקנות בנושא חשמל במה*                

  התקנים הישראליים.* מכון                

לוחות מיתוג ובקרה למתח  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ *                

נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים 

  לא מקצועיים, לוחות חלוקה.

  .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו *                

בכל מקרה של סתירה בין דרישות רשות שדות התעופה לבין דרישות המפרטים האחרים, *                

  .מפקח ומנהל הפרויקט מטעםרש"ת יקבעו דרישות

  

  הארקות  08.03

למערכת חשמל  צעו מערכת הארקת יסודות בשני המבנים והכנת תשתית לחיבור המבניםובי

תקנות  4271הארקת היסודות תיעשה בהתאם לנדרש בחוק החשמל, קובץ התקנות  .ומנ''מ

  החשמל  ובהתאם למפורט בתוכניות.

  

  תאי בקרה  08.04

 466בטון לפי ת"י  תאי בקרה למערכות חשמל ותקשורת  יהיו כפי שנדרש בתוכנית, עשויים  

לרבות חיבור לתשתיות, סרג לבור ניקוז  , 489לפי ת"י  D400, מכסה מיצקת ברזל מין 4חלק 

  .1742ומוט הארקה  לפי ת"י  בתחתית התא, עוגנים ,תמיכות ופסי מתלה, 

      פתחים להעברת צנרת בתאים יבצעו במפעל בעת היציקה (לפי הזמנה מראש של  הקבלן) .                 

  העבודה כלולה במחיר                
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  גופי תאורה      08.05

   מעודכן 08מפרט הכללי  גופי תאורה יסופקו בהתאם לדרישות

  2016אפריל - לרבות עדכון מ            

  

  מהדקים  .1

  בכל אביזרי התאורה יהיו מהדקים לחבור המוליכים של המעגל החשמלי.  

  לא יהיה חבור ישיר להדקים של בית נורה או ציוד עזר. (משנק, מצת וכד').  

  המוליכים מהמהדקים להדקי בית הנורה ו/או אביזרי העזר יהיו בעלי בידוד   

  ).C º90העומד בטמפרטורות גבוהות. (           

  חיזוק במהדקים יהיה ע"י ברגים ולשונית. שלושה המהדקים   

  (פאזה, אפס והארקה) יהיו בנויים כיחידה אחת או מותקנים זה ליד זה.           

  יהיה התקן לחיזוק כבל או מוליכי המעגל. סמוך למהדקים  

  בתי נורה  .2

  בתי הנורה לנורות מתברגות יהיו קראמיים או בעלי תכונות שווי ערך.  

  חיזוק בית הנורה יבטיח את יציבותו בשעת הרכבה ופרוק נורה.  

  בתי הנורה לשפופרות פלואורסצנט יהיו סיבוביים.  

  בסיס בתי הנורה יהיה קשיח ללא גמישות.  

  מבנה פח  .3

  מ,מ לפחות. 0.8מבנה הפח של אביזרי התאורה יהיה מפוח דקופירט בעובי   

  הפח יצבע בצבע אפוקסי בשיטה אלקטרוסטאטית משני צידיו. בגופים סגורים  

  יהיו במבנה הפח קדחים לחבור הכבל החשמלי לאביזר.  

  מכסים ורפלקטורים  .4

  יו צבועים כנדרש במבנה הפח.מכסים ורפלקטורים לבנים של פסי פלואורסצנט יה  

  פרוק המכסים והרפלקטורים יעשה בשיטת חבור מהיר. המכסים והרפלקטורים יהיו   

  תלויים לגוף העיקרי ע"י חוטים בשני הקצוות (ניתנים לפרוק) לאחר הסרתם            

  ממקומם. על המכסים או הרפלקטורים לא יותקן ציוד כל שהוא.           

  מיניום יהיה מאלומיניום טהור מלוטש מבריק או מט כנדרש.רפלקטור אלו  

  אביזרים אטומים ומכסים  .5

  אביזרי תאורה אטומים יסופקו עם מעברי אנטיגרון לכבל המעגל וגומיות אטימה  

  לבורגי חיזוק חודרים.  

  ווי הידוק מכסה הנורה יהיו בצורה המאפשרת תלית המכסה בצידו האחד לאחר  

  הסרתו ממקומו.  

  מכסים המהודקים ע"י ברגים יהיו בברגים סדור שימנע את נפילתם מהמכסהב  

  כשהמכסה מוסר.  

  השומר V .Uהמכסים השקופים של גופי התאורה יהיה מחומר עמיד לקרינה .  

  על שקיפותו ואינו מצהיב.  
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  חרום תאורת  .6

  קיבולת המצברים הנטענים תאפשר הדלקת הנורות בתפוקת האור הנדרשת   

  באחוזים מתפוקת האור במתח הרשת. בתוך הזמן הנדרש תהיה תפוקת האור    

  מהתפוקה הנדרשת. בתום הזמן הנדרש תכבה הנורה באחת. חבור   60%  

  המצברים הנטענים למערכת יהיה ע"י צמד מגעים בחבור מהיר.  

  מערכות המותקנות בחלל התקרה מחוץ לאביזר התאורה יחוברו ע"י חבורים  

  אביזר תאורה עם מערכת מצברים לחרום תהיה נורית המסמנת  מהירים.  לכל  

  הקבלן תוית אדומה שתודבקטעינה תקינה במקום הנראה לעין ובנוסף יספק   

  החשמל.לאביזרע"יקבלן  

  למערכות המותקנות מחוץ לאביזר תהיה נורית נפרדת שתותקן בתקרה ליד  

  האביזר ע"י קבלן החשמל.  

  לבדיקת מצב פעולה ע"י מצברים בנוסף לנורותבאביזרי ההכוונה יהיה לחצן   

  הסימון.  

  נורות  .7

  או ש"ע.  .OSRAM, PHILIPS, G.Eהנורות יהיו מתוצרת   

 T5כל הנורות הפלואורסצנטיות יהיו מדגם   

   לפחות. 2.20חלק  20, ת'י 61347, ת'י 62560יהיו לפי ת'י  LEDנורות   

  רונים בעלי התקנים הבאים :המשנקים למנורות פלואורסצנטיות יהיו אלקט  .8

     IC61547 'IC61000-3 EN61000/3/2תקן ישראלי,           

  בכל אביזר תאורה. 0.92 - כופל ההספק של המשנקים ישופר ל  .9

  .EN 61049) 2(עדכון  2A – 61048ENהקבלים בגופי התאורה יהיו בעלי תקנים   

 הקבלים יכללו נגדי פריקה מתאימים תקניים.  

  .      כל הגופים יהיו בעלי תקן ישראלי או אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ היצור. 10

  גופים בעלי תו תקן מארצות אחרות לא יאושרו.           

  כל הגופים יישאו תווים או חותמות היצרן,דגם והתקן.            
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  עבודות טיח  -  09פרק 

  

  יכלל   09.01

  של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09עבודות כפופות לתנאי פרק כל ה  

  

  השטחים לטיוח הכנת   09.02

המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות י דרשו על ידיהמקומות ש בכל  . 1  

  שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.

  פיברגלס. ש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשתמפג  . 2  

 תליישור פני השטח. במקומועד  1:3יסתום הקבלן במלט צמנט ה לצנרת סמוי ציםחרי  . 3  

ס"מ מעל רוחב  15ל ברוחב נ"ס"מ, יכסה החריץ ברשת כ 15רוחב החריץ עולה על ש

  כיוון.לכל החריץ 

  להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח.יש   . 4  

  

  ונתמגולו תשר ינויתוז  09.03

  ), תה"ט. X.P.Mנת הפינה (ת להגנלווומג תרש ת" תותקן זוויה "חיצוניתינבכל פ  

  הפינה. גובהו לכל הזויות יהי  

  ח.פתה קףהיל בכינות רשת מגולוונת יורכבו פפים, משקוא ללם בפתחי  

  

  טיח חוץ דקורטיבי.     09.04

בגוון לבחירת האדריכל בשתי  XXX983טיח מינרלי "ערבה" של חברת טמבור, קוד מוצר 

  מ"מ.  4שכבות, בעובי כולל של 

 3מ"ר הסטיה עולה על  2ימי אשפרה) באורך  28במידה ובבדיקת מישוריות הבטון (לאחר 

מערכת על חשבונו יישם על הקבלן למגפ"ס),  0.3- מ"מ (וחוזק ההדבקות במתיחה לא קטן מ

מ"מ ושכבת טיח מיישר בעובי  6-4טיח המורכבת משכבת הרבצה צמנטית בעובי של בין 

  ). 2+1(חלק  1920מ"מ, שעומדים בדרישות תקן  30-8שבין 

  בהתאם להנחיות היצרן. העבודה כוללת את כל שכבות הבסיס וההכנה הדרושה , הכל 

  

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  09.05

  סעיפי הטיח שבכתב הכמויות כוללים במחירם:                  

  דרושים לקבלת עבודה מושלמת בהתאם למפרט.ההחומרים והעבודה  כל  . 1  

  ,כולל הרטבת הקיר והספגתו. הכנת הרקע לטיח  . 2  

  הטיח. פיגומים כנדרש לכל גובה המבנה ודרכים זמניות וכל האמצעים והציוד לעיבוד  . 3  

עיבוד ת מתוצרת גרמניה, גליפים, קנטים, יצירת פתחים, עיבוד מקצועו XPMפינות   . 4  

  חריצי מדלף, טיח על חשפי פתחים.

  התיקונים הדרושים לאחר ביצוע מלאכות אחרות בבנין.  .5  

  הכנת דוגמאות לאישור המפקח.  .6  
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כל  מילוי כל החורים והבקיעים בקירות במלט צמנט, כיסוי ברזל גלוי לעין, תיקון  .7  

שטחים  הפגמים לאחר פירוק התבניות ושכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של

  שמישוריותם לא נתקבלה.

דבק מיוחד, שכבת הרבצה, חספוס, גירוד או כל אמצעי אחר הדרוש לשם הדבקות   .8  

שהקירות יהיו  הטיח לרקע שמתחתיו, ניקוי ושטיפת הקירות במים לפני הטיח באופן

  לחים.

  ) ימים לפחות.3במשך שלושה ( אשפרה והגנה  .9  

  חיתוך פינות.  .10  

  סרגלים להפרדת שטחים או חירוף בשטחי טיח רגיל.   .11  

בנדג'ים מבד יוטה ו/או רשת פיברגלס מבוטנים במלט צמנט בתוספת מלט אקרילי   .12  

 בשני שלבים מסוג "בי.גי.בונד" באזורי חיבור בין בניה לבטון ובין בטון לבטון היצוק

  .חיתוך ותיקוני בלוקים לאחר מעבר מערכותומעל 
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(הגדרת טיב חומרים שאינם מופיעים בתכניות עבודות ריצוף וחיפוי   10פרק 

  .הם רק למקרה שיחול בצורת הביצוע, באישור המזמין)

  

ב"מפרט  10כל עבודות הריצוף וחיפוי יבוצעו בהתאם לכתוב בפרק   10.01

בניה" בהוצאת משרד הבטחון כולל אופני המדידה אם כללי לעבודות 

  לא צויין אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.

שפות אריחים ושיפולים לחיפוי פינות חיצוניות יעובדו בשיפוע בזוית   10.02

  .45של 

השטחים המרוצפים ומחופים יהיו בגמר העבודה ישרים בהחלט לפי   10.03

  סרגל ופלס בכל הכוונים.

בודים סביב מחסומי רצפה, קופסאות ביקורת וכדומה יבוצעו עי  10.04

בדייקנות ובאופן מושלם באמצעות ליטוש או קידוח של האריח כך 

שקצות האריח יהיו מוסתרים מתחת לשפות מכסה קופסאות 

הביקורת או מחסום הרצפה ללא צורך להשתמש בחומרי מילוי 

ת ועשויה למיניהם. מכסה קופסת הביקורת תהיה בצורה ריבועי

.C.V.P .קשיח  

   מילוי החול יהיה חול  ס"מ אם יידרש. 15המחיר כולל מילוי חול עד   10.05

  המחיר כולל ניקוי בגמר העבודה.  10.06

חתוך מרצפות אריחים ושפולים יבוצע רק במכונה אשר תמוקם   10.07

  מחוץ לבנין, במקום שיורה המפקח.

לבן, גודל אבן ותערובת כמו יצור טרצו באתר יהיה על בסיס צמנט   10.08

  הריצוף.

  מ"מ. 30/5מחיר יחידה כולל סרגלי הפרדה מאלומיניום   

העבודה כוללת את ההתקנה של כל הקבועות הסניטריות והאביזרים   10.09

  הנילווים, כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת.

  עבודות החיפוי של השיש והאבן תהיינה בכפוף לאישור      10.10

  קונסטרוקטור.

לקבלן. מעל זה הקבלן  5%פחת מותר בעבודות הריצוף עד             10.11

  יאלץ לרכוש את החומר על חשבונו.

מרבית שטח הריצוף יהיה בהדבקה או באזורים בהם יהיה             10.12

  הפרש גדול יותר ייושם טיט

  

  מפרט חומרי ביצוע לעבודות ריצוף

  

 ). 3חלק  1555כמוגדר בת"י  ביצוע הריצוף יעשה בשיטת "הדבקה בסרוק" (      

 מגפ"ס.  1.0יש לוודא כי חוזק הבטון למתיחה לא יקטן מ  10.13
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יש להסיר מי צמנט ושכבות שומניות וכן כל לכלוך אחר העלול לגרום לכשל  10.14

בהדבקה. במהלך העבודה יש להקפיד על ניקוי המשטח מאבק באופן רצוף 

 ויום יומי.

מ'  2מ"מ לאורך סרגל של  3 ±הרצפה תהיה מיושרת בסטייה שאינה עולה על   10.15

   בכל כיוון שהוא.

לישור רצפות לעובי הנדרש יש להשתמש במדה מתפלסת מסוג "אולטרהפלן   10.16

מ"מ. לפני יישום  30המיועדת לעובי עד  MAPEIמקסי"מתוצרת חברת 

הרצפה לעובי " . יישור  G"אולטרהפלן" יש למרוח פרימר מסוג "פרימר 

 מ"מ לפחות ). 5המתאים יביא בחשבון את עובי האריח  + עובי הדבק ( כ 

לפני ביצוע הדבקת האבן יש להקפיד על ניקוי גב האבן משאריות חומר  10.17

הניסור, הניקוי יעשה ע"י שימוש במברשת עם זיפים קשים ( עדיף לשפשף 

 זאת עם מברשת מכנית ) וניגוב עם סמרטוט לח.

אבן טבעית לכל סוגיהם ( למעט אריחי אבן קיסר ) וכן אריחי  הדבקת אריחי 10.18

"  להדבקה עבה   C2פורצלן או קרמיקה תעשה בדבק מסוג "דבק לפורצלן 

משווק ע"י חברת נגב קרמיקה. שיטת ההדבקה תהיה בשיטת "המריחה 

מ"מ ) וכן  2דהינו יש למרוח את גב האריח בשכבת דבק דקה ( כ  –הכפולה" 

כאשר הדבק   ריקה ע"ג משטח הבטון , ולהניח את האריח למרוח דבק בס

 X 15עודנו טרי ( רטוב על רטוב ). יש לעבוד עם מרית משוננת עם גודל שן של  

 מ"מ ( יש לבדוק מיד עם תחילת העבודה  כושר כיסוי הדבק ). 15

בהדבקת אריחי גרניט שחור "נרו" יש למרוח תחילה את גב האריח בדבק  10.19

מ"מ ואילו שאר  2בעובי של   " המיועד להדבקה דקה C2צלן מסוג " דבק לפור

 .המיועד להדבקה עבה C2שכבת הדבק תהיה דבק לפורצלן 

מ"מ אשר  2לאריח יש להשאיר מרווח מינימלי ( פוגה ) ברוחב בין אריח   10.20

בגוון לפי  MAPEIתמולא ברובה מסוג "אולטרהקולור" מתוצרת חברת 

שעות  24של היצרן. יישום הרובה עישה  בחירת המזמין מתוך קטלוג הגונים

 לפחות מגמר ביצוע ההדבקה.

מ' בכל  6X6 – 12X12) יבוצעו כל  CONTROL JOINTתפרי התפשטות (       

מ"מ והוא ימולא בחומר איטום  6-10כיוון. רוחב תפר ההתפשטות יהיה 

"  בגוון לפי בחירת המזמין מתוך קטלוג הגונים  355גמיש מסוג "אלסטסיל 

 ביצוע ההדבקה.יטום יעשה שבוע ימים לפחות מגמר של היצרן. חומר הא

ס"מ  תעשה בדבק מסוג  X 60 X3 90במידות  הדבקת אריחי אבן קיסר        10.20

. MAPEI"קרהלסטיק" דבק על בסיס פוליאוריטן דו רכיבי מתוצרת חברת 

עקב תכונות הדבק יש להקפיד באופן מיוחד על יישור הרצפה לגובה 

יש  מ"מ. 5  מאפשרת עובי דבק מכסימלי של כ  תכונת הדבקהמתאים. 

להקפיד ולמרוח דבק הן על גב האבן, והן את התשתית ולהדביק "רטוב על 

 רטוב".
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ת עקב מ"מ לפחות זא  5בין אריח לאריח יש להשאיר מרווח ( פוגה ) של  10.21

מידותיה, וקרבתה לחלונות. מילוי המישקים יעשה ברובה תכונות האבן, 

 קולור" בגוון לפי בחירה."אולטרה

בכל כיוון. תפר מ'  X 3 3מ"מ כל  10 - 5יש לבצע תפרי התפשטות ברוחב  10.22

" בגוון לפי  355בחומר איטום גמיש מסוג "אלסטוסיל   ההתפשטות ימולא 

  היצרן.הגונים של  בחירת המזמין מתוך קטלוג

  יכלל         10.23

השימוש בחומרים הנזכרים במפרט זה יעשה בהתאם למפרט הטכני של 

 שינתנו בכתב.או ש"ע  היצרן ו/או הנחיות חברת "נגב טכנולוגיות" 

, והרובה תעמוד  4004הדבקים יהיו דבקים העומדים בדרישות ת"י   .א

 EN 13888  בדרישות

לפני הדבקת אריחים מכל סוג שהוא ישירות לתשתית הבטון הקיים יש   .ב

 לבטון על מנת לוודא שהוא עומד בדרישות המפרט.בדיקת מתיחה  בצע ל

יש להקפיד על ניקוי גב האבן משאריות חומר הניסור , ובפרט באריחי   .ג

 הגרניט.

יום מגמר יציקת  14הדבקת אריחים ע"ג מדה בטון מחיבת המתנה של   .ד

 המשטח. 

 בשימוש במדה מתפלסת מסוג "אולטרהפלן" ניתן לבצע הדבקת אריחים

 שעות מגמר יציקת המדה. 12לאחר 

יום מגמר יישום  14הדבקת אריחים ע"ג שכבת טיח מישר תעשה לאחר   .ה

 הטיח.שכבת 

שעות לפחות לפני תחילת תנועה  24ע"ג המשטחים המרוצפים יש להמתין   .ו

 יום לפני הכנסת רהוט ציוד כבד אחר. 14הולכי רגל, ו של 

ים לזרז או להאט את יש להביא בחשבון את תנאי מזג האויר העשוי    .ז

 תנאי היישום.
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  עבודות צבע  -  11פרק 

  

  יכלל  11.01

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי   .1  

  צוין אחרת במפרט.

  הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.  .2  

לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק   .3  

  מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

נירלט, או  ,כל עבודות הצביעה ייעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות (חברת "טמבור"  .4  

  באישור המפקח. ) ש"עאו 

לל ,לפי בחירת האדריכל (כוגווני הצביעה לפי בחירת האדריכל מגווני טמבורמיקס  .5  

  ).Pבסיס 

  .         הצביעה במספר שכבות הנדרש  עד קבלת כיסוי מלא.      6              

  

  צביעה בסופרקריל .11.02

  הצביעה תבוצע בצורה הבאה:  

 , סתימת חורים, השחזת בליטות ,מילוי סדקיםקוי השטח מלכלוך שומנים ואבקינ  .1  

  וכו'  

של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה  לפחות שלוש שכבותב הצביע  .2  

  .לפחות, עד קבלת כיסוי מלא מיקרון 25-של כ

  

  הגנה על הקיים  11.03

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות,   .1  

הגנת יש לדאוג ל - ציפויים, התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים 

לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של צבע  העבודות הגמורות,

על פני העבודות המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי 

  . כולל קרטון גלי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו

קותו. כל נזק שיגרם בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנ  .2  

למוצרים הגמורים עקב עבודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות 

  החלפת המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של המפקח. 

  ולא ישולם בנפרד.  11.           מחיר ההגנה ייכלל במחירי הסעיפים השונים שבפרק 3             

  

   ם אחריםתיקונים אחרי קבלני  . 11.04

מחיר עבודות הצביעה השונות כולל תיקוני צביעה לאחר ביצוע עבודות שונות של קבלנים   

  במבנה.אחרים 
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  גמר  11.05

  גמר הצבע יהיה אחיד בכל המקומות.  

  קו ההפרדה בין הגוונים השונים יהיה ישר וייעשה לפי סרגל.  

  

  מיוחדים ותכולת המחירים אופני מדידה  11.06

כלולים במחירי היחידות של  -עבודות הצביעה של אלמנטי הנגרות ומסגרות האומן   .  1  

  האלמנטים השונים ולא ימדדו בנפרד.

הכנת שילוב גוונים, לפי הנחיות האדריכל ,כולל הביצוע בגוונים שונים של צבע ו  .2  

כלול ,מ"ר כ"א יעשו על ידי הקבלן ללא כל תשלום נוסף 5דוגמאות שונות בשטח של 

  מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.ב

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת כיסוי   .3  

  מלא גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים, מעוגלים  - המדידה של סעיפי הצבע השונים   .4  

  גבהים שונים.וב

  מחירי היחידה השונים כוללים הגנה על הקיים.    .    5  

ובמפרט  כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה   .   6  

  המיוחד.

עבודות הצביעה כוללות גימור מושלם לפני מסירה למזמין אחרי עבודת קבלנים   . 7  

  אחרים.

  המחירים כוללים צביעה בגוונים ובדוגמאות שונות.   .         8             
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  עבודות אלומיניום -  12 פרק

  

  .העבודה מהות  .12.01

  מתייחסותהאלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה,  עבודות  

, (במפרט בכתב הכמויות וברשימות האדריכלמושלם ומלא של העבודות המפורטות  לביצוע  

  הפריטים), כדלהלן; ותאור המיוחד

  כללי ומפורט לכל עבודות האלומיניום. תכנון הגשת  .1

  הנדרשים במפרטים השונים. המסמכיםכל  הגשת  .2

  לסוגי החומרים השונים, כנדרש. הדגמיםכל  הצגת  .3

  המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. עבודותכל  ביצוע  .4

  האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. עבודותכל  ביצוע  .5

 והמפורטים השונים התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום עבודותכל  ביצוע  .6

  .הפריטיםברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור   

:כל אלמנטי הזכוכית והאלומיניום יתוכננו ע"י יועץ אלומיניום בעל ניסיון מוכח הערה

  המזמין) ע"ח הקבלן, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.(באישור 

היועץ מטעם הקבלן אחראי להכנת תוכניות ופרטים, לאישורם אצל האדריכל, כולל   

  תקון כל הדרוש.

כמו כן היועץ מטעם הקבלן אחראי לבדיקה במפעל ובשטח את הפריטים השונים             

  לפרטים שלו.ואופן התקנתם והתאמתם לתוכניות ו

  בגמר העבודה, היועץ יאשר בכתב את התאמת הפריטים למתוכנן.           

  

  שעל הקבלן לספק לפני קבלת אשור התחלת עבודה. ומסמכים תכניות  .12.02

  .המפרט לבצוע של כל פריטי המוצעותופרטים עקרוניים של השיטות  תכניות  .1   

   .ערוכים ע"י מהנדס רשוי סטטיים של הפריטים חישובים  .2  

  .ורכיביהםותעודות בדיקה למוצרים  תקנים  .3  

  חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. של דוגמאות  .4   

  .במבנה לאישור מותקנות  1;1 מ/האדריכל בקנ"מפקחדרישת ה ולפיבכמות  דוגמאות  .5  

  

  מבוטל  . 12.03

  

  .עבודהומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אשור התחלת  תכניות  .12.04

 לייצור )של הקבלן שיתארו את כל הנדרש SHOP DRAWINGSביצוע ( תכניות  .1  

  של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן; והתקנה

  כלליות עם מידות לבצוע. תכניות  1.1     

  מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, בקנה תכניות  1.2    

  והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים ייצור תכניות  1.3    

  המאשרות עמידות מוצריו בתקן. בדיקה תעודות  1.4    
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  כללי    

המהנדס האדריכל,  יהעבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ע" תכניות כל    

  הייצור. לפניוהיועץ 

באמצעות האדריכל  מפקחה יו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע" יתקן הקבלן    

  ו/או היועץ.

תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב  המתוקנות התכניות    

    . מפקחשל ה

, אסור מפקחבכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי ה אישור לאחר    

  רים, מאומה.ובמוצ בהן לשנות יהיה על הקבלן

  

  כלליות לביצוע הנחיות  .12.05

  דוגמאות  1.1   

תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת  הכנת במסגרת    

  למשל: מפקחהנדרשות לאשורו המוקדם של ה ובמידות בכמות ומוצרים שלמים

פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות,  של דוגמאות    

, ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע, אביזרי המסך  קיר שלקטע לדוגמא 

  '.וכופרזול, 

  מושלמים דגמים  1.2  

  .ואישורםביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם   יתחילהקבלן   . א    

 על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא, יבצעהקבלן   . ב    

FULL-SIZE MOCK UP   

 חלוןשל ויטרינה מזוגגת,  חוזרתמכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה       

  טיפוסי וכו'.

הדגמים והרכבתם, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע  ייצור  .  ג    

  האדריכל והיועץ. י"ע

, לפני ובמפרטהדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות  אתהקבלן ירכיב    . ד     

  ייצור הסדרה כולה.

תיקונים ו/או השלמות בלתי  עםבמידה והדגם יאושר כמות שהוא, או   . ה     

  בדגם כחלק מבצוע העבודה. להשתמשמהותיים, יורשה הקבלן 

  בדיקות  1.3  

התקנים וזאת, על מנת  יהנדרשות עפ" בדיקותרשאי להורות לקבלן לבצע  מפקחה     

  .המוצריםלהבטיח את טיב  

ועל הקבלן  לושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ" החומרים כל    

דגמים בגודל מלא   במיוחדאו מוצר כפי שיידרש. ייבדקו  פריט כל לבדיקהלהמציא 

ר ועמידות לכוחות , לחדירת אוילמים אטימותם לבדיקת(באתר או במבדקה) 

  ואנכיים. אופקיים

דגמים שיספקו על ידי היצרן ו/או לכל פריט או מוצר אחר,  שלבאתר הבנייה  בדיקות    

  הרסניות בלבד. לא תהיינה בדיקות
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 דרישותתבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים,  הבדיקות    

המוסמכים המבצעים את  האדריכל והיועץ ו/או הגופים הוראות המפרט הטכני,

  .הבדיקות

המתוכנן  הזמניםוהדגמים ימסרו לבדיקה בזמן, כך, שלא ישבש את לוח  המוצרים    

  .כולה  המעטפת לביצוע

תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על  שתוצאותיהן בדיקות    

  נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות. שממנה המוצריםחשבונו, את סדרת 

/או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת פעולה ו האדריכל    

  (מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'). המעטפתהקשורה בביצוע 

  

  נדרשים תקנים  .12.06

דרישות התקנים  פבצורה מושלמת וע" בבנייןהפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו  כל  .1  

 לחלונות 1068הישראלי  התקן מעבר לדרישותופריט וזאת  פריטהרלוונטים לכל 

 למסגרות 12.00הוראות המפרט הכללי פרק  פ"ע אלומיניום ורמת התקן הנדרשת וכן

  לרבות; אומן (אלומיניום)

  אנודיים. לציפויים 324. תקן א    

  והמקדמים הקבועים בתקן זה. רוח לעומסי 414. תקן ב    

  .לזיגוג 938 תקן.  ג     

  מתכות ברזיליות. לציפוי 265 תקן. ד     

  ומעקות. לבטיחות 1142 תקן. ה     

  .בבנייניםחלונות ודלתות  זיגוג 1099 תקן.  ו     

  מתכות. לגלוון  918 תקן.  ז     

  עמידות באש. 931, 921, 755. תקן ח    

  לאקוסטיקה. 1034. תקן ט    

  לבידוד מבנים. 1045 תקן.  י    

  . תקנים רלוונטים למיגון אש.יא    

  תקנים לקירות מסך. יב.    

  , יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים. מסוימיםתקנים ישראליים לפריטים  בהעדר    

  

  הרכבה  .12.07

האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות  פריטי הרכבת  

    בקשה זו. נשוא העבודותמסוג  אלומיניום

יהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי  ההרכבה ציוותי  

לבנין על ידו גרמו יי, יהיה אחראי לתקן ליקויים שהאלומיניום קבלן .העבודות שלמדויקים 

, פגיעות בצבע, בבטון, כגון: חציבה  הוא עבודתו  במהלךאחרים,  ו/או לעבודתם של קבלנים

  אבן ועוד. בחיפויפגיעה 

הבלעדית  באחריותוהפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו   ויציבות זקחו  

  של הקבלן.
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הפריטים בשלבי ההרכבה השונים,  וייצובהעזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק  מערכות   

  של עבודות אחרות. סדירהעבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע  תום יפורקו עם

  פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. למניעתיבטיח תנאי אחסון מתאימים,  הקבלן   

השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר  והרכיביםהקבלן להוביל את המוצרים  באחריות   

  או חלק פגום ייפסל ויוחלף. מוצרפגיעות אפשריות.     מפני הם מוגנים

  ה באתר.או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנ מוצריתוקן  לא  

  

  .אלומיניום וזכוכית בפריטי איטומים  .12.08

, אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע רוחמושלמת של הפריטים נגד חדירת  אטימה  . 1  

  בסיסית.

האחרונה, המיוחד לדרישות  במהדורתו 1068המינימום הן לפי תקן ישראלי  דרישות  . 2  

  העמידות לחדירות אויר ומים.

במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד  ל"הנהפריטים יעמדו בדרישות  מרכיבי  . 3  

  הרכיבים השונים של הפריטים. שבין במפגשיםהבניין. וככלל 

לאיטום הפריטים כמו כן יציג  ותהליכיםשיטות  מפקחיביא לאישורו של ה הקבלן  . 4                

  קוזם.להשוואת לחצים ואופן ני החללים אתהקבלן בפרטים, 

  הנה בלעדית של הקבלן. הפריטיםלאטימות המוחלטת של  האחריות  . 5  

 WEATHERעם אטמים רציפים ( יאטמוהאלמנטים המתוכננים לתפעול,  כל  .  6  

STRIPS(, חריציםיהיו מותאמים בתוך   האטמיםהמעולים ביותר.  מהחומרים 

  מקרה לא בהדבקה. ובשום בפרופילים, מראשמתוכננים 

  יימדד במ"ק . כלכו'. הו    

בין מוצרי האלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר  מפגש כל  . 7  

  היועץ. להנחיותבהתאם  יאטם, לחיבוראחר 

)העלולים להצטבר  WEEP SYSTEMמים,( ניקוזמוצרי האלומיניום יאפשר  תכנון .8

  עיבוי.-ומיגשם  -, כגון מיהמוצריםשל  פנימייםה בחלקים

בין המלבן  המפגשהמורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש לאטום את  בפריטים  . 9   

  יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן. עם, הבטון  הסמוי לבין קיר 

ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי  איטום בדיקת  .10  

  למפרטי מכון התקנים הישראלי.: בהתאם. הבדיקה תעשה  היועץ הקבלן ובאישור

 2.5דרך פית ריסוס, בספיקה של  מ"מ 20הבדיקה, יותזו מים בצינור גן בקוטר  בזמן    

  אט. בקו האספקה. 4של  ובלחץלשעה  ק"מ

בקירוב,  מ"ס 20מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  מ"ס 45יותזו ממרחק של  המים    

הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי  לפנילקו ההשקה הנבדק וניצב  תכוון פית הריסוס

דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי  5 במשך  וחזור,  הלוךתנועה איטית, 

  מעלה.

  יבדק שנית.יחדירה של מים, יתוקן האיטום ו בבדיקה, התגלתה     
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  חומרים  .12.09

  אלומיניום  .1   

  בהמשך. שיפורטמתאימה וכפי   מסגסוגתמוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים  כל      

שיפורטו  מהשיטותאחת   פקורוזיבית, ע"-הפריטים תהליך להגנה אנטי יעברוכן  כמו    

  בהמשך.

  אלומיניום פרופילי   1.1    

, T- 6063 כדוגמתהחלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה   אלומיניום פרופילי      

להשתמש בחומר  יןאלסוג הגימור הנדרש,  המתאימה 1068 ילפי דרישות ת"

  גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.

חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה  יהיו הפרופילים      

  וכו'.

יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים  הפרופילים כל      

  כמתחייב מהחישובים הסטטיים. יהיה המסך בקירותהקונסטרוקטיביים 

  אלומיניום פחי   1.2      

מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת  יהיוהפחים  כל      

קורוזיבית גבוהה ומתאימה  - אנטי עמידות, בעלת  3AL-MAGהסגסוגת 

 פ"ע יהיהוכד',  בקמפינגלגימור הנדרש. עובי פחי האלומיניום בפינות, 

  המפורט במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

לפחות.  חמ" 2שימוש לא קונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של ל האלומיניום פחי      

פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים  כפוף תהליך וכד') לויטרינות(שפולים 

  מראש חרושתית.

מאלומיניום לבין מתכות  מוצריםייווצר מגע ישיר, בשום מקרה, בין  לא      

, P.V.Cספוגי (י לא לסתמחומר פ חציצה  ידי עלאחרות, שטחי המגע יופרדו 

  ניאופרן או אחרים)

  פלדה  . 2  

וצורת  מיקומםלעצם השימוש בחלקי פלדה,  מפקחנדרש לאישור ה הקבלן  2.1    

  החיבור לרכיבי האלומיניום.

חלקי הפלדה במעטפת (קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור)  כל     2.2    

  :להלן  כמפורטיקבלו הגנה אנטיקורוזיביות 

)  HOT-DEEP GALVANIZING( ר'/מ"גר 270באבץ בשיעור של  חמה טבילה      

  .918 י"לתבהתאם 

, לאחר כל פעולות החיתוך, מושלמיםהפלדה יגולונו רק כמוצרים  לקיח      

  קידוח וריתוך. 

בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי  יתוקנושנפגעו באתר, בעת ההרכבה  חלקים      

  שכבות.

או לפי דרישות  ממ" 2בחלקי המעטפת יהיה  בשימושמינימלי לפח פלדה  עובי    2.3    

  .מביניהם החישובים הסטטיים, הגבוה
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  זכוכית  .3  

  המפורטים בסעיפים דלהלן: הדרישות  גםיחולו  938ו  1068, 1099 י"בתלאמור  בנוסף     

, ובתכונות  FLOATתהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  הזכוכית  .1    

  וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך. סוגמכל  הנדרשות

 GLAZING PRESSUREהזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,  חלקי כל  .2     

SYSTEM  DRY  פי התכנון  ועלפי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית  על

  המפורט.

, בכל האמור לעובי 1099 ילת" תתאיםשל הקבלן היא כי הזכוכית  אחריותו  .3    

  סוג הטיפול הנדרש.ת לרבו,סכנההזכוכית באזור 

  פרזול  .4  

  ולפי המפרט.  מפקחהפרזול יהיו מדגם מאושר על ידי ה אביזרי כל    

בבניין או  האלומיניוםהפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי  אביזרי    

  מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו. שאינו מחומר אחר,

  יים כדוגמת אוקולון.לסתיורשה השימוש בחומרים פ מסוימים במקרים    

  לבחירת האדריכל. - הפרזול  אביזרי גוון    

מוצר  של  נוחהפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול  ביזריא    

  .גק" 4עולה על  שאיננו האלומיניום, ובכוח

  יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.  הפרזולחלקי  כל    

החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה  יאפשר החיבור    

  נוחה.

וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו  מסבים, גלגלונים    

  .קורוזיהטיפול נגד 

  .316 םפתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב" להגבלת מנגנונים    

  

  מוצרים גימור  12.10

  מוצרי האלומיניום גימור  .   1  

קורוזיביות על  השפעותמוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני  כל     

  /צביעה לפי בחירת האדריכל.האילגון גוון צביעה בצבע. לחילופין ידי אילגון או

לפני האילגון או /או טיפול שטח ווהפחים יעברו תהליך של פסיבציה   הפרופילים כל    

  הצביעה.

, כימיות וקרינה מכניותיובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות   האלומיניוםמוצרי  כל    

.U.Vחומר הגלם. ספקעל גבי המוצרים לפי הוראות  יישאר , כיסוי המגן  

  גוונים  .2  

גוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי  2לבחור עד  רשאי האדריכל    

  מחיר היחידה.

 לוחות פ. וע"RAL ט"מקיבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי   הצביעה גוון    

  גוונים לאילגון.

  לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד. לדאוגהקבלן  על    
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  .לתעשה לאחר אישור הדוגמא כנ"הסופי לפרוייקט  הגוון בחירת    

  אילגון  .  3  

  בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון. יבוצע האילגון    

  .התקןיהיו על פי  הסטיות -+/ מיקרון 20יהיה  האילגון עומק    

האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין, משריטות, קוים או  תהליך לאחר    

  בפני עצמו וכל הפריטים ביחד. פריט, כל אחיד בגווןפגמים אחרים, 

  צביעה  . 4  

 פע" ע"ש או PVDFפוליאסטר באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג  בסיליקון צביעה    

  להלן;  וכמפורט המיוחד הגדרת המפרט

 כולל, מיקרון 60 -עובי ממוצע לשכבת הצבע  -פוליאסטר  בסיליקוןצביעה   . א    

  שכבת בסיס (פריימר).

בצבע מטאלי. עובי שכבת  וצביעה  – DURANAR / PVDFצביעה מסוג   . ב    

  השיטה. פע" הצביעה

, תהליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות בשיטותתעשה  הצביעה      

  איכות. בקרתשיטות  כוללהתקנים הרלוונטיים, 

  פריטי פלדה מגולוונת צביעת  .5  

 המפורטת הצביעה וונת בהתאם למערכתאת פרופילי הפלדה המגול לצבועהקבלן  על    

  להלן;

  שטח; הכנת    

  כמתעש ובמים. תוצרת BC  - 70בדטרגנט  יסודיתשטיפה    -    

  100ברק בבד שמיר מס.  והורדתחספוס    -    

  4-100וניגוב במדלל  סופיתשטיפה    -    

קורוזיה או כל גוף זר אחר. מוצריהצביעה יהי השטח נקי מלכלוך, שומן, אבק,  לפני    

  ;הצביעה מערכת  

  .מיקרון 40-50 בעובי ZNיסוד אפיטמרין אוניסול  אחתשכבה    -    

כל שכבה. גוון הצבע  מיקרון 25-30סופר לק או פוליאור בעובי  שכבותשתי    -    

  בחירת האדריכל. לפי

  , הדילול והייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע.הצבעיישום   -    

  פריטי פלדה שחורה צביעת  .  6  

  .19051שחורה תעשה במערכת סינתטית כאמור במפרט הכללי סעיף  פלדה צביעת    

  הכללי. למפרט 190513תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף  השטח הכנת    

צבע יסוד כרומט אבץ ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון, כדוגמת  שכבות שתי    

  כל הפרוייקט.יקבע על ידי אדרי הצביעה גוון  . עש" או  טמבור סופרלק תוצרת

  בהתאם לאמור לעיל. חדששצביעתם תיפגם יצבעו מ קונסטרוקציה חלקי    

  

  

  



79  

 

  למיניהם חיבורים  12.11

  יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת. מכניים חיבורים .1

  AISI -316 מעשויים פלב" יהיו הברגים          

לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה  הברגיםהחיבורים המכניים ו/או בין  כל .2

  בחומר אטימה

  בחוץ. לאקליםגלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים   בברגיםיעשה שימוש  לא .3

בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו  השימוש יותר         

  .האדריכל המוקדם של

עו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון ומתכות אחרות יבוצ אלומיניוםבין  חיבורים .4

. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו אוקולון סקיותדואומים עם 

  המוקדם של האדריכל.

 אלומיניום בריתוך. חיבורי .5

יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או  הפינות בוריחי .6

תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי  הפינה, מקרה בלעדיהם. בכל

, יישמרו ולא יפגעו בשל וההידוק האיטום ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כי

  התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת.

  נוח מתוך הבניין. כוונוןשל מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו   החיבורים לכ      

. הפריטים את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת ויתקיןיספק  הקבלן          

, לרבות פלטות, ברגים זהבטבילה חמה, כנדרש במפרט   יהיו מגולוונים האביזרים

  וכד'.

מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק  גביהתקנת הזיגוג תבוצע על  .7

 המייצביםעובי  זכוכית. רלכל מ" מ"מ 30 -  המייצבים אורך .מהאורך מהפינה של רבע

  לפחות. מ"מ 3.0יהיה 

רמית של תקצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות  שבין המרווחים       

  הזכוכית למתכת. בין הזכוכית וימנעו מגע

, יקדחו חורי ניקוז, על הזיגוגמנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות  לע .8

  .הפרופילים ספק פי הוראות

יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים  הזיגוג טמיא .9

  .U.V וקרינת קיצונייםבתנאי מזג אויר 

  

  סופי, הוראות אחזקה ניקוי  12.12

על ידי  שייקבעכל פריטי הביצוע במועד   אתיתחייב לנקות, באופן יסודי,  הקבלן  .1   

כהתחייבות בלתי נפרדת  וזאתהבניין, לרבות ניקוי הזיגוג   למסירת וסמוך המזמין

  מהצעתו.

,) הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד AS MADEיצרף תכניות עדות ( הקבלן  . 2   

בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג  האסורים הסולבנטיםתאור סוגי 

  ובאטמים.
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 לפניאת הבניין  יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד הקבלן  . 3   

, ההוצאות הכספיות למבנהתחילת הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר  

  .הקבלן  עלהכרוכות במילוי הוראות סעיף זה, יחולו 

  

  )12לגרוע מהאמור בפרק  ומבלי  מוגבל(כולל אך לא  -מחירים  תכולת  12.13

דים לרשימות . כמו כן המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים הצמו  

ועמודים,  לקירות  האלומיניום, קירות מסך, חלונות, ויטרינות, חיפויים  פריטי מחיר

הנדרשת במפרטים  באיכות  הפריטיםוהחומרים הדרושים לקבלת כל  העבודותיכלול את כל 

ממחירי  אינטגרליהסעיפים דלהלן שיהוו חלק  לרבות,  לביצוע המאושרות ובתכניות

  הפריטים:

  המבנה. מדידות  

טכניים), החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט  ומסמכיםהמפורט (תכניות פרטים  התכנון  

  מתכנני הקבלן. מצדהמיוחד, לרבות פקוח עליון  והמפרטהכללי 

  אל הבניין. ואיטומםעזר ומשקופים סמויים  משקופי  

  .מאלומיניום, פחי חיפוי ופחי גמר פרופילים  

  לסוגיו השונים. זיגוג  

  לסוגיו השונים. פרזול  

  .אילגוןמוצרי האלומיניום בצבע או  גימור  

  .אטימות, חומרי איטום ובדיקות אטמים  

  בידוד. חומרי  

  באתר. והרכבתםדוגמאות ודגמים מושלמים  הכנת  

  ועד לגמר העבודה והשלמתה. העבודהואחסון כנדרש בכל שלבי  הובלה  

  לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין. הצורךנושאת מפלדה, במידת  קונסטרוקציה  

  .לעילמוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט  גלוון  

  לסיבולת הבניין. בהתאםפריטי האלומיניום במבנה,  התקנתהרמה ופיזור בבנין וכן    

  דרישת היועץ. פ)ע" AS MADEתכניות עדות ( הכנת  

ת כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת א האלומיניוםכן, יכלול מחיר פרטי  כמו  

  ומתפקדים כהלכה. מושלמים, כשהם מותקנים במקומם, פרטיהםהפריטים על 

  SHADOW BOX  

  אש מחיצות  

  .אקוסטי בידוד  

      

  מיוחדים ותכולת המחיריםמדידה ו אופני  12.14

/או ברשימות האלומיניום והפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל  מדידת  .1   

בכתב הכמויות, במפרט המיוחד  כמפורטוברשימת הכמויות תעשה לפי סווג היחידות  

  . (הספר הכחול)הכללי למפרט 12פי הוראות פרק  ועלהאלומיניום   עבודותלביצוע 

, יותכל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחיר את כל המפורט בפרטים, בתוכנ  .      2              

  במפרט ולרבות את תכנון הפריטים. ברשימות ו



81  

 

  

  

(הגדרת טיב חומרים שאינם מופיעים רכיבים מתועשים בבנין   22פרק 

בתכניות הם רק למקרה שיחול שינוי בצורת הביצוע, באישור 

  המזמין)

  

תת פרק  22כל עבודות התקנת מחיצות גבס יבוצעו בהתאם לכתוב בפרק   22.01

לעבודות בניה" בהוצאת משרד הבטחון, כולל אופני ב"מפרט כללי  22035

  המדידה אלא אם כן צויין אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.

המחיצות מחוברות באמצעות ברגים לקונסטרוקציה מפח פלדה מגולוון.   22.02

  ס"מ. 40 -הכל לפי פרט היצרן באישור האדריכל, במרחקים של כ

נת מגן חיצונית, סרטי שריון, מילוי המחיצה עשוייה קרום גבס בכל צד, פי  

  מרק במישקים וסתימת כל החורים והחריצים במרק. 

דים צד ,המחיר כולל מילוי בצמר סלעים, קומפריבנד במפגש עם תקרה  

  ורצפה. 

המחיר כולל חיזוקים פנימיים לפי הדרוש עבור מזגנים מפוצלים תלויים על   

  הקירות במידה ויותקנו.

  היצרן. עובי הקירות כמפורט בכמויות. הפרטים לפי הוראות  

  ס"מ. X 20 20אופן המדידה יהי לפי שטח נטו בנכוי פתחים העולים על   

תת  22העברת צנרת אינסטלציה סניטרית בתוך המחיצה יעשה לפי פרק   22.03

(במפרט הבינמשרדי). התקנת כיור יעשה על שני זיזים עשויים  357פרק 

הזיזים יוברגו לתוך מחברים (מופה) קוטר  .1/2צנור מים מגולוון קוטר "

מ"מ המוצב  50/50המרותחים לפס הפלדה וחוזק לניצב עץ בחתך  1/2"

במסלול התחתון ומחוזק לרצפה וניצבים סמוכים. ראה שרטוט. גם 

  הצנורות המובילים לברז יחוזקו לפס עץ אופקי.

על במקום החבור יש לאטום היטב בחומר אקרילי יש להקפיד במיוחד   

נקיון השטח לפני האיטום השטח חייב להיות יבש ונקי ולאחר מכן לחפות 

  בחרסינה עם "רובה" בתפרים. כל לוחות הגבס באזורים אלו יהיו נגד מים.

 העברת צנרת מזגנים תעשה בתוך המחיצות לפני סגירתם, בתאום עם האדריכל.    22.04

ם ו/או תעלות מ"א, כל החורים/קידוחים/פתחים למעברי הצנרת השוני    22.05

) יש 22.07חשמל יסגרו כולל בידוד אקוסטי מלא (ע"פ ההגדרה בסעיף 

 לקבל אישור לפרט מהאדריכל.

הממברנה האקוסטית ע"ג לוחות הגבס בכל עבודות הגבס תהיה מסוג:     22.06

"SOUNDTEX.או שווה ערך לאישור יועץ האקוסטיקה של הפרויקט " 

במשקל KGדחוס  2שכבת הבידוד במחיצות תהיה צמר סלעים עובי "  22.07

 .KG/M³ 24ומשקל מרחבי של  2או צמר זכוכית בעובי " M³/80מרחבי של 

 מיועד ALUTOP .תוצרת חב'  "Aרות וביקורת נסתר, דגם "יש פתח     22.08

תפעול שונות  למערכותקירות גבס ומאפשר גישה קלה ונוחה ב להתקנה

"מ , עשוי ממסגרות מ  ע"פ המוגדר בכתב כמויותבמידות  הפתחבתוכם.

אלומיניום המשתלבות באופן מוחלט בלוח הגבס ללא צירים וידיות 
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, כולל מערכת המקנה פתיחה מדורגת  לאבטחת הכנף מפני נפילה. בולטות

מ"מ) שרשרת ביטחון נוספת. הכנף ניתנת  800X800לפתחים גדולים (מעל 

ח תיעשה עפ"י הוראות היצרן בלבד משווק ע"י להסרה מלאה. הרכבת הפת

  "אורבונד".

  ביצוע העבודה: - תקרות אקוסטיות   22.09

הביצוע יהיה מדוייק, התקרה תהיה יציבה בכל הכיוונים, גם כשהפלטות   

מפורקות. כל החיתוכים יהיו נקיים וישרים ללא קצוות מתכת בלתי 

  י ברגים או ניטים.מוגנים. כל החיבורים יהיו סמויים ולא יראו ראש

  לא יורשו תיקונים במקום לחלקים שנפגמו. פלטות פגומות יוחלפו בחדשות.    22.10

הממברנה האקוסטית ע"ג לוחות הגבס בכל עבודות הגבס תהיה מסוג:     22.11

"SOUNDTEX.או שווה ערך לאישור יועץ האקוסטיקה של הפרויקט " 

במשקל KGדחוס  2עובי "שכבת הבידוד במחיצות תהיה צמר סלעים     22.12

 .KG/M³ 24ומשקל מרחבי של  2או צמר זכוכית בעובי " M³/80מרחבי של 

תקרות מגשים באזורי השרות תהיינה מפח אלומיניום מכופפים ואטומים     22.13

ס"מ בגמר צבע בתנור  30מ"מ.הפח ברוחבים של  0.8ללא חורים בעובי 

RAL פרופילו  גוון לבחירת האדריכל. התקרות יורכבו ע"גL ו-  Z  בהיקף

הקירות. העבודה כוללת עיבוד פתחים לגופי תאורה, גלאים ומפזרי אויר 

 וכו'.

 לתקרה גבס:    22.14

 מיועד ALUTOP .תוצרת חב'  "Aרות וביקורת נסתר, דגם "יש פתח

תפעול שונות  למערכותומאפשר גישה קלה ונוחה ס גב בתקרות להתקנה

"מ , עשוי ממסגרות מ  ר בכתב הכמויותע"פ המוגדבמידות  הפתח בתוכם.

אלומיניום המשתלבות באופן מוחלט בלוח הגבס ללא צירים וידיות 

, כולל מערכת המקנה פתיחה מדורגת  לאבטחת הכנף מפני נפילה. בולטות

מ"מ) שרשרת ביטחון נוספת. הכנף ניתנת  800X800לפתחים גדולים (מעל 

הוראות היצרן בלבד משווק ע"י להסרה מלאה. הרכבת הפתח תיעשה עפ"י 

  "אורבונד".

        במיקום  המתואם עם האדריכל והמפקח.

        

 כל עבודות הגבס לתקרות תהיינה בכפוף לאישור הקונסטרוקטור. הכל יהיה ע"פ 

  פרטי עיגון מצורפים.    

   אופני מדידה מיוחדים   22.15   

  

הדרושים, עיבוד מחיר התקרות/קירות השונים כולל את החיתוכים   .01

פתחים, קונסטרוקצית חיזוק ותימוך לרבות קונסטרוקצית התליה 

הדרושה לתקרה הבטון, פרופילי גמר לרבות פרופיל ניתוק מגבס וכל 

האמור בפרטים שבתכניות ולרבות ההכנות וכל התליות הדרושות לאלמנטי 

  תאורה, מיזוג אויר, רמקולים וכד'.

, סרגלים ואלמנטי תליה שונים הקבועים בתוך פרופילי פח לחיזוק ולעיגון  .02

–תקרות מונמכות יכללו במחירי התקרות השונות ולא ימדדו בנפרד. כמו 
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כן נכללים במחירי התקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים 

  ולהנחיות המהנדס הרשוי מטעם הקבלן.

ת במחירי התקרות כלולים כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליו  .03

הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה 

            של התקרה.

      לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים.  .04

        

עיבוד אלמנטים בתוואי מעוגל וקשתי לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר      .05

    הסעיפים השונים שבכתב הכמויות, אלא אם מצויין אחרת.

כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקים וגמר ביצוע     .06

  קיר ו/או תקרה מוכנים לצבע. –שפכטל כהכנה לצביעה, כהגדרתו 

מ"ר כ"א  0.5מחיצות וציפויי גבס ימדדו בניכוי פתחים בשטח של מעל   .07

    ומחירם כולל אל כל החיזוקים השונים.

פלטות, פתיחת פתחים מחירי התקרות השונים כוללים בנוסף להנחת   .08

בהתאמה לגופי תאורה לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג אויר ולכל פתח 

    שידרש, וכמו כן את עיבוד שולי הפתח.

מחיר המחיצות כולל את השלד ממתכת מגולוונת וכן אל כל האביזרים   .09

והחיזוקים לרצפה, לתקרה וכיו"ב בהתאם לפרטים בתכניות ו/או כפי 

וראות היצרן. המחיר כולל גם רצועות "קומפריבנד" שידרש בהתאם לה

מ"מ או שוהה ערך ואיטמה במסטיק אקרילי  5תוצרת "פלציף" בעובי 

כאיטום אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה 

 15X15או עד  6והרצפות וכן איטום סגירהשל חדירות בגודל עד קוטר "

תעלות, סולמות, צינורות, שקעי חשמל,  ס"מ כגון מסביב לפתחים עבור

וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות. הנ"ל 

כל אחד מקובצים בפתח  6מחייב גם במקרה של קבוצת צינורות עד קוטר "

חדירה משותף. הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות 

וקים מסביב לפתחים הנ"ל לפי השונות בכל גודל שידרש לרבות כל החיז

  סטנדרט של היצרן, כמו כן הכנת 

חורים לכל עמוד  STUDS (– 5חורים דרושים למעבר צנרת בעמודי השלד (

  כלולים במחיר המחיצות ואינם נמדדים בנפרד.  –בגדלים מתאימים 

מחירי המחיצות השונים כוללים את פרופילי הפלדה הדרושים מסביב   .10

ופרופילים באזורי התליות של  RHSניצבים מפרופילי לפתחים, לרבות 

אלמנטים שונים, כמו כן את התמיכות האופקיות והאלכסוניות לתקרת 

  בטון.

מחירי המחיצות השונות כוללים את שלד הפלדה הדרוש לתליה לשלד  .11

  המבנה.

  בנייה בצורות שונות תימדד כמחיצות גבס. .12

של "אורבונד" או ש.ע. הן בתקרות " Jהגנת פינות בזויתנים או בפרופילי "  .13

  ובמחיצות כלולים במחירי היחידה השונים.

סגירת קצה חופשי של מחיצות בלוח גבס, לא ימדד ויהיה כלול במחיר   .14

  המחיצות.
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מ"ר מינימום  5מחירי התקרות השונות כוללים  הכנת דוגמאות בשטח של   .15

  כל אחד, לרבות אביזרי קצה.

  פויים, כוללת גם שיטחי סינרים מעל ומתחת לפתחים.מדידת מחיצות וצי  .16

מ"מ באורך  2באזורי שרותים בפרוזדורים, חיזוקים מפח מגולוון בעובי   .17

כלול במחירי  –הנדרש מאחורי מאחזי יד ואביזרים יבוצעו ע"י הקבלן 

  המחיצות השונות.

כל הפינות החיצוניות בקירות/מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה   .18

סטנדרטיים חיצוניים מרשת מתכת. מגינים אלה אינם נמדדים בנפרד והם 

  כלולים במחירי היחידה של הקירות/מחיצות.

  מ"ר כ"א. 0.2תקרות ומחיצות ימדדו נטו בהפחתת פתחים בשטח של מעל   .19

  כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  .20
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  כלונסאות בטון -  23 פרק

  

  כללי  23.01

  כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם לאמור במפרט הכללי ובתוכניות.  

  .מ', קידוח ויציקה 12 - ס"מ ובעומק כ 60או  50לביסוס בקוטר  30 -כלונסאות בטון ב  

  

  פרק זה ייקרא בצרוף עם דו"ח בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס של דוד דוד וישי  

במקרה של סתירה, עדיפות תינתן לדו"ח  .שנעשה לפרוייקט זהביסוס מבנים בע"מ  –דוד   

  הנ"ל.

  המחירים ותכולת מיוחדים מדידה אופני  

 פני" למפלס הכלונס וחתיכת היציקה ,הקידוח את השאר בין כולל הכלונס מחיר  

 כלונס פני גילוי עד הבנטונייט פסולת כל סילוק ,הכלונס ראש ביצוע לפני "סופי כלונס

 שומרי ,בקרה צינורות כולל הדרושים והחומרים העבודות שאר וכל קונסטרוקטיביים

 הנדרשות – ואולטרסוניות סוניות ובדיקות גלעין קידוחי ,מנחה וצינורות מרחק

 ידי על או/ו הקרקע ח"בדו ,המיוחד במפרט ,בתוכניות כנדרש הכלונסאות לקבלת

 .המפקח

 .שאושרה היציקה אורך יהיה המדידה לצורך האורך .אורך במטר יימדדו הכלונסאות            

 כלונס של השטח פני אל הכללית החפירה של השטח פני במפלס הקידוח יימדד לא

 בהתאם הביצוע במהלך רק יקבע הנדרש הסופי הכלונס אורך .שהיא סיבה מכל הבטון

 באורך או/ו בקוטר 10% עד של שינויים בחשבון לקחת יש ,לכן .הקרקע לתנאי

  .יימדד לא סרק קידוח - יציקה ללא קידוח).הכלונס

  בקורת הכלונסאות הקדוחים  

  . ביקורת הכלונסאות: הקבלן יספק את כל האמצעים הדרושים כדי לאפשר1

  ביקורת של כל קידוח כלונס שיבוצע כולל עומק, אנכיות ומיקום.

  ם לא ניתן לסלק אתהעם פירים מ . כלונסאות אשר נבנו תחת נוזל קידוח או2

  המים, יבדקו תוך שימוש באמצעים חלופיים אשר יאושרו על ידי המפקח.

  הדבר עשוי לדרוש השימוש במצלמות טלביזיה בשלט רחוק או בצוללים על

  מנת להפיק עדות לכך שבסיס הכלונס בריא ונקי מחומר רופף.

  דס גיאוטכני שיאשר. אישור החומרים המצויים באתר: הקבלן יעסיק מהנ3

  שהחומר המצוי באתר מתאים לפרמטרים שנלקחו בחשבון בתכנון

  הכלונסאות. שכבות התחתית המוצגות בתוכניות יחשבו כמינימום מבחינה

  זו. כל סטייה מוצעת ממפלס שכבת התחתית המתועדת כתוצאה מבדיקות

  גישה שבוצעו על ידי הקבלן תוגש למפקח לאישור. בנוסף לכך, הקבלן יאפשר

  .למפקח על מנת לבצע ביקורות לאימות הערכות הקבלן לגבי חומרי היסוד
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  יומיותעבודות  -  60פרק 

  

  כללי  60.01

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגדרה    

לבצען על בסיס בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא 

של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של 

  ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. מפקחה

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשיכה    

  לחול על הקבלן.

העבודות שנרשמו ביומן כעבודות יומיות בעת ביצוע העבודה המדידה תעשה רק עבור אותם    

  בכתב. פקחולפי אישור המ

אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש לדעתו,    

רשאי המפקח לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על חשבונו וכל 

  חלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.ההוצאות הנובעות מה

  

  כוח אדם  60.02

סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. יש 

לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו 

  בתקורה של הקבלן שעבורה לא מושלם בנפרד.במצבת כח אדם ועלותם כלולה 

  

  חומרים  60.03

. עלות פקחכמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, טעונות אישור של המ   

ותאושר על ידו בכתב. אם ידרש, יהא הקבלן חייב  פקחהובלת החומרים לאתר תבדק ע"י המ

  חתומות על ידי הספקים.להוכיח את העלויות הריאליות באמצעות חשבוניות מס ה

  פיגומים ודרכים  60.04

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.

  יומיות.עבודות מחירים לעבודות כח אדם בתנאי    60.05

  המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים, בין היתר את:   

  שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'.  א. 

  כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  ב. 

  הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו.  ג. 

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  ד. 

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו (לרבות הובלת כלים למקום   ה. 

  העבודה וממנו).

  עבודה, רישום ואחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול ה  ו. 

הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשי,   ז. 

  שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו'.

  הוצאות מימון ורווח הקבלן.  ח. 



87  

 

  

  מחירים לעבודות ציוד מכני  60.06

  בין היתר את:מחירים לשעת עבודה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים, 

  שכר המפעיל.  א. 

  החזקת הציוד.  ב. 

  הובלתו למקום העבודה והחזרתו.  ג. 

  דלק, שמן וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד.  ד. 

מחיר שימוש בציוד והוצאות שוטפות עליו כגון: ביטוח, פחת ובלאי, רישוי, וכן   ה. 

  ההוצאות הכלליות של הקבלן כולל הוצאות מימון ורווח הקבלן.

  

  יומיותאופני מדידה לעבודות כח אדם ב  60.07

המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות לעבודות כח אדם היו נכונים עבור   א. 

פועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את 

  נושא החוזה.

הועסקו העובדים,  שעות העבודה תרשמנה ביומן העבודה בסיום אותו יום העבודה בו  ב. 

והרישום יוגש באותו יום לאישור המהנדס במקום. יחתם באותו יום בו בוצעה 

  העבודה, לא תאושרנה חתימות בדיעבד.

הרישום יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, סוג   ג. 

  הפועלים ומקום העבודה המדויק.

ל תוספת ולצורך תשלום הן תחשבנה כשעות עבור שעות עבודה נוספות לא תינתן כ  ד. 

  עבודה רגילות.

התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות, נטו, ללא תוספת שעות לא ריאליות או   ה. 

  תוספות אחרות כלשהן.

  יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.פקח י חתום על ידי המיומיותדו"ח לעבודות 
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