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 רשימת מתכננים

 

 

 

 

 פקס פלאפון טלפון שם החברה יועץ
  09-9583798 מוססקו אד' אדריכל

09-7949428 
09-9514869 

ש. בן אברהם  קונסטרוקטור
 מהנדסים בע"מ

03-6959382 052-8330694 03-6959482 

 02-5665511 050-3442464 02-5665530 צל ייעוץ הנדסי יועץ אינסטלציה
02-5322333 

 03-5758003 יאיר שנבל יועץ חשמל
01-8332121 

054-3134885 03-6135042 

 03-9211396 050-5333747 03-9211197 הררי זוג אוויריועץ מי
 08-9717121 054-2490192  לימור חושן יועץ בטיחות

טיראן  עורך המכרז
 פרוייקטים

03-5371151 050-2229011 03-5353644 

  050-8657547  נגישות ישראל יועץ נגישות

 077-7534359 054-9983894 077-7534359 אהובה אליה יועץ תנועה

יעקב ירושלמי  יועץ מיגון
 בע"מ

03-9229153  03-9229173 

 09-7420625 050-5339312 09-7424175 דני מכטה יועץ קרקע
 

 
 
 
 

 יקטופנייה למתכננים תעשה רק באמצעות מנהל הפר
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 רשימת מסמכים

 
 

 מסמכים שאינם מצורפים אך מחייבים לעניין הסכם זה מסמך מצורף המסמך
המפרט הכללי  נספח ב' לחוזה

 והמפרט המיוחד
 

בהוצאת משהב"ט )הספר הכחול( המפרט הכללי לעבודות בנין   נספח ג' לחוזה
 עפ"י המהדורה המעודכנת ומפרטים כלליים אחרים 

 

 מס'  
 

00 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
19 
22 
23 
24 
27 
34 
35 
40 
41 
44 
51 
57 
59 

 שם
 

 מוקדמות
 עבודות עפר

 בטון  עב'
 עבודות בניה

 עבודות איטום
 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 מתקני תברואה
 מתקני חשמל ותקשורת

 עבודות טיח
 עבודות ריצוף וחיפוי

 עבודות צביעה
 עבודות אלומיניום

 עבודות אבן
 מתקני מיזוג אוויר

 מסגרות חרש
 אלמנטים מתועשים 

 כלונסאות
 פירוק והריסה

 סידור נגישות לנכים
 לוי אשמערכות גי

 מערכת בקרת מבנים
 פיתוח האתר
 גינון והשקיה

 גידור
 סלילת כבישים ורחבות
 קווי מים, ביוב ותיעול

 מרחבים מוגנים
 
 
 

 

כל המפרטים הכלליים הם בהוצאת ועדה בין משרדית   
מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון 

ורפו וצה"ל.  המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צ
לבקשה להזמנת הצעה ואינם ברשות הקבלן, ניתנים להורדה 

  www.online.mod.gov.ilבאתר האינטרנט: 
מסמכים הנדסיים:  נספח ד'

 דו"ח קרקע
 כתב כמויות

רשימת תכניות+ 
 תכניות

   

 



4 

 

  כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת

 וי והשיכון.בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינ

 

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין

 שאינם מצורפים. 
 

 

 
 הצהרת הקבלן

את הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במסמך זה, קרא והבין 

תוכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 שות המוגדרות בהם.לדרי

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 שם הקבלן:___________

 

 

 חתימת הקבלן:____________
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 נספח ב' לחוזה

 
 תוכן הענינים:

 1-. המפרט הכללי ג1

 2-. המפרט המיוחד ג2
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 1-המפרט הכללי  ג

 מוקדמות – 00פרק 

 

 מקרא

 תיאור העבודה 00.01

 אתר הבנייה 00.02

 תקופת הביצוע  00.03

 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע 00.04

 עבודה במשמרות 00.05

 בדיקות מוקדמות 00.06

 תכניות למכרז ולביצוע 00.07

 התארגנות בשטח 00.08

 תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.09

 מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.10

 ת הפרעות לפעילות המסוףמניע 00.11

 הגנה על שטחי סלילה קיימים 00.12

 אמצעי זהירות 00.13

 מבנים ומתקנים קיימים 00.14

 מים וחשמל 00.15

 משרד למפקח 00.16

 שלטים  00.17

 ערעור על גבהים קיימים 00.18

 מניעת הצטברות מי גשמים 00.19

 דוגמאות 00.20

 מבוטל 00.21

 ריםעבודות קבלנים אח .   00.22

 החזרת המצב לקדמותו     00.23

 מודד     00.24

 מדידה ומחיר לפי כמויות 00.25

 מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות     00.26

 והמפרט המיוחדננו מצורף יבמהדורה המעודכנת ביותר שאהבנימשרדי  המפרט הכללי      00.27

 תכולת המחירים 00.28
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 ה תיאור העבוד 00.01

מ"ר בקומה אחת המבנה נושק למבנה קיים , העבודות  350בניית מבנה בשטח כולל של כ  

כוללות פירוקים והריסות, שלד הבניין, עבודות גמר מערכות ועבודות פיתוח מסביב למבנה 

 לרבות עמודי חסימה לצורך מיגון. 

 

 אתר הבנייה 00.02

למסוף טאבה , הפעיל במשך כל  תשומת לב הקבלן מופנית למיקום העבודה בכניסה א. 

הפעילות והעבודה  ימות השנה. על הקבלן לקחת בחשבון, כי בזמן עבודתו נמשכת

השוטפת בכל שטח המסוף. אי לכך, על הקבלן לבצע את עבודותיו עפ"י תיאום מוקדם 

תוך קיום הפעילות השוטפת של המסוף. על הקבלן ללמוד היטב את שיטת הפעילות 

 ו בהתאם.ולתכנן את עבודת

שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את עבודתו  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך  

 באזורים מסוימים.

הקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור, ולא תהיה    .ב

כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

שהו. לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו גידור, הפרדה, שלטי הסבר על ציבורי כל

הפעילות המתבצעת, שלטי אזהרה והכוונה )בעברית ובאנגלית(, וינקוט בכל האמצעים 

 מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.-הדרושים על

העבודה תבוצע בסמיכות לשמורת טבע ימית. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע    .ג

להעסיק מפקח מטעם היה פגיעה בנכסי הטבע הקיימים וברצועת החוף.העבודה לא ת

 רט"ג ולפעול בהתאם להנחיותיו בכל הקשור להגנה על שמורת הטבע.

  

  תקופת הביצוע 00.03

  .על הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם למוגדר בנספח טז' לחוזה 

חלקי )שלבי( העבודה באם  מודגש בזאת, כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או 

פורטו במסמכי מכרז/חוזה זה, הינו אחד מעיקרי החוזה ועל הקבלן יהיה לנקוט בכל 

 האמצעים הנדרשים על מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט במסמכי החוזה.

 

 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע 00.04

 כפוף למפורט בנספח  ן באישור המפקחהעבודה תתבצע בהתאם ללוח זמנים שיכין הקבל                      

 ט"ז                    

 

 עבודה במשמרות 00.05

 הקבלן יבצע את העבודה ברציפות ומידה ויידרש לעמוד בלו"ז יעבוד גם במשמרות. א.  

 הפועלים ומנהל העבודה יוחלפו בין משמרת למשמרת.                  

לום נוסף אם כדי למלא את הוראות לוח לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתש ב.

 הזמנים יהיה עליו לעבוד ביותר משמרת אחת  של פועלים ליום.
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לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק  ג.

את העבודה למספר שעות במשך היום ו/או לעבוד במועדים חריגים  בגלל פעילות 

 במסוף.

 בנושא הנ"ל הינה קובעת וסופית. הפרויקט מנהלפסיקת  ד. 

תשומת לב הקבלן המבצע בעת חגי תשרי פסח וחגי המוסלמים תיתכן תנועה ערה מאוד    .ד

של נוסעים במסוף אשר יאלצו את הקבלן להפסיק את עבודתו למספר ימים כל זאת 

ו בהתאם להחלטת מנהל המסוף. ימים אלו לא יחזשבו במניין לו"ז הפרוייקט ויתווספ

 קלנדרית ללו"ז הפרוייקט ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה בגין זה.

 

 בדיקות מוקדמות 00.06

  -לחוזה, רואים את הקבלן כמי ש: 6בהמשך לאמור בסעיף  א. 

מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, מיקומם של  (1

על קו  הקבלן מודע שהמבנה החדש נמצאהמתקנים, תנאי עבודה באתר וכו'.

הים ולכן נדרש לבצע התאמה של כל חומרי הגמר )בטון, טיח, צבע, אלומניום, 

פלדה וכו( לסטנדרטים של סביבה ימית כולל קבלת כל האישורים המתאימים 

 ה.לחומרי גמר אל

מודע לכך כי העבודה מתבצעת בקרבת מסוף פעיל הממשיך את פעילותו ללא  (2

  הפרעה.

  דים ומתוכננת עבודת קבלנים נוספים.מודע לכך כי באזור עוב (3

למד, הכיר והבין היטב, לפני הגשת הצעתו, את המפרטים, התכניות, כתבי  (4

הכמויות וכן את החוזה, על כל המצורף לו, וכי בהצעתו הביא בחשבון את כל 

 תנאי העבודה ופרטיה.

הבנה של -הכרה ו/או באי-לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי 

  ם, התנאים במקום וסביבותיו ו/או פרטים אחרים כלשהם.המסמכי

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה שהוצע על ידו, לרבות  (6

התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת 

 לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

תאם לכך יתכנו שינויים בתכניות . מודע לכך כי טרם ניתן היתר בניה לעבודה, בה7

 עקב דרישות הועדה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים  ב.

פי חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח העבודה -לביצוע התחייבויותיו על

עדו. אשר על ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במו

כן, לא תישמע במהלך ביצוע החוזה כל טענה בדבר חוסר כל אלה. במיוחד לא תישמע 

כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת 

ביצועו של העבודה כל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת העבודה במועד הקבוע 

 בחוזה.

 

 ולביצועתכניות למכרז  00.07
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התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות "למכרז". לפני הביצוע  א.

החותמת  וגם במהלך ביצוע הפרויקט יימסרו תכניות אשר יסומנו ו/או יישאו את

"לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות 

 כל שהן.

לדרוש או לקבל שום פיצויי או שינוי במחירי היחידה עקב לקבלן לא תהיה זכות  ב. 

עדכונים לפי החלטת המנהל. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות 

 מאלה אשר הוצגו במכרז.

ידי המפקח חתומות -לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן על ג.

נית לביצוע היא הקובעת .כל עבודה ומאושרות לביצוע. המהדורה האחרונה של כל תכ

 שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 התארגנות בשטח 00.08  

 לחוזה:  9בנוסף לאמור בסעיף   

 כללי א. 

הקבלן חייב להגיש למפקח, תוך שבוע מצו התחלת העבודה, תכנית מפורטת  .1

 אך ורק את הקבלן והיא תכלול בין השאר:לארגון השטח. תכנית זו מחייבת 

פירוט ציוד הבנייה )מיקום, גובה הנפה, משקל, רדיוסי סיבוב,  א(

 פיגומים וכיוב'(.

 שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.  ב(

פרוט מלא של כל מבני הקבלן :כגון מתקני השירותים, חדר אוכל  ג(

 עובדים, משרדים, חניות, מיכל דלק.

 ימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'. ס ד(

 שילוט, כולל שלט הקבלן המבצע. ה(

 סימון תיחום ומיגון האתר. ו(        

 כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח. (ז

ידי -כל השטחים והדרכים אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על .2 

ת העבודה באתר, ויהיו ברמה נאותה הקבלן ועל חשבונו, במשך כל תקופ

 לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השונים והעבודה בהם.

מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה  .3 

לעבור בהם מטעם הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח, 

 בכל זמן תקופת העבודה.

הניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כן מתחייב הקבלן לא ל .4 

להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על הקבלן לתאם 

מראש מיקום העמדת כלים שונים, מנופים וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה 

 ולקבל את אישורו של המפקח.

בכל שלב של על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המפקח  .5

 העבודה שיידרש ובכל מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 גידור והפרדת שטחים ב. 

, מעקות זמניים להולכי רגל, גידור מ' 2גידור האתר יבוצע בגדר איסכורית בגובה   

מתחמי נסיעת רכבים, תמרורים וסימוני כביש זמניים, מעקות בטיחות זמניים מדגם 
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הנחיות לפי  , צוותי אבטחה והכל2Wעם רוחב פעיל  3Tש"ע דרגת בטיחות  פרוטק או

 תכניות התנועה לפי שלבי הביצוע ולפי הנחיות רשות שדות התעופההרשויות, לפי 

ובכפוף להוראות רשות הטבע והגנים תוך שמירה על המצב הקיים של שמורת 

 ולא ישולם בנפרד.הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן  .האלמוגים ורצועת החוף

ג. פינוי עודפי חפירה ופסולת: על הקבלן לפנות את עודפי החפירה והפסולת לאתר שפיכה   

 מאושר ע"י הרשויות. 

 

 תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.09

על הקבלן לקחת בחשבון, כי בעת ובעונה אחת עם בצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה,  

או בתוך שטחי העבודות תבוצענה עבודות ע"י גורמים אחרים. על בשטחים הגובלים איתם ו/

הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם גורמים אלה, ולמנוע עיכובים והפרעות לעבודתם. התאום 

 ושתוף הפעולה הנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא.

ם הם מסומנות כמו כן לפני תחילת הביצוע על הקבלן לוודא מיקום מערכות קיימות, בין א 

לתאם ולהזמין השגחה על חשבונו, לקבל אישורי חפירה על חשבונו, בתכניות ובין אם לא, 

 של הגורם המתאים האחראי למערכת, כדוגמת:

 מסוף טאבה -הרשות א.  

הקבלן יתאם ויזמין סיור ללימוד על כל המערכות הקיימות בשטח עבור המסוף,   

 העבודה.במידה והם קיימים בשטח הביצוע של 

 רשות הטבע והגנים ב. 

 3הקבלן יזמין, בתשלום לפי סעיף חוזי, השגחה מטעם רשות הטבע והגנים, לפחות 

ימים לפני עבודה בסמוך לשמורת האלמוגים ולרצועת החוף. העבודה תבוצע רק 

הקבלן ישלם ישירות לרט"ג בהתאם הערה:  בנוכחות מפקח של רשות הטבע והגנים.

מציא לפרוייקט זה , הקבלן יקבל מרש"ת תשלום בהתאם לחשבונות שהרט"ג י

לקבלן רווח קבלן ראשי עבור העסקת מפקח ישולם  אללקבלות שיציא מהרט"ג 

 מטעם הרט"ג.

 

 עבודות החשמל .ג 

ימים לפני עבודה  3, לפחות חברת חשמלהקבלן יזמין על חשבונו השגחה מטעם   

 .חברת חשמלנוכחות מפקח של בקרבת כבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק ב

 בזק .ד 

ימים לפני עבודה ליד קווי  3, לפחות בזקהקבלן יזמין, על חשבונו, השגחה מטעם   

 .בזקתקשורת תת קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

 הגשת תוכניות לחברת בזק ואישור לפני הביצוע באחריות הקבלן.                          

 הוט .ה 

ימים לפני עבודה ליד קווי  3, לפחות הוטהקבלן יזמין, על חשבונו, השגחה מטעם 

 .הוטתקשורת תת קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

 ואישור לפני הביצוע באחריות הקבלן. הוטהגשת תוכניות לחברת                           

 

 . עריית אילת .       ו  
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 ריים וכן גורמים נוספים כפי שנדרש.גורמים סטטוטו .ז 

כמו כן על הקבלן יהיה לתאם את מהלכי עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ולקבל את  

הנחיותיהם ואישורם, לרבות התאום עם המשטרה, ומע"צ וכו' וזאת לצורך הובלת 

ל אלמנטים גדולים ומיוחדים לרבות לווי המשטרה )אם יידרש(, הסדרי תנועה שנדרשים הכ

כפי שיידרש. כל ההוצאות שיידרשו ייראו ככלולות במחירי היחידה הנקובים בהצעתו של 

 הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

  

 מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.10

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר צוינו בתכניות ונוספים למניעת הפרעות  

גים ע"י גידור, סימון, שילוט, תימרור, קביעת פנסים ותקלות לתנועות כלי רכב מכל הסו

מהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה ו/או אנשי תצפית עם רכב 

וכפי שמופיע  וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה בנתיבי ישראלוכיו"ב לפי המקובל 

דרשים לביצוע שלב הזמני מודגש בזאת שכל העבודות והחומרים הנ.בתוכנית הסדרי תנועה

של התנועה כאמור בתכניות התנועה יהיו ע"ח הקבלן לרבות פירוקם והחזרה למצב לקדמות 

 בתום העבודות.

 

 מניעת הפרעות לפעילות המסוף 00.11

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי פעילות המסוף,  

 ם אחרים לא יופרעו כלל.במיוחד שימוש ברחבות ובשטחים מבצעיי

על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל המסוף )נוהלי קבע או נוהלים והוראות  

מיוחדים לצרכי העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות"(, בדבר צירי תנועה סימון גבולות 

י אתר העבודה ביום ובלילה כנדרש, ריכוזי ציוד, רכב וחומרים, סידורי תאורה, מיקום מתקנ

ייצור, משמעת שעות עבודה, סוגי הציוד והרכב המותרים )לרבות התקנים המיוחדים 

 שידרשו עליהם(, שעות וימי העבודה המותרים, סידורי בטיחות וכד'.

  הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים: 

  קבל בכתב מהמפקח את ה"הוראות". א. 

לרבות קבלני משנה המועסקים על ידו מכירים את  וידא שעובדיו, ספקיו על עובדיהם ב. 

 ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן.

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות. ג. 

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת  

 הביצוע.

 

 

 הגנה על שטחי סלילה קיימים 00.12

לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים מאספלט, בטון,  באם תורשה 

מצע, או צורת דרך לכל צורך שהוא, כלי הרכב או הציוד חייבים להיות מצוידים בגלגלים 

פניאומטיים בלבד. גם כך, כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו לשביעות רצון המפקח. 
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 אמצעי זהירות 00.13

  בנוסף לאמור בסעיפים דלעיל, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות דלהלן: 

הקבלן יקבל את אישור נציג הרשות ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה,  א. 

  קרקעיים מכל סוג שהוא.-הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת

הקבלן ישתמש בכל האמצעים לגילוי מערכות תת"ק כולל ציוד אלקטרוני מיוחד                            

 המיועד לכך.

במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים לא תבוצע עבודה כלשהיא, אלא לאחר  ב. 

  שנתקבל אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו.

 נים" או אחרים בהתאם להוראות כל דין.הקבלן יתקין שלטי אזהרה כנדרש "כאן בו ג. 

 הקבלן יסמן בשילוט זמני את כל קווי המערכות בביצוע לפי הוראות המפקח.  

 

 מבנים ומתקנים קיימים 00.14 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים, כבישים ומתקנים קיימים, ולציוד מותקן באזור בו  

גרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, תבוצע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להי

קרקעיים. עם גילוי מתקן המפריע -לרבות התחברות למבנים ו/או מתקנים עיליים ו/או תת

למהלך החופשי של עבודת הקבלן )לרבות צינורות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכד'(, על 

  הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

קרקעיים העלולים -מראש אצל המפקח את מיקומם של מתקנים על ותתעל הקבלן לברר  

להיפגע תוך כדי מהלך עבודתו. למרות כל האמור לעיל, אין זה פוטר את הקבלן מהאחריות 

קרקעיות הקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות עבודות -לבדיקה של המערכות העל והתת

-ניעת פגיעה במערכות ובמתקנים תתחציבה, בטונים וכו', תוך נקיטת כל האמצעים למ

 קרקעיים ועיליים, לרבות הזמנת ותיאום פיקוח של הרשויות השונות.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם באתר, למבנים   

ולמתקנים, ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן 

ן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. פסיקת המפקח לגבי ההוצאות ו/או הישירות וה

  הפיצויים שיחויב בהם הקבלן בגין הנזקים שייגרמו, הינה סופית.

הקבלן יגן, על חשבונו, על מבנים, מתקנים קיימים, כבישים ותעלות קיימות בתמיכות  

מפני כל נזק עקב ביצוע  זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי הוראת המפקח,

עבודות לפי חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך הפעולה התקינה של המבנים 

  ו/או המתקנים.

חפירות לגילוי מתקנים קיימים, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים,  

מכים וכן כל איסוף מידע לרבות חפירות מקומיות בידיים, ותיאום עם הגורמים המוס

הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.

  

 מים וחשמל 00.15

 על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרושים לעבודתו. 
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  באם הרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים: 

  רויות תעשנה במקומות שיקבעו ע"י הרשות ולפי התנאים שיקבעו לה על ידה.ההתחב א.

כל ההוצאות של התקנת התחברויות ,התקנת מונה, כבילה ושל הסרתם בתום בצוע  ב.

העבודה )והחזרת המצב לקדמותו( תחולנה על הקבלן בלבד. על הקבלן לקחת בחשבון 

ע"י קידוחים אופקיים מתחת  כי חציות כבישים לצורך אספקת מים וחשמל תהיינה

 לכבישים.

במקרה של הפסקה באספקת מים ו/או חשמל, על הקבלן יהיה לדאוג  על חשבונו  ג.

  לסדורים מתאימים להספקה עצמית.

עבור צריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם לתעריפים המקובלים ברשות לפי  ד.

  קריאה בשעונים, שיותקנו על ידו ועל חשבונו.

מתקני החשמל הזמניים שיבוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות המחייבות על  כל ה.

פי חוק ויבדקו לתקינות, כנדרש בהן ע"י "בודק מוסמך" ויבוצעו ע"י קבלן המשנה 

 לחשמל.

  

 משרד למפקח 00.16

 הקבלן יקים באתר העבודה מבנה זמני עבור המפקח ומנהלת הפרויקט מטעם המזמין. 

משתתפים  15-ת עבודה ושולחן דיונים למפקח, המהווה גם חדר ישיבות לכעמד המבנה כולל 

 .בחדרים נפרדים המבנה יכלול מטבחון ושירותיםמ"ר.  20-בשטח של כ

עמדת מים מינרלים כולל אספקה סדירה של למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, 

 חשמל ,סידורי תברואה ואינטרנט.מיכלי מים מינרלים מלאים, 

 החומרים מהם יבנו המבנים ומיקומם באתר העבודה יקבעו ע"י המפקח. 

 כ"ס. 2.5בהספק מינימלי של חדש מפוצל  ןמזגן במבנה יותק 

 המבנה יצויד בריהוט ובציוד משרדי מלא לפי הנחיות המפקח. 

חדש וחדיש משולב מדפסת, פקסימיליה, סורק ומכונת צילום הכוללת  בציודהמבנה יצויד  

A4 ו-A3  .עם כל הציוד הדרוש, כולל התוכנות הבאות:חדש וחדישמחשב נייד  בשחור לבן , 

 Office בנארית ,במהדורה האחרונה , WINDOWS 8, MS. PROJECT כמו כן, המחשב ,

 . MB100בנפח  יחובר בחיבור מהיר לאינטרנט

ד לטלפון הקבלן יתקין לשימוש הפיקוח ויחזיק על חשבונו קווי טלפון כמפורט: קו חוץ אח 

עד לחיבור "בזק" על הקבלן לספק אמצעי חלופי לתקשורת פקס  ."בזק" כולל תקשורת פנים

 ואינטרנט.

  / טיונרים הקבלן יספק באופן שוטף נייר לפקס, למדפסת ולצילום וכן יספק ראשי דיו 

 בהתאם לצורך ויספק ציוד משרדי ככל שיידרש.

 בסעיף מיד עם צו התחלת העבודה. הקבלן יציב את המבנה, השירותים וכל הנדרש 

 הקבלן יבצע שמירה, אחזקה שוטפת וניקיון יום יומי במבנה על מתקניו. 

הקבלן יפרק את המבנים הזמניים עם גמר העבודה ויסלקם מהאתר, כולל החזרת השטח  

 לקדמותו. 

 כל החומרים יהיו רכוש של הקבלן. 
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מור לעיל, תכולתם ואחזקתם השוטפת, לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנים כא 

השירותים הנוספים כאמור לעיל. כל ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים, כלולים 

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

  

 שלטים  00.17

 הקבלן יתכנן, יכין ויקבע באתר, על חשבונו, לרבות האחריות לרישום על פי כל דין, שלט 

מ' כ"א, הכולל בנוסף לפרטי הקבלן ומנהל העבודה את רשימת כל  4X5ידות של במ אחד

מ"מ ע"ג  2עשוי מפח בעובי  ההיועצים כמפורט בדף רשימת היועצים. השלט יהי

 ל לוגו של רשות שדות התעופה.ופלדה מגולבנת. השלט יכל קונסטרוקציה

תשלומי מסים ו/או כאמור, לרבות כל  וכל ההוצאות הקשורות בהכנת השלט וקביעת 

שלט יירשם שם החברה/הקבלן ה אותוהיטלים הקשורים בשלטים, יחולו על הקבלן. ב

הראשי המבצע, לרבות שמו של מנהל העבודה ומספר הטלפון שבו ניתן להשיגו בכל שעות 

 היממה.

לפני  וידי קבלן שילוט, אשר יגיש לאישור המפקח תכנית של השלט והצבת-השלט יבוצע על 

 הביצוע.תחילת 

לא ישולם בנפרד עבור העתקת שלטים במידה ותידרש, במעבר בין שלב לשלב. השלטים  

 ייקבעו במקומות כפי שיורה המפקח ויהיו יציבים למשך כל תקופת הביצוע.

יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות  וקונסטרוקציית השלט וביסוס 

  התכנון והבניה ותנאי האתר.

הקבלן אחראי על חשבונו, כלול במחירי היחידה השונים לספק ולהתקין שלטי בטיחות,               

 שלטי אזהרה, שלטי זיהוי  על ארונות של המערכות השונות, הכל לפי הנחיות נציגי המזמין.          

 

 ערעור על גבהים קיימים 00.18

ובה בטרם הוחל בביצוע העבודה, נכללו במסמכי החוזה תוכניות הכוללות מידות  ונקודות ג 

יבדוק הקבלן אותן תוכניות לפני התחלת העבודה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה 

אך לא ערער על הגבהים והמידות הניתנות בתוכניות בטרם החל בעבודות באתר, יראו את 

 ידי הקבלן.-התוכניות האמורות כמאושרות על

 

 מניעת הצטברות מי גשמים 00.19

בזמן ביצוע העבודות מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקוט, על חשבונו בכל האמצעים דרושים  

כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי להרחיקם במהירות המרבית למקום 

שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל 

 ו שאיבה וכד'.תעלות זמניות ו/או הערמת סוללות ו/א

כל נזק שייגרם לעבודות, גם אם הקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים שקבלו את אשורו  

 יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח. -המוקדם של המפקח 

  

  דוגמאות 00.20

בפרקים השונים שבמפרט המיוחד מפורט שיטת הגשת דוגמאות למוצרים/רכיבים/חומרים  

 יפוס.כולל אב ט
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הדוגמאות יכללו גוונים, הרכב חומרים, סוגי חומרים מרכיבים, פרטי גמר, פרטי מפגשים,              

 תוכניות ייצור, דרישות מראה וכד'. 

יום מיום קבלת  30על הקבלן להגיש מראש לאישור המפקח והמתכננים את הדוגמאות תוך              

 צו התחלת העבודה.

חומרים, מוצרים, רכיבים ואבי הטיפוס חייבים בנוסף לאישור המפקח, לקבל את כל ה             

 אישור האדריכל והמתכננים הרלוונטיים.

 דוגמאות שיאושרו יישארו במשרד מנהלת הפרויקט.                        

 

 

 עבודות קבלנים אחרים 00.21

 לחוזה 7.2בהמשך לסעיף              

יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם ו/או גוף ובכלל זה אך לא רק חברת לפי הוראות המפקח,  

עובדי תחזוקה וקבלנים שונים )כגון קבלנים,  בזק, חברות סלולריות, חברת החשמל, 

תקשורת והתרעה, אשר משתכני הפרויקט רשאים להתקין בעצמם ו/או על ידי מי מערכות 

, )להלן: "קבלנים אחרים"(, מטעמם במישרין( ו/או כל קבלן ו/או כל גורם אחר 

 שהמזמין/המפקח  אישר אותם, וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר או בסמוך אליו .

הקבלן יפעל עמם בתיאום ושיתוף פעולה. כן מתחייב הקבלן לתת לקבלנים האחרים את  

 השירותים המנויים להלן על חשבונו:

 שימוש במים, חשמל ותאורת עזר. .1

רמציה על העבודות נשוא הסכם זה, לרבות שלבי הפרויקט , והמערכות מתן אינפו .2

 הקיימות בפרויקט  וסביבתו.

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה לפרויקט  וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי        .3

 הליכה ועוד.

 תיאום מועדי חיבור, הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.     .4

 ימוש מתואם מראש בכל אמצעי ההרמה והשינוע הקיימים באתר. אפשרות ש .5

הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של הקבלנים האחרים, כך שלא ייפגעו על ידי פועלי  .6

 הקבלן.

כולל שילובם ותיאום עבודותיהם בהתאם –ניהול של עבודות הקבלנים האחרים  .7

 ים בלו"ז של הקבלן.ללו"ז של הקבלן . הכנסת פעילויות הקבלנים האחר

ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך ביצוע העבודות על ידי הקבלנים האחרים ולאחר  .       8

 גמר ביצוען.

תדרוך מלא של הקבלנים האחרים בהתאם לנוהלי הבטיחות של החוזה וכל שאר  .   9

 בהתאם לחוזה ולנספחיו –מחויבות הקבלן

אשר יעבוד –התאם להנחיות המפקח ובאישורו עבודה בהמנהל את הקבלן ימנה  .    10

ויהיה  ישירות עם "הקבלנים האחרים" ויתאם עבודתם בהתאם לכל האמור בפרק זה

 .  אחראי על הבטיחות באתר לרבות עבודות "הקבלנים האחרים"

בכל נושא של מחלוקת בין הקבלן לבין קבלנים אחרים הנחייתו של המפקח היא  .   11

 הקובעת.

 האמור לעיל לא יזכה הקבלן לכל תוספת תשלום שהיא. בעבור .12
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 החזרת המצב לקדמותו 00.22

הקבלן אחראי על חשבונו להחזיר את המצב באזור העבודה כולל באזור ההתארגנות שלו  

 למצבו הקודם.

 מודד 00.23

 

סמך לחוזה, על הקבלן להעסיק במשך כל תקופת הביצוע מודד מו 13.1בהמשך לאמור בס'  

אשר יהיה אחראי בין ההיתר לתיעוד המבוצע בהתאם לדרישות לשכת המיפוי של רש"ת 

 אשר תימסרנה בסוף הפרויקט לרש"ת. MADE ASולהכנת תוכניות 

. מודד הקבלן הכין בחמש השנים האחרונות המודד יסמן ויחתום לפני כל יציקה ובסופה

 תכניות מדידה ע"פ מפרטי רש"ת. 3לפחות 

בהתאם לדרישות הפיקוח.   מדידה תכנית להוציא וכןצע מידי פעם מדידות על הקבלן לב

 לאחר ביצוע החפירה ובהוראת המפקח ימדוד המודד את תחתית החפירה ויעביר את תכנית 

 המדידה למפקח הן בקובץ והן בהעתקת אור.

 לא ישולם לקבלן בנפרד עבור עבודות המדידה והם כלולות במחירי סעיפי היחידה.

 

 נציגי הקבלן       00.24

 :בנוסף לאמור בחוזה

שנים של משרד  10בעל וותק של  מטעם משרד הכלכלה הקבלן יעסיק מנהל עבודה מורשה    א. 

ןבעל תעודת מנהל  שנים בסוג העבודות העבודות המבוצעות לפי חוזה זה 10העבודה בעל ניסיון של 

שנים  10בעל רישיון בתוקף בעל וותק של  ובנוסף מהנדס אזרחי עבודה מוסמך מטעם משרד הכלכלה 

ובעל ניסיון מתאים לאופי הפרוייקט. מינוי מנהל העבודה והמהנדס טעון אישור מוקדם של הרשות. 

המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן לא 

 רו של המפקח.יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודה בלי אישו

 מהנדס הביצוע יחתום בעיריית אילת כאחראי על הביקורת.

 הקבלן יעסיק בקר איכות מטעמו לבקרת איכות טיב העבודה.

 שמהנדס הביצוע יהיה בקר האיכות. אין מניעה

 

 שנים לפחות בעבודות דומות. 5הבקר יהיה ברמה של הנדסאי בניין לפחות עם ניסיון של     ב. 

אי כלפי גורמי הרשוי כאחראי לביקורת ויחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך זה הבקר יהיה אחר

 ע"י הועדה המקומית. בקר האיכות יהיה רשאי להיות מהנדס הביצוע.

 ן, הבקר עהעה אחראי על כל האמור.כמו כ

 

בסוג  שנים 5ל ניסיוןשל בנוסף, יעסיק הקבלן מהנדס אחראי ביקורת מורשה של משרד העבודה בע    ג. 

" בהצהרת האחראי לביקורת. מהנדס זה 4העבודות המבוצעות לפי חוזה זה. המהנדס יחתום ב"טופס 

 רשאי להיות מהנדס הביצוע.

 

במפרט הכללי לא ישולם לקבלן בנפרד  00.06ד.     עבור האמור בסעיף זה לרבות כל המפורט בסעיף 

 וזאת בניגוד לאמור במפרט הכללי. ועלותם תכול עליו
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 משרד העבודה. טרם תחילת העבודות, על הקבלן להכין תכנית בטיחות, ע"י מורשה בטיחות ע"י     ה.

 

ו.     מנהל העבודה יעביר, בין יתר תפקידיו, דוחות בטיחות, וכןם יערוך תדרוך בטיחות לעובדיו לפחות 

 פעם ביום.

 

 מדידה ומחיר לפי כמויות 00.25

ידי הקבלן על בסיס כמויות שבוצעו  למעשה -על העבודות על פי חוזה זה תבוצענה א. 

בהתאם לתכניות, למפרטים ולכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפקח ובכפיפות 

 להוראות החוזה, ותמורת העבודה תשולם על פי המדידה האמורה.

 :ההוראות הבאות יחולו על העבודות ב.  

בלבד של הכמויות ואין  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן (1   

לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה 

ידי הגדלה, -זה. הזכות בידי המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף על

ידי ביטול של סעיפים בכללם. לא תהיה לקבלן זכות לדרוש -הקטנה, וכן על

דשים על סמך הכמויות הנ"ל, שינויים במחירי היחידות או קביעת מחירים ח

הן באם יוחלט עליהן במשך העבודה והן אם הדבר יתברר בחשבון הכמויות 

 הסופי בגמר העבודה.

ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם -אותן כמויות שבוצעו תיקבענה על (2   

לשיטה המפורטת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במידה ולא פורטה שיטת 

בודות לפי המפורט במפרט המיוחד ובאם שיטת המדידה, תימדדנה הע

המדידה אינה נתונה במפרט הכללי לעבודות בנייה, היא תקבע בלעדית 

ידי המפקח. כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות -וסופית על

 ידי המפקח והקבלן.-המיועדות לכך ותחתמנה על

נויים, התוספות, ההפחתות המחירים כוחם יפה לגבי עבודות זהות, כולל כל השי ג. 

האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים,  

 באזורים שונים, בכמויות גדולות או בכמויות קטנות.

מחירי פריטים הנמדדים ביחידות שלמות, לא ישתנו אם מידות הפריטים ישתנו  ד.  

 מידות אורך ו/או רוחב ו/או גובה. 7%±בגבולות 

 

 מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות 00.26

באם לא קיימים בכתב הכמויות סעיפים של עבודות שמבוצעות ע"י הקבלן, שיטת התמחור  

 תהיה כדלהלן:

 פרורטא )בהתאמה( לסעיפי כתב הכמויות. . 1 

קל אזי לפי מחירון "דקל" עדכני )לא ד ,לסעיפי כתב הכמויותבאם אין התאמה  . 2 

 .בתוספת מקדם אזור אילת עפ"י הנקוב במחירון "דקל" העדכנישיפוצים( 

של מחירון "דקל" העדכני ללא תוספת עבור  60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק 

  שעות נוספות.

 במחירון "דקל". 60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק 
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מחיר של הקבלן בהסתמך על עלויות שכ"ט  באם אין במחירון "דקל" בהתאם לניתוח . 3 

כתמורה  12% עד וחומרים או קבלני משנה, ניתוח שייבדק ע"י המפקח בתוספת

 סופית ומוחלטת ומלאה בגין כל הוצאות הנהלה וכלליות ובגין רווח  כולל.

 אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה. .4 

וראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי ביצוע עבודות אלו מותנה בה . 5 

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות 

 שהיא של הקבלן על פי מכרז/חוזה זה.

רישום שעות עבודה אלו יעשה ע"י המפקח ביומן מדי יום ביומו. לא ישולמו שעות  .6 

 א נרשמו כאמור לעיל.עבודה לפי סעיף זה שלא בוצעו ול

     

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד 00.27

כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם למפרט הכללי בפרקים הרלוונטיים לעבודה זו,  

 במהדורה המעודכנת ביותר, אלא אם צוין אחרת בפרקים הרלוונטיים במפרט המיוחד.

סים לסעיפים שבכתב בכל מצב המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק כלשהוא מתייח 

 הכמויות באותו פרק.

באם קיימים סעיפים בכתב הכמויות בפרק כלשהוא שאין להם התייחסות במפרט הכללי או  

 המיוחד באותו פרק, יקבע התיאור )באם קיים( בפרקים אחרים במפרט הכללי והמיוחד.

 

 תכולת המחירים 00.28

לן להכליל את העלויות במחיר היחידה עבור כל האמור בנספח זה לא ישולם בנפרד ועל הקב 

 של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, אלא אם כן קיימים סעיפים מפורשים בכתב הכמויות.

אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולות   

הדגשה ואין בהם במחירי היחידה" ו/או, לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב באים כ

 לגרוע מהאמור לעיל.

 

 תיק מתקן  00.20

 
 בתיק המתקן יהיו הנושאים הבאים:

 של קבלני משנה וספקים.דף קשר  .1
 אישורים ונתונים טכניים   . 2

 תאור כללי של המתקן .     2.1           
  חתומות על ידי הקבלן והיועץ, בפורמט נייר תוכניות עדות     2.2           

 DWG PLRבפורמט  (CDקבצי תוכניות עדות )     2.3           
 רשימת גוונים.     2.4           
 אישורי יועצים ומתכננים.     2.5           
 : חלקיתלהלן רשימת תיוג   תעודות אחריות     2.6           

 מיזוג אויר-F.C  כל סוגי הציוד והמשאבות שהורכבו 

 . ברזים 

 ניטריות .כיורים וקביעת ס 

 . ) איטום )גגות או אחר 
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 . גופי תאורה 

 . מנעולים 

 
 בנוסף, יש לקבל דף ריכוז המציין לכל נושא מהי תקופת האחריות ומי הוא האחראי.

 
 לכל אלמנט שיש לגביו תקן והותקן על ידי הקבלן  תעודות תו תקן     2.7           

 תעדות בדיקה )מעבדה מאושרות(.      2.8
 אישורי בודק מוסמך.     2.9

 
 

נחיות אחזקה והפעלה , הינן בעלות חשיבות רבה ויש להקפיד   הוראות אחזקה והפעלה   2.10
 שתיהיינה     מנוסחות בבהירות. הוראות אלו צריכות להתייחס למספר נושאים:

 .הוראות הפעלת היצרן לכל אלמנט מערכת 

 וכו'.. הוראות אחזקה מפורטות לטיפול יומי , שבועי, חודשי 

 . מקרים תגובות 

 . המלצה לכלי עבודה לטיפול במערכות 

 . חלפים מומלצים, מלאי חלפים מומלץ ורשימת ספקים 

 . קטלוג מעודכן של הציוד והאביזרים 

 
 

 בדיקות ואישורים  00.00

 מערך בדיקות ואישורים שהקבלן צריך לעשות לצורך קבלת אישור רשות הכיבוי הם:
 אישורים ונתונים טכניים .1

 כללי של המתקן מהוה הקדמה מילולית ובנוי מתיאור קצר של כל מערכת  תאור 1.1

 במתקן ועקרונות הפעלתה .

 על ביצוע בהתאם לתכנון אישור כל היועצים המעורבים בפרויקט 1.2

 אישור של הקבלנים על ביצוע בהתאם לתקנים והתקנות 1.3

 מ'. -3.2אישור הקונסטרוקטור לפרטי ביצוע קירות גבס בחלל הגבוה מ 1.4

המתקן  ודות בדיקה של מבדקה מאושרת , ריכוז הבדיקות שבוצעו במהלך הקמתתע  1.5

 באותה המבדקה, לדוגמא :

 .)בדיקת איטום )הצפה+התזה 

  .לחץ הצנרת מים 

  לתקנים והתקנות גלוי אש ועשןהתאמת מערכת 

 לתקנים ולתקנות מתזיםהתאמת מערכת ה. 

 בדיקת אינטגרציה לכל מערכות הבטיחוות 

 ריזה לתקנים והתקנותהתאמת מערכת הכ 

  של מערכת המיזוג האורור והוצאת העשו 1001התאמה לתקן 

 התקנת הידרנטים לפי התקנים 

 ביצוע איטומי  אש 
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 אספקה והתקנת דלתות אש ועשן 

 התאמת אלמנטי זיגוג ואלומיניום לתקנים והתקנות 

 מעקות שהותקנו על ידי הקבלן 

 התקנת תקרות תותב 

 אישור משרד האנרגיה לגנרטור 

 
תעודות תו תקן לאלמנטים מהותיים בפרויקט , בעיקר לאלמנטים בטיחותיים, אך לא  1.6

 בלבד לדוגמא: 

   .דלתות אש, פלדלת 

     . גופי תאורה וגופי תאורת חרום 

    . ברזים 

    . אביזרי חשמל 

    . חומרי איטום 

   . צנרת מים וביוב 

   . חומרי בידוד אקוסטי ותרמי 

    חומרי ריצוף וחיפוי . 

 
 

 אישורי בודק מוסמך במערכות המחייבות זאת לדוגמא :  1.7

  . עבודות חשמל והארקה 

  . )גנרטורים )אישור משרד האנרגיה 

  . מדחסים 

 )מונע זרימה חוזרת  )מז"ח 

 
 רשויות אישורי

יש לדאוג להשגת כל האישורים כפי שמופיעים בחוזה עם הקבלן/יזם יחד עם זאת להלן רשימת תיוג 
 חלקית:

 רשות הכיבוי אישור אכלוס המתקן מ  2.1
 אישור רישוי עסקים )היכן שיש בזה צורך(.  2.2
 על עושה במתקן .-התאם לשימוש שאלאישורי שימוש ב  2.3

 
 

 -תנאים מיוחדים
מחירי סעיפי העבודות כוללים עבודה במשך של שעות היממה, מחירי סעיפי הבטון             

קבלן, מחירי סעיפי הבטון כוללים התאמה של כוללים העסקת טכונולוג מטעם ה
תערובת הבוןם ןהיערכות ליציקה תוך שמירה על מגבות הטמפרטורה של הבטון עפ"י 
הנדרש, על הקבלן לקחת בחשבון שמחירי היחידה כוללים עיכוב ביציקות בטונים 

מעות צלסיוס ובגין זה לא יהיה זכאי הקבלן לתוספת  30בגלל מגבלות טמפרטורה 
 ירי היחידה, חל איסור בשימוש בקרח להורדת הטמפרטורה של תערובת הבטון.במח
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באחריות הקבלן ועל חשבונו תיאום כל המערכות בינן לבין עצמן ועם שלד המבנה סופרפוזיציה: 

)סופרפוזיציה(. הקבלן יכין תוכניות ממוחשבות ויקבל את אישור המפקח. בכל מקרה של בעיה 

קבלן למפקח ויקבל את הנחיותיו. לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הנובעת מתאום זה יפנה ה

 בעיות שיתגלו לרבות הארכת תקופת הביצוע.

 
 
 

מחירי היחידה כוללים שילוב גוונים שונים לפי בחירת האדריכל. גם אם פורט גוון מסוים  גוונים:

תוספת מחיר למחירי באחד ממסמכי המכרז, רשאי האדריכל לבחור גוון או גוונים אחרים, ללא כל 

 היחידה.

 
 
 

 

 

 המפרט המיוחד ג-2 

 

 עבודות עפר  – 01פרק 

 תאור העבודה 01.01
 עבודות החפירה, והביסוס כוללות:

 במבנה המבואה  .א

הריסת מבנים קיימים בתחום האמור לרבות מבנה כניסה לאולם הקיים משלד פלדה  .1
מסגרות  פלדה, מרצפים, מערכות, פרטיבטון ו)גגות מפחים, קורות ועמודי 

ואלומיניום וכל הנידרש עד לחישוף מלא של השטח(, פרגולה קיימת, אולם מבואה 
הבנוי מבנייה קלה על כל רכיביו וכל הקיים בגבולות המתחם האמור וככל שיורה 
המפקח. כמו כן, פירוק של קטעי גדרות בטון קיימת, מרצפים, תאים תת קרקעיים, 

 מערכות שונות וצנרת מסוגים שונים. 

ס"מ מפני הקרקע כיום לרבות  20 -חישוף מלא של פני השטח עד מפלס הנמוך בכ .2
קרקעיים וככל -מרצפים, מערכות, גושי אספלט ומילוי, גושי בטון וצנרת, מבנים תת

 שיורה המפקח.

 חפירה למפלס המתוכנן, לרבות סילוק עפר, מילוי וכל הקיים. .3

 20ג א' מינימום שתי שכבות  הידוק פני החפירה וביצוע מצעים מהודקים )מצע סו .4
ומצע סוג ב' מינימום שכבה אחת( ע"פ  -ההידוק  לאחרהמדידה  –ס"מ כל אחת 

הנחיות יועץ הקרקע אינג' דני מכטה ו/או ע"פ הנחיות המפקח בכל שטח מבנה 
המבואה וכמופיע בתכניות השלד ובדו"ח יועץ הקרקע. לעניין זה יודגש שליד המבנים 

 ובמועדים המתואמים עם המפקח. צע בכלים ידנייםיבוהקיימים ההידוק 

בדיקות מעבדה לעבודות המצעים והידוק השתית לרבות קבלת אישור של יועץ  .5
הקרקע והמפקח. מילוי חוזר במצעים מהודקים לאחר גמר ביצוע הרפסודה וקירות 
המבנה ע"פ הנחיות יועץ הקרקע לרבות הכנות הנידרשות לעבודות הפיתוח והריצוף 

ל ביצוע תשתיות הכבישים ולמדרכות מסביב למבנה. הנ"ל בזמנים ומועדים וכול
 שונים ובתיאום עם המפקח.

 

 חפירה 01.02
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עבודות החפירה תבוצענה ע"י הקבלן בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום. בכל  .א
מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע" 

 גים שונים וכלל סילוק של גושי סלע.ולרבות במילוי מסו

. ובמידת הצורך גם בעבודות ידייםהחפירה בשטח תבוצע בכלים מכאניים מתאימים  .ב
הקבלן יביא בחשבון שעבודות החפירה תבוצענה גם בסמוך למבנה/מבנים הקיים/קיימים 
ולכן נדרשת מידה רבה של זהירות ותיאום עם הגופים הרלוונטים במעבר הגבול והכל 

 פ הנחיות המפקח.ע"

הקבלן יבצע כל התמיכות הדרושות והתמיכות הזמניות לצורך ביצוע עבודות החפירה  .ג
 הכל ע"פ הנדרש ועל פי הוראות המפקח.

לפני התחלת ביצוע עבודות החפירה, הקבלן יבצע חפירות גישוש לצורך איתור המערכות  .ד
 השונות הקיימות בשטח העבודה והכל ע"פ הנחיות המפקח.

בי החפירה הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לשמירה קפדנית על סביבת העבודה בכל של .ה
ובדגש לממשק עם המבנים השכנים והסמוכים כך שהעבודה במסוף לא תיפגע ותתקיים 

 כסידרה.

המזמין לא יישא בכל הוצאה או נזק שייגרם למבנים הסמוכים ו/או לתשתיות השונות  .ו
ל נזק שיגרם לנ"ל ע"י הקבלן או מי לרבות כבישים, מדרכות, מערכות שונות וכ

יתוקן מיידית ללא כל ערר ודיחוי. העלות תוטל אך ורק על הקבלן ולעניין  ספקיומעובדיו/
 זה יש לראות באמור לעיל ולהלן סיכום והסכם סופיים שאין לערער עליהם.

זי בתום החפירה יוזמן יועץ קרקע במידה והיועץ יחליט על ביצוע בדיקות קרקע נוספות א .ז
פת רווח קבלן ראשי של סהקלן יבצע אותם כאשר רש"ת תשלם לו בעבור הבדיקת בתו

 . זמן ההמתנה לתוצאות הבדיקות לא יחשב במניין לוח זמנים של הפרוייקט.12%
בתום החפירה יבצע הקבלן מדידת תשתיותהחפירה בעזרת מודדמוסמך ויביר את 

ר המדידה לא תשולם לקבלן כל העתקי אור בעבו 3והן ב  dwgהמדידה לרש"ת בקובץ 
 תשלום ועליו לכלול את העבודה במחירי היחידה.

 

 

 פינוי החומר החפור  01.03
מוקדמות של  00החומר החפור יפונה לאתר מורשה לסילוק פסולת על פי המתואר בפרק  .א

 המפרט המיוחד.

 הקבלן ידאג לסידורי פינוי החומר החפור בהעמסתו ישירות על רכב פינוי ו/או בהובלתו .ב
בהתחשב במוגבלות שטח האתר, ייעודו המיוחד לאזור עירום זמני, הכל על חשבונו, 

 ובהתחשב בדרכי הגישה אליו. והיותו משמש כמעבר גבול על כל ההשלכות הנובעות מכך

 הקבלן יתארגן עם ציוד מתאים לפינוי מיידי של אזורי עירום הזמניים. .ג
 
 
 

 מילוי מצעים מתחת לרפסודה 01.00
סודה יבוצע בכל שטח המבנה בשכבות מצע סוג א' ו ב' )ע"פ החלטתם המילוי מתחת לרפ

 לאחרס"מ )המדידה  20הבלעדית של המפקח ויועץ הקרקע וללא זכות עוררין לקבלן( בעובי 
ממודיפייד  א.א.ש.טו והכל ע"פ הנחיות יועץ הקרקע ובכפוף  98% -ההידוק( מהודק ל

זמנתם של המצעים !!  פני המצע יעובדו ה וטרםלאישורו המוקדם לאחר סיום עב' החפירה 
ויפולסו לפי הגיאומטריה של הרפסודה )לרבות שוליים כמוגדר בתכ' השלד ובדו"ח הקרקע( 

 ומפלסיה ויאפשרו לצקת מעליהם שכבת בטון רזה כשתית לעבודת האיטום.

 חומר המילוי .א
משרדי( -ביןהמילוי יעשה מחומר גרנולרי המתאים לדרישות מצע סוג א' )על פי המפרט ה

 או ב' והכל ע"פ הנחיות יועץ הקרקע והמפקח .

 עובי השכבה להידוק .ב
 ס"מ לאחר ההידוק. 20עובי השכבה תהיה 

 הצפיפות הדרושה .ג

 מודיפייד. א.א.ש.טו. 98%הצפיפות הדרושה תהיה  (1

יש להקפיד לייחד את החומר שצפיפותו נבדקה בדומה לחומר שלפיו נקבעה הצפיפות  (2
 ומר תיעשה לפי בדיקת דרוג מכני.המכסימלית. זהות הח
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 הרטיבות הדרושה להידוק .ד
רטיבות ההידוק לא תפחת מהרטיבות האופטימלית ולא תעלה על רטיבות הרוויה של 

 אותו חומר.

 חפירה לפני מילוי מהודקההידוק פני  .ה
הקרקע תיושר באופן המאפשר מעבר יעיל של המכבש ובאופן שעובי השכבות  .1

ט לעיל. כיסוי המילוי הנוצרים בעת היישור לא יעלו להידוק לא יעלה על המפור
מעברים של מכבש,  6-ס"מ. הקרקע הטבעית המיושרת תהודק ב 25בעוביים על 

 כמפורט להלן. פעולת ההידוק תיצור משטח ישר ללא גלים.
 יועץ הקרקע יאשר את השתית טרם ביצוע המילוי. .2

 

 סוג המכבש ואנרגיית ההידוק .ו
טון לפחות ובעל ויברציה  12רציוני כבד בעל משקל סטטי של ההידוק יעשה במכבש ויב

סבל"ד לפחות. סוג המכבש יאושר ע"י המפקח. אין להרשות סיבוב המכבש  2000של 
ההידוק ליד מבנה קיים ייעשה  בשטח מהודק, ולכן יש להעדיף מכבש בעל הנעה עצמית.

 בכלים ידניים.
 

 פיקוח ובדיקות צפיפות .ז
ביסוס לפני תחילת ביצוע המצע. בעת עבודת המילוי יש להזמין את מהנדס ה .1

 וההידוק יהיה נוכח באתר מפקח אשר יוודא מילוי דרישות מפרט זה.
בתחילת העבודה יש לוודא בכמה מעברים של מכבש מושגת הצפיפות, באיזו  .2

 רטיבות ובאיזה סוג חומר. בכל שכבה ייעשו לפחות שתי בדיקות צפיפות שדה.
ות אחת באמצעות חרוט לכל שש בדיקות גרעיניות לצורך כיול יש לבצע בדיקת צפיפ .3

 המכשיר הגרעיני.
בדיקות  30-בדיקות החרוט )אחת לכל שש בדיקות גרעיניות( תבוצענה עד ל 

בדיקות  12גרעיניות באותו אתר. לאחר מכן תיעשה בדיקת חרוט אחת לכל 
 גרעיניות.

א אם כן בוצעו כל הוראות אין תוצאות הצפיפות מהוות הוכחה לטיב המילוי, אל .4
המפרט. בדיקת הצפיפות נועדה לבדיקת איכות ההידוק במקום מסויים וכן 

 לבדיקת שיטת ההידוק, טיב המכבש, מספר מעברים, עובי השכבות וכו'.
 
 

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 01.05

 חפירה  .א
סידורי את כל  כולליםהמחיר יהיה אחיד לחפירה בקרקע מכל סוג שהוא. מחירי היחידה 

הבטיחות, המיגון על הקיים והסמוך )לרבות דרכים, מעברים, מבנים, תשתיות וכו'( 
 והארגון הנדרשים כדי להשלים את העבודה בצורה מושלמת.

 
 

 מילוי מתחת לרצפה .ב
ס"מ. מחיר המילוי כולל הידוק   20המילוי ימדד על פי מכפלת שטח הרצפה בעובי 

  ואת עלות המעבדה.ודיפייד. א.א.ש.טו מ 98% -התשתית ומצע סוג א' מהודק ל
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
 

 כללי 02.01
 –בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  .א

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר, תקנים ישראליים ותקן הג"א העדכני. 02פרק 
עם המפקח לפני התחלת ביצוע כל אלמנט כי התוכניות שבידיו הן הקבלן יוודא  .ב

 מהדורתו האחרונה של המפקח. על התוכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם  .ג

אלה. אישור פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות 
היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או 
החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 

 מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

בנושא עבודות הבטון בפרויקט מבקש המזמין להדגיש שסוג הבטון שישמש בכל  .ד
 !  8ובדרגת חשיפה  50-בודות השלד הינו בע

 בכפוף לאישור מוקדם של המפקח. מגולווניםיהיו  –חוטי קשירה  .ה

תערובת הבטון: הקבלן יעסיק מטעמו טכנולוג בטון מוסמך שיגדיר את תערובות  .ו
הבטון הנדרשות לאלמנטים השונים של המבנה. הנ"ל בדגש מיוחד בהתחשב בנושא 

יאושרו ע"י המפקח ומהנדס השלד טרם הכנת הבטון  הטמפרטורה. כל התערובות
מעלות  30עולה על  'במפעל. בכל מקרה, לא תבוצע יציקה בשעות היום כשהטמפ

מעלות צלסיוס, תבוצענה  30צלסיוס. בימים בהם הטמפ' בשעות היום עולה על 
ן שתוגדר ותוכן על ויציקות בשעות הלילה והכל בכפוף לאישור המפקח. תערובת הבט

י הטכנולוג תביא בחשבון את סוג האלמנט, מיקומו במבנה, מידת החשיפה )ראה יד
 תכ' שלד, סעיף ד' לעיל וכל האמור במפרט המיוחד( וכו'. 

ר תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך  שימוש בקרח להורדת טמפרטורת שלא יּותָּ
 הבטון. על הקבלן וטכנולוג הבטון לתכנן תערובת שלא נסמכת על קרח.

 הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא תשולם עבורו כל תמורה. כל
 

 תאור עבודות השלד למבנה  02.02
 מבנה המבואה  .א

בנושא זה של עבודות הבטון מבקש המזמין להדגיש שסוג הבטון שישמש בכל עבודות 
ואת הדרישה הקובעת שטכנולוג מטעם הקבלן  ! 8ובדרגת חשיפה  50-השלד הינו ב

ת הבטון ויאשר אותה אצל המפקח והמהנדס טרם הכנת יכין ויגדיר את הרכב תערוב
מעלות צלסיוס.  30מקס'  –הבטון. כמו כן, ראו מגבלת טמפרטורה לשעות היציקה 

במידה והטמפ' עולה על הנ"ל תבוצע יציקה בשעות הלילה ויינקטו כל הצעדים 
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שימוש  ללא מעלות צלסיוס 32הנדרשים להגבלת טמפ' הבטון כך שלא תעלה על 
 כל הנ"ל כפוף לאישור המפקח ומהנדס השלד. ! בקרח

המבנה נסמך על רפסודה )המשמשת גם כרצפת הבטון של המבנה(. הרפסודה בעוביים  
שונים ובמפלסים שונים והיא נפרשת מתחת למבנה המבואה לרבות תחום חדרי 
השירותים והכל ע"פ תכ' השלד. ביצוע הרפסודה רק לאחר השלמת עבודות האיטום 

על  יציקת הרפסודה תיעשה בבת אחת וללא הפסקות יציקה.בטון ההגנה.  ויציקת
הקבלן להיערך לכך ולהגיש למפקח תכ' עבודה הכוללת את כל הפרמטרים הדרושים 
כדי להיערך ליציקה בהיקף כזה במתחם המוגדר כמעבר הגבול. מעל הרפסודה עולים 

של הקבלן מופנית לקיר המגן קירות ועמודי בטון בעוביים וגדלים שונים. תשומת ליבו 
 60-80הפונה לכיוון הכביש הקיים. זהו קיר מיגון שעוביו משתנה )בליטה בגובה( בין 

איסכור או  –מ"מ  1.2ס"מ. הדופן הפנימית של הקיר מחופה לוחות שיחון )פלקסדק 
. הגדרת הלוחות המעוגנים לתבנית הפנימית בעת היציקהש"ע בכפוף לאישור המפקח( 

בבת אחת מפני הרפסודה ץ המיגון ובכפוף לפיקוחו. היציקה של הקיר תיעשה ע"פ יוע
כולל ביצוע הרחבה )עיבוי כלפי חוץ( בראש הקיר )כמופיע בתכ'  עד תחתית התקרה

השלד( בנוסף, לא תותרנה יותר משתי הפסקות יציקה לאורך הקיר. על הקבלן להכין 
 כל היועצים הרלוונטיים.תכ' יציקה וביצוע לקיר ולאשר אותה אצל המפקח ו

במבנה נמצא ממ"מ שיבוצע ע"פ כל ההנחיות של פיקוד העורף. במישור הקירות  
משתלבות במס' מקומות קורות תחתונות שתבוצענה כחלק מיציקת הקירות כך 

 .ותהיה אחידה לכל שטח המבנהשהפסקת היציקה תהייה מתחת למפלס התקרה 
נים ובמפלסים שונים והכל כמופיע בתכ' תקרות המבנה יצוקות באתר בעוביים שו 

השלד. תשומת ליבו של הקבלן מופנית לתקרה הסמוכה למבנה הקיים. תקרה זו תיתמך 
באופן מלא עד להשלמת היציקה של הקורה העליונה הסמוכה למבנה הקיים. לעניין 
הקורה העליונה הנ"ל נידרשת תשומת הלב לכך שהיא מופרדת מהמבנה הקיים בלוחות 

ר ותבניתה החיצונית )הקרובה למבנה הסמוך( חייבת להיות מעוגנת לתבנית ק-קל
לקירות המבנה הקיים בסמוך. מעל הגג  לא יועברהפנימית כך שלחץ הבטון הטרי 

משולבים מעקי בטון בעוביים שונים כולל ביצוע רולקות הכנה לאיטום. כמו כן, בגג 
יות" בטון בגדלים שונים כהגנה ממוקמים מס' פתחים למעברי מערכות המחופים ב"קוב

על יציאת המערכות לגג. בנוסף, יבוצעו בסיסי בטון למערכות השונות. ביצועם של כל 
האלמנטים מעל תקרת המבנה יביא בחשבון את כל ההכנות הנידרשות להשלמת עב' 
האיטום כך שתיעשנה על הצד הטוב יותר כולל החלקת פני הבטון, "שיניים", הכנות 

כו'. בין מבנה המבואה למבנה השירותים תבוצע פרגולה מקורות בטון עם פני לרולקות ו
 ע"פ הגדרת האדריכל והמפקח לרבות קטע מעבר בין שני חלקי המבנה. אדריכלייםבטון 

 

 מפלסי היציקה 02.03
של תחתית תקרות או של תחתית קורות, הכל  המדויקהעמודים יהיו יצוקים עד למפלס 

קשר שבינו ובין רכיבי התקרה. אם תבוצע יציקה עודפת קומו של העמוד וליבהתאם למ
בגובה יהיה על הקבלן לסתתה לפני המשך העבודה. אם תבוצע יציקה נמוכה מהנדרש יהיה 
על הקבלן להשלימה יחד עם התקרה או הקורה. יציקה זו תעשה בתבנית משוכללת ומקום 

 החיבור יתוקן כדי שיראה עמוד מושלם.
טוף הקבלן את העמודים ביריעות פוליאתילן כדי להגן עליהם מפני לאחר פרוק התבניות יע

פגיעות ומפני לכלוך שעלול לדבוק בהם. היריעות ישמשו גם לשמירת הלחות והרטיבות על 
 פני הבטון ובכך לעזור לאשפרתו.

 

 קירות בטון 02.00

 כללי .א
ות עשוי חדשות במבנה יהיו יצוקים בטפסות !( 8דרגת חשיפה  50-)בכל קירות הבטון 

, כך גלוי מוכן לצבעכדי לקבל גמר פני בטון  חדשים לבידיםאו בטפסות מצופות מפלדה 
להשאירם חשופים או לצבוע את פניהם ישירות ללא  -לפי בחירת האדריכל  -שניתן יהיה 

. לעניין זה יודגש שוב נושא קיר המיגון שיציקתו 'בגר'צורך בשכבת מלוי "מתקנת" או 
המיגון לרבות היותו יצוק בבת אחת לכל גובהו ללא הפסקות  תיעשה ע"פ הנחיות יועץ
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הפסקות יציקה והכל בכפוף לאישורה של תכ' יציקה  שתייציקה כשלאורכו תותרנה רק 
שיגיש הקבלן למפקח טרם תחילת העבודות. כמו כן, קירות הממ"מ יבוצעו כולם ביציקה 

המיגון והכל ע"פ  אחת ללא הפסקות יציקה תוך תיאום של ממשק החיבור עם קיר
 הנחיות פקע"ר ויועץ המיגון וכפוף לאישורם המוקדם של המפקח  והיועצים הרלוונטיים.

יישלפו והחורים ימולאו  –הצינורות והקונוסים המשמשים לקביעת ברגי הידוק התבניות 
לכל עומק החלל. לא ישולם עבור  SIKA RAPויתוקנו באמצעות בטון בלתי מתכווץ מסוג  

 ו בנפרד והיא כלולה במחיר הקירות.עבודה ז
לפני  משוריות, נקיות ומשומנות, במשטחים גדולים ככל האפשר חדשות הטפסות תהיינה

. הרכבתן תעשה בצורה מסודרת, שאינו עובר לבטוןהיציקה, בשמן תבניות מיוחד 
ואנכיות בין טפסה לטפסה. הטפסות יתלכדו  תאופקיובהמשכיות רצופה ללא קפיצות 

מושלמת למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי מלט כלפי חוץ. לאחר פירוק בצורה 
הטפסות יתקבלו פני הבטון נקיים, חלקים וישרים, בעלי גוון אחיד, ללא בועות אויר, ללא 

החיבור בין חלקי  יקווכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. אם יוצרו פסי בטון לאורך 
 פירוק הטפסות. התבניות, הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר

הקבלן יביא בחשבון שבכל קירות הההיקף החיצוניים הפונים לכביש ולרבות קירות חדרי 
. מפלס ישנה הרחבה )הגדלת עוביים( בחלקם העליון הפונה כלפי חוץהשירותים,  

הפסקת יציקה במפלס תחתית  לא תותר !!ההרחבה נמוך ממפלס תחתית התקרה. 
הקירות ובדגש לקיר המיגון. כלומר, תכנון הטפסנות ההרחבה בעובי הקיר באף אחד מ

של הקירות יביא בחשבון את הנ"ל לרבות קבלת פני בטון נקיים ומושלמים המוכנים 
 לצבע כולל ביצוע קיטומים וכל הנידרש.

 
ורק לאחר בדיקת  /אספקתןהקבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום יצורן

 .אן לאתרהמפקח ואישורו יותר לקבלן להבי
 

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות, פתחים ומעברים עבור 

  .כולל בקירות הממ"מ ובקיר המיגון המערכות השונות
 

 הפסקות יציקה אנכיות ואופקיות תסתיימנה בשקעים טרפזיים לכל אורך וגובה הקיר
. בהעדר יציקה לגובה( )ראה הנחיות לביצוע קיר המיגון וקירות הממ"מ ללא הפסקות

של הפסקות  ס"מ. מיקומן 1.5-כס"מ ועומקו  2-3הוראה אחרת יהיה רוחב השקע 
. זיון הקיר יחדור את מישור הפסקת היציקה וישמש המפקח היציקה יהיו על פי הוראות

 .כקוצים להמשך יציקת הקיר
 ח.ויאושרו לפני רכישתם ע"י המפק מגולווניםיודגש, כל חוטי הקשירה יהיו 

מ"מ לצורך קשירת טפסות אסור בתכלית  6השימוש בחוט שזור או בברזל בקוטר 
 האיסור. 

 
 סיבולות בקירות

 .ס"מ 2.5הסטיות המוחלטות לכל אורך ורוחב הבנין לא יעלו על . 1
 3ס"מ לכל  1) 1:300-מלא תורשה סטיה זוויתית ממישור או ממעטפת הקיר ביותר . 2

 .1בסעיף מוחלטת המצוינת מטר( ובתנאי שתשמר הסטיה ה
 

 תקרות מקשיות מבטון מזוין 02.05
כרשום בתוכניות,  8דרגת חשיפה  50 -תקרות הבטון עשויות מטבלות בטון מקשיות מבטון ב

לפני תחילת העבודות ולפני יצוקות על גבי תבניות פלדה או עץ מסוג שיאושר ע"י המפקח 
 .הזמנתן

בטון ועמודים. פני התקרה התחתונים יהיו  התקרות נשענות על גבי קורות יצוקות, קירות
מוכנים ו ומושלם מישוריים, חלקים ונקיים. פני הבטון יהיו ישרים, חלקים ובעלי מראה נאה

לעיל. לפני הביצוע יציג הקבלן את תכניתו לסידור  לצבע. תאור התבניות הנדרשות ראה 
 התבניות לאשור המפקח.
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ת העבודה. במידה והקבלן ירצה לבצע הפסקות התקרות תוצקנה במפלסים כמסומן בתוכניו
יציקה שאינן מסומנות בתוכניות, יהיה עליו להכין תכנית יציקות ולקבל לכך את אישור 

 המפקח.
במקרה זה עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות האלמנט, כפי שיידרש על ידי 

בהות בתקרות יהיה כלול המפקח, תהיה על חשבון הקבלן )כולל הזיון(. עיבוד הנמכות והג
 במחירי התקרות.

ציפוף הבטון ייעשה ע"י מחט מרטטת )ויברטור(. גמר הבטון יהיה ע"י החלקה סופית ידנית 
ק"ג  1.5מ' בשני כיוונים ובאמצעות "הליקופטר" בתוספת  5.0עם יישור לפי סרגל באורך 

 מורה נוספת.והכל ללא כל ת וע"פ הנחיות הנידרשות ע"י יועץ האיטוםצמנט למ"ר 
 

 מדרגות בטון 02.00
כל מהלכי המדרגות יבוצעו בתבניות עשויות פח הכוללות את תחתית המהלך, את לחיי 
המדרגות בשני צידיהן )או צד אחד( ואת הרומים של המשולשים. פני הבטון במשולשים 

', לרבות יצירת קיטומים ושיפועים לפי דרישת האדריכל. גמר הבטון מלגייושרו ויוחלקו ב
 מוכן לצבע.חלק חתית כל מהלכי המדרגות ולחייהם יהיה בת

 

 סוגי הבטון 02.07
 כמצויין בתוכניות. - 8דרגת חשיפה  50-סוג הבטון ב

 כמופיע בתכ' ובמפרט של יועץ האיטום. 30-בטון רזה יהיה בחוזק ב
 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.

הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים,  סעיפי כתב
בגבהים, שלבי היציקה, דרישות ליציקה ללא הפסקות יציקה, תוואים שונים לרבות עיבויים 

 ברוחב האלמנטים שיבוצעו לא הפסקות יציקה וכיו"ב.
 

 כיסוי הברזל בבטון 02.08
הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.  כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד

)אלא אם נתנה הוראה אחרת  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן
 במסמכי החוזה(.

למעט האלמנטים הפונים  בתוך המבנה הנמצאיםבכל רכיבי הבטון )מינימום( ס"מ  4  .א
 .לכיוון הים

 דה, קירות, תקרות, מעקים וכו'.יתר הרכיבים לרבות הרפסובכל )מינימום( ס"מ  5 .ב
ס"מ ואף יותר, הביצוע ייעשה עם שומרי מרחק  6בחלק מהאלמנטים יוגדר כיסוי בטון של 

 ייעודיים לנ"ל ובכפוף לאישור המפקח.
 ם שיאושרו ע"י המפקח טרם הזמנתםעשה תוך שימוש באביזריתיצירת הכיסוי הנדרש 

מרי המרחק לכל סוגי היציקות קירות, פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון. שו דוגמת
 תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של המפקח לגבי החומר הכמות והצורה.

באלמנטים אופקיים כמו קורות, תקרות ורצפות יחוייב הקבלן להשתמש האביזרים רציפים 

של   TRACK SPACERתוצרת חברת דומא,  DOMASLAB-Uדוגמת סרגלי תמיכה מסוג 

  PUNCHED SPACER BOTTOM)ספק חב' טורנהיים בע"מ( או  DETOMAXחברת 
 של קיבוץ נצר סירני או ש"ע.

 

 דיוק בביצוע 02.00
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך  

בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות המודד כלולה 
ע"י  –ים ולא ישולם בגינה בנפרד. כל אזור, מפלס, תחום... יסומן במדויק במחירי הבטונ

 המודד מטעם הקבלן ולא יגררו סטיות ממפלס למפלס ומאזור לאזור.
המדידות יכללו לפחות את כל הרפסודה, קונטור מלא של כל הקירות, מרכזי העמודים + 

 פתחים וכל הנידרש.קצה תקרות לפי תכנון + מיקום מעקים וקורות דקורטיביות, 
 

 TOLERANCES –סיבולות  02.10
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לפי טבלת  6אחרת באחד מסמכי החוזה, תהיה  צויןדרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא א. 
 (.1)חלק  789בת"י  הדרגות

 (.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 נד. 
 או למינוס(. )לפלוס

 
 לא תורשה צבירת סטיות !

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות 
 וצקו ויציקתם מחדש.הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנ

מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות המיקום של קירות המבנה ובדגש 
מ"מ לכל גובה הקירות! הקבלן  15לקיר המיגון. היציקה תהא ללא "בטנים" ובדיוק של 

מתחייב בזאת לבצע מדידת אנכיות של כל הקירות והאלמנטים השונים בכל אזור ואזור 
דד מוסמך. כמו כן אחראי הקבלן שלא ייוצר פיתול ושינוי בגיאומטריה של באמצעות מו

 מ"מ מהאנך ומהתכנית. 10 -האלמנטים השונים ושלא יחרוג מהמיקום המתוכנן ביותר מ
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע"י מודד מוסמך אשר 

ם השונים, מיקומם, המפלסים בכל אזור ואזור ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטי
 ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.

כמו כן, על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין מפלס 
למפלס בקו האופקי והאנכי בקירות ובאלמנטים האנכיים לרבות הממ"מ. והכל לפי הנחיות 

 המפקח ע"ח הקבלן.
 

 הכנות ליציקה 02.11
יודיע ויקבל את אישור של המפקח על מועדי היציקה המוצעים על ידו. היות האתר  הקבלן

באילת ייחייב היערכות מוקדמת של שאר היועצים ולכן ההודעות בדבר הכנתן של היציקות 
שעות לפני המועד כדי לאפשר למי  96לטובת ביצוע פיקוח עליון חייבות להיעשות לפחות 

ום ההגעה. הקבלן יורשה לעשות יציקות מאורגנות מהיועצים להגיע לאתר תוך תיא
ומתוכננות בלבד. לעניין זה יודגש שוב אופן היציקה של קיר המיגון והקירות הממ"מ לרבות 

האפשרות לבצע הפסקות יציקה לגובה והגדרה מדוייקת לגבי מס' הפסקות היציקה  ביטול
 לאורך הקיר. כנ"ל לגבי קירות הממ"מ שיבוצעו בבת אחת.

לן יורשה לצקת רק לאחר ביצוע מושלם כולל טפסות, זיון, חורים, פתחים, מקבעים, הקב
 וכו'  וכן כל עבודות קבלני המערכות.

שעות מראש, לצורך ביקורת וקבלת אישורו לפני כל יציקת  96הקבלן יודיע למפקח, לפחות 
ונת המזמין בטון. אין לצקת ללא אישורו של המפקח בכתב ביומן. כאמור לעיל, מאחר ובכו

לבדוק את עבודות זיון לפני כל יציקה, על הקבלן להביא בחשבון שעליו להודיע למפקח מהו 
 המועד בו למיטב הערכתו עבודות הזיון יושלמו כדי לאפשר למפקח היערכות מוקדמת.

הקבלן יגיש תכנית עם סימון הפסקות היציקה ופרטי ההפסקות המוצעים כמתואר להלן 
 ות טרם מועד היציקה או ע"פ החלטת המפקח וללא כל עוררין.לפחות שלושה שבוע

 

 הפסקות יציקה 02.12
ראה לעיל מס' התייחסויות לנושא הפסקות היציקה המותרות בקיר המיגון וקירות הממ"מ 

 ללא כל הפסקת יציקהלכל גובהם של כל הקירות  אחתלרבות התייחסות לדרישה ליציקה 
מפני הרפסודה עד תחתית  בבת אחתקירות וביצוע של ההרחבות השונות והעיבויים ב

 .תקרה/קורות
 אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות, אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה
 המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. השיטה, הצורה ואמצעי

מראש  שבועות 3הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח 
ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט לשיטת הביצוע. המפקח יקבע אם 
הוא מוכן לקבל את הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את 

 להפסקות אלו על פי קביעת המפקח. הנלוויםהמפרטים על פי הפסקות היציקה 
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ל הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיותיו לא תוכרנה כל תביעות ש
של המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות 
יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו על ידי המפקח גם אם הן חורגות 

הפסקת יציקה יבוצעו מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל 
שקעים בבטון בפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם 
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  באזוררט הכללי ינוקה הזיון לאמור במפ
 שיירי בטון ומיץ מלט.

תוספת ברזל או שינוי בברזל המקורי של האלמנט עקב הפסקת יציקה לא תשולם לקבלן 
 והיא כלולה במחירי היחידה.

מר לשיפור בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריי
 הדבקות בין בטון חדש לבטון ישן )כלול במחירי היחידה(.

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים במחיר הסעיפים השונים ולא 
 תעשה מדידה נפרדת למרות האמור במפרט הבין משרדי.

 
 
 
 

 מוכנים לגמר צבע –בטונים חלקים  02.13

 תת סעיף ו'( 02.01בסעיף כללי )ראה התייחסות לנושא טכנולוג הבטון  .א
 כל אלמנטי הבטון במבנה יהיו בגמר בטון גלוי חלק באיכות גבוהה מוכנים לצבע.  .1
ללא אפר פחם. רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה  CP – 300הבטון יהיה עם צמנט  .2

 במרטטים חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.

ות רצונם של המפקח, במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביע .3
ידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום 

 נוסף, לרבות ביצוע שפכטלים עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המפקח.

 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה. .0

ם הקרקע הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל ברכיבים הבאים במגע ע .5
 התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים קורוזיביים.

אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים  .0
או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על 

ור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה ידי המפקח לפיה ניתן לחבר ולקש
מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה 
הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט 
מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות 

ם המצויידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדי
קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, 
בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא מתכווץ 
כדוגמת "טורייט" )יבואן "טמבור"( לפי אישור המפקח. כל הנ"ל כלול במחירי 

 שולם עבורם בנפרד.היחידה ולא י

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים  .7
לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל 

דין זה     נזילת בטון עליו.                                                                                     
כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים 
היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים 
למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים 

פוגות והבליטות, באם יווצרו בחזית ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת ה
הקירות, לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים 

 במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.

 אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה. .8
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יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה,  .0
רים ע"י המפקח. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל באמצעים מאוש

 תוספת תשלום.

בכל מקרה, במקומות בהם לא מוגדר במפורש בתוכנית אדריכלית כי מתוכנן ציפוי  .10
כגון : טיח, תקרה אקוסטית, חיפוי אבן וכד', יחשב הבטון כבטון בגמר מוכן לצבע, 

 כדומה.הנ"ל מתייחס לפני קירות, קורות, תחתית תקרות ו

 .מגולווניםחוטי הקשירה של מוטות הפלדה יהיו  .11

 לבטונים גלויים מוכנים לצבע  טפסות .ב
.                                                                          904הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .1

ומושלמות או מטפסות  התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות
עץ )שתאושרנה ע"י המפקח( כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים. הכל מושלם 

. התבניות עשויות כך שתבטחנה ובהתאם להוראות המפקחכמפורט במפרט הכללי 
קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא בועות אויר או פגמים כלשהם. 

ים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבונדום בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקט
 עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע.

ניקיון תבניות הפח יעשה תוך שימוש במרית )שפכטל( ולא ע"י מכות פטיש למניעת  
 יצירת עיוותים בתבניות הפח.

 

מנות לפני ומשו נקיותהטפסות תהיינה במשטחים גדולים ככל האפשר, משוריות,  .2
היציקה. הרכבתן תעשה בצורה מסודרת, בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות 
ואנכיות בין טפסה לטפסה. הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת למשטח רצוף ואטום 
למניעת נזילת מי מלט כלפי חוץ. לאחר פרוק הטפסות יתקבלו פני הבטון נקיים, 

חצץ וללא בליטות וחריצים. אם יוצרו חלקים וישרים, ללא בועות אויר, ללא כיסי 
פסי בטון לאורך קוי החיבור בין חלקי התבניות, הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר 
פירוק הטפסות. הנ"ל בכל האורכים, בכל תוואי לרבות שינוי זווית ומפלסים שונים 

 וככל שנידרש בתכ' האדריכל וע"פ הנחיות המפקח.
 

.  אין ר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המפקחחיפויי הטפסות מיועדים לשימוש מספ .3
. תבניות פלדה ינוקו לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר

וילוטשו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית חלקים וחופשיים מחלודה. יש 
לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או 

לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה בפני השטח של התבנית. פגיעה אחרת 
 שעות. התבנית תפורק, תנוקה ותורכב שנית. 20 -יותר מ

 

הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגישה לאישור המפקח. התכניות יכללו את  .0
את אמצעי הקשירה בין התבנית החיצונית סידור הפלטות או הלוחות בתבניות, 

מרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון. התכניות שומרי הלפנימית, 
יראו את מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בתבניות כדי ליצר 

 הפסקות אלו.
רק לאחר אישור המפקח רשאי הקבלן לבצע את הטפסות. האחריות לטיב 

 הטפסות, ולחזקן יחולו על הקבלן בלבד גם אם המפקח נתן אישורו להן.
 

קבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת ה .5
 המפקח

 ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.
 

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות, צנורות אוורור,  .0
 שרוולים, 

אלמנטים טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות במיקום ע"פ 
. באם יידרש או יורשה לכך ע"י לרבות פרטי מסגרות ממ"מ וכו' ן בתכניותהמסומ

תכניות על הקבלן להרכיב אביזרים ומוצרי עזר כגון: ברגים, באמור בהמפקח או 
שרוולים, פלטות זיזיות הדרושים להתקנות השונות וכן חורים, אוגנים, עוגנים, 

חריצים, כבלים, צנורות והתקנות כגון עבור  פתחים, שקעים הדרושים למעברים
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וכו'. לא ישולם לקבלן בנפרד תמורת הנ"ל  , קיטום פינותמוצרי גימור, תעלות
 .ומחירם והתקנתם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות

 

 לבטונים גלויים מוכנים לצבע בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם .ג
 

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.

 
הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור המפקח לטיב הדוגמה 
הראשונה. אם ימצאו לקוים ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו אמצעים 

י לשפר את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט. המזמין רשאי להורות הוא עומד לנקוט כד
יפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת הבטון וכד' ועל הקבלן למלא ש לקבלן לבצע

 אחר הוראותיו.
 

המפקח רשאי לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת 
 אותו מחדש.

 
 
 
 

 חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' פתחים, מעברים, חורים, 02.10
 

של אביזרים,  המדויקעל הקבלן לברר ולוודא את מיקומם לפני יציקת הבטונים יהיה  .א
חריצים, שרוולים, רכיבים ממסגרות או מפח, פתחים ומעברים למערכות השונות, אפי 

ציקת מים ורכיבים דקורטיביים כדי שיוכל לבצעם או להכין הכנות עבורם יחד עם י
על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים. לא  הבטונים.

 תורשה חציבה בבטונים ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.
 

 ד על בורין את תוכניות האדריכלות, ולצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמ .ב
ם המערכות ולברר עם כל המתכננים הקונסטרוקציה, המערכות האלקטרומכניות ותאו

למערכות הנמצאים באתר את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם  וקבלני המשנה
לבדוק את התאמת תוכניות האדריכלות לתכניות הקונסטרוקציה ולתוכניות מערכות 

 וכו'.הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג אויר, תאום המערכות הספרינקלרים, השרברבות, 
בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות  מודגש

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים 
והקבלנים האחרים. אם יגלה הקבלן חוסר התאמה בין תכניות הקונסטרוקציה 

ל הוראות כיצד לתכניות האדריכלות והמערכות, עליו לדווח על כך בכתב למפקח ולקב
 לנהוג.

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

הנוגעים  קבלני המערכות האלקטרו מכניות וכל שארשיוכל לעצבם מראש ויברר עם 

מודגש כי על  .בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש
חשבון שלא יורשה להשאיר פתחים ו/או חורים בקירות המבנה הקבלן לקחת ב

להכניס בעת היציקה קטעי  שהנמצאים מתחת לפני הקרקע ו/או לקחת בחשבון כי יידר
צינורות כגון: מים, ספרינקלרים, חשמל וכל צנרת כל שהיא עם העוגנים והאטמים 

 המתאימים מסביב לצינור.
 

 ( לצורך תאום המערכות, החורים, המפקחידי שיאושר על )הקבלן יעסיק באתר מהנדס  .ג
השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה לצורך התאום תמצא בתוכניות השונות 
של האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של 
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החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועבר 
לאישור המפקח לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה 

לפני כל סגירה סופית של הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.
יוציא המהנדס המתאם מטעם הקבלן הודעה בכתב  התבניות ולפני קשירת הרשת השניי

נת לאפשר לכל הגורמים לבצע בדיקה לכל הגורמים על היציקה המתוכננת וזאת על מ
 הנוספת באם יש צורך בהתקנה של צינור או כל הכנה אחרת בטרם תונח הרשת השניי

ותיסגר התבנית.אי מתן הודעה כאמור ואי ביצוע הכנות כתוצאה מכך יהיה באחריות 
 הקבלן ועליו יהיה לבצע את כל ההכנות לאחר היציקה על חשבונו.

 

מעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים יעשה ע"י סימון מקום הפתחים, ה .ד
 .מודד מוסמך של הקבלן

 

 .יש להבטיח בזמן יציקת הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יוצרו כיסי סגרגציה .ה
 

לאחר גמר התקנת המערכות וזאת  ,הקבלן יהיה אחראי לביטון כל הפתחים מחדש .ו
 - דרישות יועץ הבטיחות והמפקחהכל לפי  -מילוי דרישות הפרדת האש  להבטחת

 .מודגש כי לא ישולם בגין ביצוע הכנות אלו והן כלולות במחירי עבודות הבטון
 

הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן  .ז
בתוכניות והן מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, 

 ולים במחירי הבטון ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.יהיו כל

 

כל חור, מעבר ופתח אשר לא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהיא, יבוצע על ידו לאחר  .ח
היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה 

 ע"ח הקבלן.
 

 פירוק תבניות ותמיכות מיוחדות 02.15
במפרט הכללי, אין לפרק את התמיכות של התקרות עד להתחזקות  בנוסף לאמור .א

הסופית של התקרה השנייה הנמצאת מעליה. לפיכך קיימת אפשרות שקצב הביצוע 
נושא התקרה והקורה  יודגשיכתיב דרישה לתמוך ברציפות לפחות שתי תקרות. נוסף, 

 המלאהחזקותה העליונה בסמוך למבנה הקיים, יש לתמוך את כל אזור התקרה עד להת
 של הקורה עליונה.

כמו כן יתכן צורך בתמיכה אופקית של קירות בטון התומכים את הקרקע, הכל כמפורט 
 בתוכניות הקונסטרוקציה, או בהתאם לדרישות המפקח בעת הביצוע.

יתכן צורך בתמיכה של תקרות לפרק זמן ארוך יותר עד להתחזקות תקנית של שתי  .ב
נוצק. הקבלן יקח זאת בחשבון בתכננו את כמות תקרות נוספות מעל המפלס ש

התמיכות ואופן שלבי הביצוע. הכל עפ"י ההנחיות בתוכניות הקונסטרוקציה ו/או 
 הנחיות שיינתנו תוך כדי התקדמות העבודה. לא תינתן תוספת מחיר בגין זאת.

נדרש הקבלן בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים ליציקות הרגילות של רכיבי השלד,  .ג
לתכנן ולבצע פיגומים ותמיכות שישאו חלקי מבנה שאינם מתוכננים לשאת את עצמם 
עד אשר יחוברו לחלקי מבנה יציבים או כאלו שהעומס עליהם בזמן הבניה גדול מאשר 

 . הם מתוכננים לשאת

במקרה של יציקת קורות או תקרות שמשקלן גדול מהעומס הנ"ל, על גבי תקרות  .ד
רות הקיימות במפלסים נמוכים יותר בפיגומים שיישאו את קיימות, יש לתמוך את התק

 המשקלים העודפים מעל אלו שהן מסוגלות לשאת.
הקבלן ירתק תבניות בקורות בטון, אשר היציקה בהן תעשה בשתי שלבים, עד למועד  .ה

המצוין בתוכניות. יש לכלול את תקופת הריתוק במחירי היחידה של עבודות הבטון 
 המתאימות.

בכפוף לאישור מוקדם ובכתב של המפקח ומהנדס השלד ובכפוף להגדרת י, הקבלן ראש .ו
התערובת לבטון ע"י טכנולוג בטון מטעם הקבלן )ועל חשבונו( שתאור ע"י המפקח 

, יוכל להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי והמהנדס טרם הכנתה
י לזרז את התקשות הבטון. שהבטון לא יאבד את חוזקו, וכן לבצע אשפרה מתאימה בכד

לא תשלום כל תוספת מחיר בגין השימוש בערבים כנ"ל. הקבלן יהיה ראשי להשתמש 
בסוג בטון בעל חוזק גבוה מהנדרש בתוכניות העבודה על מנת לפרק את הטפסות 
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מוקדם יותר, עד הגיע הבטון הנ"ל לחוזק הנדרש ע"פ התקן. לא תשולם כל תוספת בגין 
התשלום יהיה לפי סוג הבטון הנדרש. ראה גם סעיף  –זק" יותר השימוש בבטון ה"ח

 תת סעיף ו' בנושא הטמפרטורה במועד היציקה ועבודה בשעות הלילה. 02.01
  

 אשפרה 02.10
על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה  0205,תת פרק  02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 לתנאים כמפורט להלן:
ימים ליציקה, על כל השטחים  7לאו לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מ 

הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא 

CURING-COMPOUND .צבעוני, הכל לפי מפרט והוראות היצרן 
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  

בות ספוגות במים ולהחזיק את משטח יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכ
 ימים. 7הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 .CURING-COMPOUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 
אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר תישמר 

 ימים. 5רטובה באופן רצוף במשך 
ם הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השוני

 בגינה לקבלן שום תוספת שהיא.
הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע 
 הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה. 

 

 צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות 02.17
ים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימתו כנגד ביציקת כל האלמנט

חדירת רטיבות. אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות 
שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. כל האמור כפוף  72למשך 

 משרד ביטלמן. – לאמור בתוכניות ובמפרטים של יועץ האיטום
בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו 

". VANDEX" -" או ב ZYPEX" -את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב
הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב 

ת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא כמפורט לעיל פוטר
 יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון. 

 

 עיבוד פני הבטון 02.18
  פני התקרות, הרצפות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתוכניות.

הכל ו עם עפר )אפר( פחם להורדת החום, הבטונים בשטחים המוחלקים במידת הצורך, יהי
  עפ"י יעוץ של טכנולוג בטון מוסמך שיאושר טרם תחילת עבודתו ע"י המפקח.

 3 -פני הבטונים יתאימו להדבקת קרקמיקה, או הדבקת שטיחים והסטייה לא תהיה יותר מ
י מ'. חוסר פילוס יתוקן ע"י מדה מתפלסת ו/או ליטוש התקרה ע" 3מ"מ לאורך סרגל של 

 וע"ח הקבלן.
  

 החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות שונות ב"הליקופטר" 02.10
 כללי .א

פני הבטון בכל התקרות וברצפות יוחלקו כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב אחרת באחד  
מ"מ לגבי  3שבמפרט הכללי(. דיוק הפילוס יהיה  50ממסמכי החוזה )לרבות בפרק 

 3חלקים, פני הבטון יעובדו בדיוק עד הגבהים והמפלסים הנדרשים. בכל השטחים המו
 מ' )לא מצטבר(. 3מ"מ לאורך סרגל של 

 

 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית .ב
 מתאים ממתכת.ויברציוני  פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל הייעשעם גמר הריטוט 

 יכין הקבלן מבעוד מועדמפולס לפי שיפועים וגבהים בתוכניות,  לצורך קבלת משטח 
הסרגלים יהיו  מ' ומפולסים במדויק. 3-המרוחקים אחד מהשני כ סרגליםמערכת 
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עם רגליות  מ"מ, הפרופילים ייוצבו לתבנית 50/50מצנורות פלדה רבועים חלולים 
סרגל היישור  פילוס הסרגלים ייעשה ע"י מכשירי מדידה אופטי או לייזר. ממתכת.

 .ההויברציוני ינוע על הסרגלים האל
עודף  נוסף ותהודק וכל יבדק גובה פני הבטון,כל גומה תמולא בבטוןלאחר גמר הפילוס 

 בטון יוסר.

 מ' לבדיקת הדיוק. X 3 3של פני הסרגלים לפני היציקה כל  AS MADEיש להכין תוכנית 
 

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

בעזרת  לאחר גמר פעולות היציקה. לאחר ההחלקה ר שעותצוות מאומן היטב, מספ
הברק של המים  כמתואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלם "הפצה",

 את ההחלקה הסופית. במידה שלא ניתן לבצע המופרשים מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו
ע"י בעלי  ופטר"(,מסתובבת )"הליק ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה

 מקצוע שאומנותם בכך.
צורך  ההחלקה. מותר לפזר במקרה אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן

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

 אשפרה .ג
 הבטון באחת מהשיטות לאחר גמר ההחלקה כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני

 המפקח יאשר בכתב את השיטה הנבחרת ולא תחל כל עבודה לפני אישורו: ת:הבאו
 .שבועייםפעמים ביום לפחות במשך  3התזת מים  .1

צבעוני הכל לפי  COMPOUND - CURINGהתזת חומר חוסם התאדות הנקרא  .2
 מפרט והוראות היצרן. 

 שיטת אשפרה אחרת שיבחר הקבלן תובא לאישורו של המפקח. .3
 

 ל השכבה המוחלקתהגנה ע .ד
פוליאתילן  תובאמצעות פריסת יריע הקבלן יגן על הרצפה המוחלקת מפני פגיעה כלשהי

 ס"מ על כל שטח 5-פיזור שכבת חול בעובי של כן ועליה לרבות חפיות, מ"מ 0.3בעובי 
יונחו  הפוליאתילן בשיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. שכבת החול ויריעות הרצפה, או

מפגיעה ברצפה  כמו כן על הקבלן להימנע חשבונו. לן בתום העבודה ועלויורחקו ע"י הקב
 בדרך כלשהיא.

 

 תיקונים שונים  02.20
במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה הקבלן על 

ס"מ או מפלס הזיון העליון, הקטן מביניהם במקטעים  5חשבונו על ידי קרצוף לעומק 
ויציקת מדה והחלקה ב"הליקופטר".  ביצוע הליך תיקון מסוג זה טעון גיאומטריים מרובעים 

באישור מוקדם ובקבלת הנחיות מפורטות לביצוע מהמפקח. במידה ואין אפשרות לשינויי 
גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על פי פתרונות שיאושרו על ידי המפקח לרבות 

 פרוקה ויציקתה מחדש.
בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי אחרים לקויים  באם יתגלו לאחר היציקה

בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח, 
צק הקבלן אלמנטים חדשים לגמרי בהתאם להוראות ולמפרטים ימקומות יהובאותם 

 .המפקח מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"יה
ו כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח לתיקון, שקעים ו/או כיסי חצץ א

 ,. כמו כן" או ש"ע בכפוף לאישור המפקח300מסוג "סטרקצ'ורייט ייסתמו ע"י הקבלן בבטון 
יסתת ויסיר הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים 

ור שיטת התיקונים על ידו בכתב. הקבלן יבצע והחורים לפני בדיקתם ע"י המפקח ואיש
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תיקונים אלה יאושרו רק בקירות או  דוגמא לצורך תיקונים, וחייב לקבל גם אישור המפקח.
 באלמנטים שאינם אמורים להיות חשופים.

 

 פלדת הזיון 02.21
בתוכניות שיתאימו לדרישות  כמצוין, 3חלק  4466מצולעים לפי ת"י מוטות הזיון יהיו  .1

מכל יהיו הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו התקנים 
מ"מ ובאורכים עד  36מ"מ ועד  8 -סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט. קוטר המוטות יהיה מ 

בכפוף לאישור מוקדם של מהנדס השלד, יועץ המיגון  מ' לפי המסומן בתכניות. 24
 רתיכיםשתות פלדה מרותכות ממוטות ( יתאפשר שימוש ברכולם כולל כולם !והמפקח )

( בקירות המבנה ובתקרות. בכל מקרה, W)בעלי משיכות גבוהה המסומנים באות 
. יודגש, המזמין אינו חייב ועל חשבונוהאחריות להכנת תכ' הביצוע לנ"ל הינה על הקבלן 

לאשר שימוש ברשתות מרותכות והנ"ל נתון לשיקולו הבלעדיי וללא כל זכות עוררין של 
 הקבלן.

 
 על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל .2

 ./תחום הקירות והעמודיםמפלס התקרות
 
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור ובדיקה  .3

ל לצורך ההתחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין לא יספק רשימות ברז
 .של הקבלן בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו

 
 המצויניםבמידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה  .4

בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המפקח ובאופן כללי ייעשו תמיד 
 חיבורים לסירוגין.

 
ע"י  1חלק  466וטות פלדת הזיון, ההארכה תבוצע כמפורט בת"י אם תידרש הארכת מ .5

ת לגרום לצפיפות יתר התקני ההחפייתקנית, אולם אם לדעת המפקח עלולה  החפיי
בטון, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להשתמש באביזרי פלדה תקניים להארכת מוטות. 

הקבלן בין אם ההצעה להשתמש באביזרים אלו תהיה ביזמת המפקח או ביזמת 
 משקולים שלו, יהיה על הקבלן להציג בפני המפקח תעודות ואישורים המוכיחים,

אחד , ממוט המתיחה הפועלים בברזל המוצע מסוגל להעביר את כוחות שהאביזר
 .הנדרש ןהביטחולהמשכו עם מקדם 

העמסה  תניסיונואו  ןניסיוהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיבצע על חשבונו 
תחת כוחות המתיחה  תהיסדקוהאביזר לעמוד בפני קריעה או נ ושרשיוכיח/יוכיחו את כ

המופעלים עליו. ההחלטה הסופית בדבר שימוש באביזרי פלדה להארכת מוטות הזיון 
 תהיה בידי המפקח.

 
שהברזל רתיך לפי הוראות המפקח ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי  .6

ק המוט, והריתוך יעמוד גם בבדיקות שחוזק הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזו
 כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחירי הזיון. כפיפה קרה.

 
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת  .7

 יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
 
ם לא יימדדו ולא ישולם בעבורן, חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השוני .8

 כמפורט במפרט הבין משרדי.
 
( ובכתבשומרי המרחק יהיו סטנדרטיים ותקניים )יאושרו קודם הזמנתם ע"י המפקח  .9

מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי 
 הבטון בכל השטח. אין להשתמש בשומרי מרחק מעץ.
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, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל לא ישולמו והם כלולים פורים''ציספסלים,  .10
 במחירי היחידה.

 

 ס"מ מקצה העמוד/קיר. 5חישוקים של קורות ימדדו עד וכולל  .11
 

 ברזל ראשון בתקרה ימדד במרחק הנדרש בתוכנית מקצה קורה/קיר סמך. .12
 

דרו לביצוע. על הקבלן להתארגן להזמנת הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוג .13
תוכניות המכרז הינן תוכניות תבניות והשלמת תכנון הזיון לכל אחד מרכיבי השלד 
יושלם לא יאוחר מחודש ימים לפני ביצוע בפועל של אותו רכיב. לא תוכר כל תביעה 

 מצד הקבלן בגין אספקת תוכניות במועד זה.
 

ימדד כמשקל לפי סעיף כלוב הזיון במשקופים בקירות הגרעין לרבות 'ברזלים' בשיפוע,  .14
 ה'ברזל' שבכתב הכמויות.

 

 ברזל רתיך לא ימדד בנפרד. .15
 

 )זכר( נמדדים ביחידות.  HBS-Aאביזרי המשכיות הזיון בעומדים ובקירות מסוד  .16
 
 

 זיון ברשתות פלדה 02.22
הרשתות  המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות.

, ממוטות פלדה בעלת כושר הידבקות משופר 4466ון, לפי ת"י המרותכות תהיינה רשתות עיג
לעניין זה יודגש שאין להשתמש ברשתות . 500)פלדה מצולעת( וחוזק  גבוה, שכינוייה 

רתיכות מסוג "משוך בקר" לקירות המבנה! בכפוף לאישור מוקדם של המהנדס, יועץ 
רתיכים בעלי משיכות המיגון והמפקח יתאפשר שימוש ברשתות מרותכות ממוטות פלדה 

 הזהים בחוזקם לזה של מוטות מצולעים בדידים. ( W)המסומנים באות  גבוהה
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה  -
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  -

 3חפייה בין רשתות תהיה לפחות משבצת אחת, ובמקום שנדרשת המשכיות סטטית 
תוכנית ועל פי ההוראות. החפיות לא תשולמנה בנפרד ומחירן משבצות, או עפ"י המפורט ב
 כלול במחיר הרשתות הכללי. 

 על הקבלןמאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין 
 את הכנת תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המפקח.

ח לפני הביצוע. המפקח שומר לעצמו הזכות לאשר התוכניות התוכניות יוגשו לאשור המפק
נ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול במחירי תכנון השבועות ממועד ההגשה הסופית. על ה 3עד 

 היחידה.
חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון תקרות ובאלמנטים אנכיים כגון קירות, לא 

צורך התשלום תהיה לפי שטח פני תמדדנה ותמורתן תיכלל במחירי היחידה. המדידה ל
הבטון החשוף כפול במשקל הטיפוסי של הרשת הספציפית, זאת גם אם המתכנן ימצא לנכון 
לפרט את תוואי הרשתות באופן פרטני. שטח רשתות בתוך המפגש עם הקירות והתקרות לא 

ת באחריות הקבלן ועל חשבונו הכנת רשימוימדדו, כאמור, ימדד רק השטח הנגלה לעין. 
 ברזל.

 
 

 בדיקת בטונים טריים 02.23
 . תערובות הבטון תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים.1 
 .118. ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' 2 
אחריותו של הקבלן לתאם עם מבדקת הבטונים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה  

להביא בחשבון את מיקום האתר באילת( לפני מועד היציקה  שעות )יש 24מראש של לפחות 
 בפועל, ע"י וע"ח הקבלן, לרבות בדיקות חוזרות וכו'.
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בכל מקרה של בטון שלא הגיע לחוזק הנדרש יפעל הקבלן בהתאם להנחיות המפקח, הוצאת 
מדגמים של בטון קשוי מהמבנה טעונה באישור מוקדם של המפקח. כל הנדרש לביצוע עקב 

 את בטון שלא הגיע לחוזק הנדרש יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.מצי
 

 חבור בטון חדש לבטון ישן 02.20
התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות 

 השענות באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.
יימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים שבכתב כל ההתחברות לאלמנטים ק

הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתוכניות הקונסטרוקציה 
 שתשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

 
 

  

 חבורים לבניה 02.25

ו אליו. בזמן הקמת השלד יותקנו קוצים בכל מקום בו קירות או מחיצות בנויים יתחבר
 של המפרט הכללי לעבודות בניה. 04.04הקוצים יהיו לפי הוראות סעיף 

 

 קרקעיים -טיפול בהפסקות יציקה באלמנטים תת 02.20

בכל מקום של הפסקות יציקה אופקיות ו/או אנכיות, באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע, 
ול במחיר יש לשים ולקבע בבטון עצרי מים מתנפחים מסוג המאושר ע"י המפקח, הנ"ל כל

 היחידה של האלמנטים השונים ולא ימדד בנפרד.
 

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.27

 –יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון : בטון 
במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת  6, "5מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה "

מנת מים צמנט נמוכה תוך שימשו בסופרפלסטיסייזר ו/או  סדיקה עשיר באפר פחם ועם
הנ"ל בתיאום עם המפקח ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון המאושר ע"י אמצעים אחרים. 

 המפקח.

שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם התאמת גודל 
ת הזיון, כלולים במחירי היחידה ולא האגרגט, סוג הבטון ואמצעי הויברציה מותנים בצפיפו

 ימדדו בנפרד.
 

 אופני מדידה מיוחדים 02.28
של המפרט הכללי לעבודות  0200.00מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק 

בכל מקרה של סתירה בין האמור באופני המדידה  .המפורטים בהמשךסעיפים ל ובנוסףבניה 
 הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן הקובעים.שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט 

 

 כללי .א
 המיוחד. הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש במפרט -
 
עלות עבודת הטכנולוג הנדרשת הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את  -

 .להגדרת הרכב תערובות הבטון ע"פ סוג האלמנט ומועד היציקה
 
במפרט כמפורט בגמר בטון גלוי מוכן לצבע ם בכל חלקי המבנה עיבוד פני הבטוני -

 כלול בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות.המיוחד 
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בהתחברויות בין בטון חדש לישן לא ישולם בנפרד עבור חיספוס פני הבטונים       -
 הקיימים וגילוי ברזל קיים, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות. 

 
לא יבוצע על פי דרישות המפרט המיוחד ולשביעות רצון  במידה וגמר פני הבטון -

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

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י המפקח(  -

" או ש"ע לא ישולמו RX WATERSTOP 101לרבות עצרי מים כימיים מסוג "
 הבטונים.ד ויהיו כלולים במחירי היחידה של בנפר

 
 לרבותקיטום פינות  יצירת חריצים, שקעים, בליטות, מחיר הבטונים כולל גם  -

ופינות חדות, אפי מים, פתחים, שרוולים וכד' כפי שיידרש  פינות עגולות
 בתוכניות, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

 
 כוללים יציקה בשיפוע כמפורט בתכניות.מחירי היחידה של כל עבודות הבטון  -
 
 מחיר הבטונים כולל יציקה במעוגל כמפורט בתוכניות. -

 
 מחיר הבטונים כולל חיבור חלקי בטונים בזווית חדה או כהה בפינות הבניין. -

 
שרותי מודד מוסמך בסימונים ומדידות כלולים במחירי הסעיפים של הרכיבים       -

 הרלבנטיים.

זכריים בראשי עמודים וקירות  HBSנים כולל התקנת אביזרים מסוג מחיר הבטו -
 עבור המשכיות הזיון בעתיד. האביזרים עצמם נמדדים בנפרד.

 

 עמודים .ב
עמודים ימדדו במ"ק, בהתאם למידות בתוכנית קונסטרוקציה או בפרטי  -

 אדריכלות.
 
 מחיריטפסנות לעמודים מכל סוג שהוא לרבות טפסנות פלדה יהיו כלולים ב -

 הבטון לעמודים ולא תמדדנה בנפרד.
 
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.

 
ת גיאומטריות שונות לא ישולם עבור עיבוד תבניות למיניהן סביב עמודים בצורו -

 .בנפרד
 

 תקרות .ג
פני התקרות תהיינה  .תוך ציון עובי התקרה תקרות מסיביות מבטון ימדדו במ"ר -

מוחלקות ב"הליקופטר" לרבות ביצוע תפרי דמה/ניסור, סתימתם והגנת פני 
גמר הבטון בתחתית התקרה יהיה חלק וישר וישתלב עם התקרה בהמשך. הבטון. 

יצירת שקעים בתקרה למעבר צנרת, ו/או חריצים והנמכות  המחיר כולל
מקומיות. תקרות משופעות לא ימדדו בנפרד והם נכללים בסעיף זה. גמר הבטון 

מחיר  בתקרות תהיינה מוכנות לצבע. לא ישולם בנפרד עבור גמר התקרה.
 התקרות כולל את כל הדרישות בפרק זה ליציקתן כאלמנט רב נפח.

 
כלולים לרבות בקווים קשתיים, קרות בצורות גיאומטריות שונות עיבוד שפות הת -

 במחירי היחידה של התקרות.
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 מעקות .ד
מחיר מעקות בטון כולל החלקת פן עליון בתוספת מלט ועיצוב שיפוע במישור  

 העליון.
 

 בטונים מעל קורות תחתונות .ה
שית סעיף של תקרת בטון מקהבטונים הנמצאים מעל קורות תחתונות ימדדו לפי  

 בעובי המתאים.
 

  קירות .ו
. מדידת או עוביו בחלקיו השונים בפרישה לגובהו ימדדו במ"ק תוך ציון עובי הקיר

 הקירות תהיה לפי גובה הקומה נטו כלומר בין פני תקרות הבטון או פני קורות הבטון
בטון. פתחים בקירות הת ולתחתית תקרת הבטון או תחתית קור העליונות

מנפח הבטון ולא תשולם תוספת עבור עיבוד הפתחים.  ינוכובגיאומטריות שונות 
המחיר כולל התקנת שרוולים עיבוד פתחים למעברי צנרת, שקעים, חריצים וכדומה. 

כמו כן כולל המחיר כולל ביטון משקופים ואביזרים גם אם יסופקו ע"י אחרים. 
 המחיר הנחת צנרת חשמל בקירות בהתאם להוראות המפקח באתר.

 
לפירי מעליות וחדרי מדרגות ימדדו לכל גובהם. המחיר של קירות בפירי  קירות -

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

 
בליטות אנכיות ועיבויים מהקירות, כולל "שיניים" לרכיבים טרומיים נמדדים  -

 בנפרד. 
 

 קורות יצוקות באתר .ז
למידות בתכניות הקונסטרוקציה או בפרטי האדריכל ימדדו במ"ק בהתאם  -

 המתאימים.
 
מחיר הקורות כולל עיבודן ועיצוב צורתן בהתאם לפרטים המצורפים, כולל  -

הנחת  הכנת שקעים, שרוולים, פתחים ומעברים לצנרת במידת הצורך, כולל
צנרת חשמל בקורה בהתאם להוראות המפקח באתר. מדידת הקורות היא רק 

 הבולט מתחת לתקרה. של חלקן
קורות )רחבות( שחלק מהתחתית שלהן מונח על קירות בטון ימדדו כקורות  

 שתחתיתן חופשית.
 
מחירי היחידה של הקורות בסעיפי כתב הכמויות כוללים שימוש בתבניות פלדה  -

 וכן עיבוד תבניות צד בגבהים שונים או מעוגלים.
 
משופעות למקרה זה נחשבות קורות משופעות לא תמדדנה בנפרד. קורות  -

לקורות שהפן התחתון שלהן או הפן העליון שלהן בשיפוע או שני הפנים 
 בשיפוע. 

 

 החלקת בטונים .ח
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כמתואר  ב"הליקופטר" פני הבטונים בתקרות וברצפות בכל שטחי המבנה יוחלקו

של חב' "תיטקס" או שו"ע   TCCשימוש ביריעות בסעיפים השונים. המחיר כולל 
 טון.לאשפרת הב

כולל סידור סרגלי מתכת לקביעת המפלסים העליונים של פני  מחיר ההחלקה
התקרה. מחיר ההחלקה כולל בין היתר גם תקרות / רצפות שפני הבטון שלהם 

 .בתוכניות ששיידרבשיפוע ובכל מקום 
 

 גגות .ט
ס"מ  5מחיר כל הבטונים היצוקים מעל הגג כוללים עיצוב שקעים וחריצים עומק עד  

 יטום הגג והחלקת הליקופטר.לגמר א
 

 

 קרקעיים וקירות מרתף חיצוניים-מבנים תת .י
מחיר הבטונים בקירות חיצוניים, במבנים תת קרקעיים כגון: פירי מעליות, בורות  

וכו' כולל ביצוע הפסקת יציקה בין רצפה וקירות כמו במאגרי מים כלומר הוספת 

ת וכן אטם כימי, עבור סעיף זה מ"מ בחיבור רצפה וקירו 240בגובה  P.V.Cעצר מים 
 לא ישולם בנפרד.

כמו כן לא יורשו מעברים דרך הקירות ללא שימוש באביזר אוטם. על הקבלן להביא  
 לאישור המפקח את אופן יציקת האלמנט לאישור.

עבור ביצוע "קיקר" במפגש בין רצפה לקירות חיצוניים ועצרי מים שבתוכו וכן  
ישולם בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של  בהפסקות היציקה האנכיות לא

 הרצפה וקירות הבטון.
לא יורשה שימוש בשרוולים בקירות לקשירת ותמיכת התבניות אלא באביזרים  

אטומים כדוגמת אביזרים בקירות מרחבים מוגנים עבור שימוש באביזרים אטומים 
 לא ישולם בנפרד והם כלולים במחיר הקירות.

 
מחיר הבטונים כולל ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות ברכיבים הבאים במגע                          

 עם המים והקרקע, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 

 ברזל לזיון הבטונים .יא
 

לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים, ארכים, כפופים  'ברזל'מחירי ה -
 וכיו"ב.

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

 ל"ציפורים" וכיו"ב.
 
 מ"מ. 36לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע עד קוטר  -
 
 מ'. 24לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם עד  -
 
מחירי היחידה לזיון לא ישתנו גם אם בתכניות העבודה המפורטות יסודר הברזל  -

 בצפיפות גדולה.במס' שכבות ו
 
לא תשולם תוספת עבור מוטות ברזל המשמשים ליצירת רווחים בין שכבות הזיון  -

 בקורות, תקרות, קירות וכו'.
 
 ., להנחת הזיון העליון בתקרות או בקורות"לא ישולם בנפרד עבור "ספסלים -
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הכנת רשימות ברזל מפורטות כלולה במחיר היחידה ותיעשה אך ורק ע"י   -
 באחריותו ועל חשבונו.הקבלן 

 
 לא ישולם עבור חפיות ברשתות מרותכות. -

           
 לא תשולם תוספת עבור ברזל רתיך לרבות הריתוכים הנדרשים.      -
 
לא ישולם עבור הוצאת קוצים להתחברות בין בטונים. אי הוצאת קוצים תחייב      -

 "י המפקח. את הקבלן לעגן קוצים על חשבונו לפי פרטים שיאושרו ע
 

 

 תמיכות ופיגומים זמניים .יב
 לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד וחלקיו באופן זמני 

בעת ביצועו לרבות ביצוע יסודות בקרקע עבור התמיכות ולרבות תמיכות זמניות 
 לרכיבים טרומיים למיניהם.

. תכנונם יעשה בהתאם לנדרש תמיכות ופיגומים אלו יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו 
 בתכניות ובהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות והפיגומים. 

כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות שחוזקן אינו מסוגל לשאת את  
העומס של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהן. הקבלן יוודא העומסים המותרים 

רוג מעבר להם הן בעומסים הניידים והן להעמסת חלקי המבנה השונים וידאג לא לח
 בעומסים הקבועים.

 
 

 פחיות ופרופילי פלדה .יג
 שבמפרט הכללי. 19מדידת העבודות תהיה בהתאם לפרק  -
מחיר פרופילי הפלדה, פחיות, פלטות לעיגון וכו' כולל אספקה ואת כל העבודות  -

אות הנדרשות להתקנתם כמפורט בתכניות, ובכלל זה מבלי לפגוע בכל הור
המפרט הטכני גם את כל עבודות ההכנה הנדרשות בבטונים, כדי לאפשר את 

רכיבי הפלדה  קביעת רכיבי הפלדה ואת מידות הריתוך או ההברגה הנדרשות.
לא ימדדו  גרם/סמ"ק. 7.85ימדדו במשקלם התאורטי לפי המשקל הנומינלי 

  .עגלוון וצבמחיר רכיבי הפלדה כולל  .ברגים ואלמנטי קביעה אחרים
 

 

 עבודות בניה – 00פרק 

 

 כללי 00.01

 
 : דלהלן הנוספות בהוראות בהתחשב 04 פרק הכללי המפרט הוראות לפי כולה תבוצע העבודה

 של הוצאה י"ע להבטיח יש מבטון לאלמנטים או עצמם לבין ביניהם הקירות חיבורי כל את .א

 (.קשר שנני) בטון שטרבות יציקת וכן קוצים

 (. הבלוקים סוגי בכל)  בלוקים יבשבר השימוש יותר לא .ב

 . צידם על מונחים בטון בבלוקי שימוש יותר לא .ג

 (. הבלוק שטח כל על)  מלא יהיה במישקים הטיט .ד

 6 עם ס"מ 30/20 בגודל אנכית חגורה בו תנתן בתווך עמוד ללא' מ 5 מעל שאורכו קיר קטע כל .ה
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 . ובתקרה ברצפה מעוגנים מ"מ 12 בקוטר מצולעים מוטות

 כאשר לפחות אחת אופקית חגורה בו תהיה פתחים בו שיש ובין אטום שהוא בין,  קיר כל .ו

 . בקצוות בטון בעמודי מעוגנים יהיו החגורה מוטות

 . הכללי במפרט כנדרש הנגדי מהקיר או מהעמוד קוץ יוצא שניה בנייה שורת בכל .ז

 

 .דיםלעמו או/ו האנכיות לחגורות ויחוברו בלוקים 10 כל יהיו אופקיות חגורות

 50 לאורך פתחים מעל ל"כנ,  מ"ס 20 כל מ"מ 8 בקוטר חישוק עם מ"מ 12 בקוטר מוטות 4 ברזל

 '.מ 2.10 - מ האופקיות החגורות בין האנכי המרחק יגדל לא, מקרה בכל.  הפתח של צד מכל מ"ס

  

 הצבה וביטון משקופים 00.02

 המשקוף שקע לתוך הקיר קצה הכנסת ידי על וייוצב הבניה בעת יורכב מכופף פח משקוף .1

 החיבור יבוצע הבניה לאחר יורכב ומשקוף במקרה.  בבטון הגובה לכל הנותר הרווח ומילוי

 . הכללי במפרט 04042 סעיף לפי אנכי לבטון קיר חיבור כמו

 בעזרת מיושרים כשהם, גובה על הקפדה כדי תוך תעשה הבניה בתוך מלבנים משקופים הצבת .2

 מרווח להשאיר יש הטיח עם המשקוף פני את לישר נדרש אם.  טיהס בפני תמוכים ואנך סרגל

 בתוכניות כנדרש המשקוף את להרכיב יש אחרים במקרים.  הטיח עבור מ"מ 15 לפחות

 . הטיח בעובי ובהתחשב

. רטיבות נגד ערב בתוספת עדש אגרגט עם בבטון המשקוף חלל מילוי על להקפיד הקבלן על .3

 .מחדש ולהרכיבו לפרקו הקבלן על יהיה, מלא היהי לא המשקוף שמילוי מקרה בכל

 או בליטה כל תורשה ולא אחיד בקו מיושרת תהיה אחד בקיר יותר או משקופים שני הצבת .4

 .מהתקן סטיה

 למשקוף עיוות יגרם שלא כך אורכו לכל מבפנים המשקוף את לתמוך יש הדייס יציקת בעת  .5

  .היציקה או/ו התמיכה במהלך

 הוראת לפי זיון עם חגורה יציקת י"ע הביטון יבוצע לפתח המשקוף בין גדול רווח קיים אם .6

 . המפקח

 

 :מחיצות 00.03

ס"מ. מעל מפלס הדלתות יבוצעו חגורות  207יבנו מבלוקי בטון בעובי  מבנההמחיצות ב

 ס"מ. לכל אורך המחיצות. 15מינימלי של  גובהרצופות ב

פגש בין מחיצות או בין מחיצה לקיר חוץ חגורות אלו יבוצעו גם בקטעי קיר ללא פתח. במ 

תבוצע יציקת "שטרבה". לפני ביצוע "שטרבה" במפגש עם קיר חוץ יש לבצע בו חריץ בעומק 

 ס"מ על מנת להבטיח חיבור מושלם בין המחיצה לקיר. 3.0-של כ

 

 :אופני מדידה ותכולת מחירים 00.00

 מ"ר. 1ל העולה על קירות ומחיצות ימדדו לפי מ"ר נטו בניקוי פתחי בגדו -

 מחיר החגורות האופקיות והאנכיות לרבות השטרבות כלול במחירי היחידה. -
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 עבודות איטום – 5פרק 

 רשימת סעיפים

 

 תיאור מספר

 איטום רצפת רפסודה  .1

 איטום פני רצפת רפסודה  .2

 איטום תעלת ניקוז  .3

 איטום רצפת חדר שירותים  .0

 איטום קירות חדרי שירותים  .5

 גות מעל חדריםאיטום ג  .0

 איטום תפר התפשטות בגג בין מבנה קיים לחדש  .7

 איטום גגוני בטון של פירי איוורור  .8

 איטום גשר מעבר בין גגות  .0

 איטום קירות חוץ בגמר טיח  .10

 טיפול בקירות חיצוניים בגמר בטון אדריכלי  .11
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 איטום רצפת רפסודה 

 3590/1-08עד  3590/1-01ראה פרט/ים: 

 

 תית החפירה יש לבצע: על גבי תח

 

 בטון רזה .1.1

ס"מ עם אגרגט שומשום. פני הבטון יהיו חלקים  5בעובי  20-יש לצקת בטון רזה ב

 לקבלת מערכת האיטום.

 

 . הקונסטרוקטיבית מפלס פני הבטון הרזה יהיה במפלס תחתית הרצפה

 

 יש להתקין את מוטות הארקה בזמן היציקה לפי הנחיות יועץ חשמל.

 

 איטום .1.2

או שו"ע להדבקה  PMH 3040מסוג  HDPEי הבטון הרזה, יש לפרוס יריעת על גב

 מ"מ, כאשר הצד עם הניילון להסרה מופנה כלפי מעלה. 1.5עצמית בעובי 

 

יבוצעו על פי הנחיות יצרן ע"י סרטים להדבקה עצמית עם דבק  ביניהם חיבור היריעות

 חד/ דו צדדי.

 

 הנחיות כלליות לביצוע היריעות:

 

 מבצע בשטח את עבודות האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח בפריסה והלחמתהקבלן ה

 שר ע"י המפקח לפני ביצוע העבודה.ויאו  HDPEיריעות איטום מסוג 

 

עצמים העלולים לפגוע בשלמות מ הישתית לפריסת היריעות תהיה חלקה ונקתה

 היריעות. השטח המיועד לפריסה יאושר ע"י המפקח ביומן העבודה. 

 

 תבוצע בהתאם לתנאי מזג אוויר כדלהלן: HDPEיריעות  הדבקתופריסה 

 

 לא תותר פריסה והלחמת יריעות בזמן גשם.

 

 .º35לא תיפרסנה יריעות בטמפ' העולה על 
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 לא תיפרסנה יריעות בזמן סופות אבק וחול. 

 

 לא תיפרסנה יריעות בתנאי מזג אוויר קיצוניים.  

 

יעה בתוך תבנית היציקה של דופן הרפסודה יש לקפל את הירבחיבור לדופן הרפסודה 

 כך שיריעת האיטום תגיע מתחתית הרפסודה לדופן הרפסודה באופן רציף.

 

 -יש לעגן את היריעה על גבי קיר המבנה הקיים בגובה של כבחיבור לקיר מבנה קיים 

 X 50 3במידות של  פס אלומיניוםעם ס"מ לפחות מעל מפלס רצפת המבנה הקיים  20

 SAPIRמסטיק פוליאוריטן מסוג "העליון, כדי לסתום עם  וחלקופף בומכמ"מ 

THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIRהפס יקבע ע"י " או שו"ע .

 "מ.ס 25כל  מסמרים או ברגים מגולוונים

 

 איטום מעברי צנרת .1.3

בכל מעבר צנרת אנכית בשטח הרצפה, יש להתקין סביב כל מעבר צינור אביזר אטימה 

 מסוג "איזיטום" עם סינר בוטילי בגמר בד.

 יש להתאים את קוטר החבק של האביזר לקוטר הצינור האנכי.

 יש להתקין את האביזר כך שפני הבד יפנו כלפי מעלה.

 

 איטום סביב מוטות הארקה .1.4

ס"מ,  3 -סביב כל מוט הארקה, יש להניח תבנית עץ או אחר לצורך יציקה בגובה של כ

 מ.ס" 7 -ובהיקף של כ

 אל תוך תבנית היציקה, יש לצקת חומר איטום מסוג "איזיגום".

 יש לוודא כי חומר האיטום חופף את יריעת האיטום שברצפה ואת גוף מוט הארקה.

 לאחר ייבוש מלא של החומר, יש להסיר את התבנית בזהירות לפני יציקת הרצפה.

 

 הנחת שומרי מרחק ויציקת רצפה .1.5

כבת הפוליאטילן המכסה שכבת ההדבקה. על גבי לפני יציקת הבטון יש להסיר ש

ס"מ באופן זהיר. על גבי  X 7 X 15 7היריעה יש לפזר שומרי מרחק במידות 

 שומרי המרחק יורכבו ברזלי הזיון ויציקת רצפת בטון לפי הקונסטרוקציה.

 

 איטום פני רצפת רפסודה 

 3590/1-05עד  3590/1-01ראה פרטים: 

  י רצפת הרפסודה הפתוחה לשמיים. סעיף זה מתייחס לאיטום פנ
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 עצר מים מתנפח .1.6

בהיקף קירות המבנה במרכז היציקה של קירות חוץ, יש להצמיד פס עצר מים מתנפח 

 מ"מ. X 20 5" או שו"ע במידות של ELASTOSWELLמסוג "

 

 בטון בשיפועים .1.7

ז כלפי חוץ המבנה, או כלפי תעלת הניקו 1.5% בשיפוע לפחות של 20-בטון ב יש לצקת

 באזור מבואת הכניסה.

  יהיו חלקים לקבלת האיטום.  פני שכבת השיפועים

 

 הכנת השטח  .1.8

 שטח הרצפה והקירות עד לגובה מפלס הריצוף העתידי, ולנקות היטביש להכין את 

 אבק, לכלוך, שומן וכו'. 

 

 איטום  .1.9

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

ק"ג/מ"ר כל אחת. )הכמות הכללית  1ו שו"ע בכמות של " אE-747אלסטופלקס " מסוג

 "ג/מ"ר(. ק 3תהיה 

 

רצפת הרפסודה, ותעלה על גבי הקירות עד למפלס פני האיטום יכלול את כל שטח 

הריצוף העתידי, או שתבוצע בחפיפה ליריעת האיטום שבדופן הרפסודה על גבי יריעה 

 מסוגלהדבקה עצמית בגמר בד 

 "SCAPA TAPES SC-318 "מס 20-או שו"ע ברוחב של כ". 

תבוצע השלמת האיטום ע"י מריחות של חומר איטום ביטומני  בחיבור לתעלת ניקוז

 20-מ"מ. החפיפה לאיטום שברצפה תהיה כ 4" או שו"ע בעובי PECIMOR 2Nמסוג "

 המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע.  ס"מ, לחגורת הבטון ולשולי

 

" אוריםסביב הנקז מתחת לריצוף, יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני מסוג "

 ג"ר/מ"ר למניעת סתימה.  300 במשקל

 

 גמר .1.10

  ביצוע גמר על גבי מילוי או הדבקה לפי הנחיות אדריכל.

 איטום תעלת ניקוז 

 3590/1-02, 3590/1-01ראה פרטים: 
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  ואת הכניסה הפתוחה לשמיים. סעיף זה מתייחס לאיטום תעלת הניקוז באזור מב

 

 מדה בשיפועים .1.11

בשיפועים. פני המדה יהיו חלקים, נקיים,  20-בתחתית התעלה יש לצקת מדה בטון ב

יציבים ויבשים לקראת קבלת האיטום. יש לסתום את כל החורים וכיסי סגרגציה 

)מדולל במים  או שו"ע "SAPIR M-140חול ומים בתוספת " 3צמנט,  1של בתערובת 

1:3) . 

 

 מערכת ניקוז .1.12

בכניסה לצינור ניקוז יש להתקין קולטן עשוי פח נירוסטה בעל שוליים ברוחב לא פחות 

ס"מ לחיבור עם מערכת האיטום. הרכבת הקולטן תבוצע ע"י קיבוע השוליים  5-מ

" SAPIR THANE 230באמצעות ברגים אל חלד, על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע.SAPIR THANEמסוג "או שו"ע על גבי פריימר 

 

 איטום צמנטי .1.13

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  3בכל שטח הפנימי של התעלה יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(. 3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1" או שו"ע בכמות של 730"ספירקוט 

 

 

 איטום רצפת חדר שירותים

 3590/3-04עד  3590/3-01ראה פרטים: 

החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך  ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני

קטן יותר מרוחב הקיר על מנת  ס"מ 1-יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 מתחת לתחתית הריצוף במקום.ס"מ  1 -רה יהיו בגובה של כבאזור דלת הכניסה, פני החגו

  

 הכנת השטח  .1.14

לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע 

האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות וכו'. יש 

ום. לנקות את השטח לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיט

 מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום. 
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 ביטון צינורות .1.15

 

יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת בטון, 

 ס"מ. פני מעטפת הבטון יהיו יציבים.  2-3 -כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ

 

 פריימר .1.16

 שלבכמות  ו שו"ע"אקוואדור" אמסוג  אפוקסי על בסיס מים ריחת פריימר יש לבצע מ

 ג"ר/מ"ר.  300

 

 ביטומני פוליאוריטן איטום  .1.17

ביטומני מסוג  של חומר איטום פוליאוריטןת ומריחמספר על גבי הפריימר יש לבצע 

 . מ"מ 3עד לקבלת עובי שכבה של או שו"ע " PBהיפרדסמו "

יש רצועה של יריעה גמישה מסוג "סיקה בנד" או סביב מחסומי הרצפה יש להלב

 1-ס"מ. יש לבצע במרכזה חור בקוטר של כ X 30 30שו"ע. הרצועה תהיה במידות של 

ס"מ קטן יותר מקוטר הצינור הנתון ולהלבישו בלחץ. מריחות האיטום יבוצעו על גבי 

 היריעה ויכסו אותה באופן מושלם.

"מ מעל פני ס 10-כ על הקירות עד לגובה של האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה

 הריצוף הסופי, כלומר על כל גובה חגורת הבטון.  

חגורת הבטון ברצף. לפני ביצוע ריצוף החדר, יודבק יעלה האיטום על גבי  בסף הדלת

 SAPIR THANEעל האיטום סרגל אלומיניום על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג "

" או שו"ע. גובה הסרגל יהיה מפני ריצוף SAPIRסוג "" או שו"ע על גבי פריימר מ230

 ס"מ לפחות עם מערכת האיטום. 2-3חוץ של החדר עד לחפיפה של 

 

  מחסומי רצפהחיבור האיטום ל .1.18

יהיו מסוג במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז כפול, המחסומים 

"DALLMER " מים וליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת בעלי שאו שו"ע

 חוזרים. 

 . האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז

 

במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים )לא כפולים(, סביב פתח המחסום יבוצע 

 עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה.

 

 ברי צנרת במע טיפול .1.19
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החודרים דרך רצפת כד' , מתכת וPVCגבריט", " מעברי צינורות שונים כדוגמתב

" או שו"ע בצורת EASY GUMבצע מריחה של מסטיק מסוג "החדרים הרטובים יש ל

  רולקה עבה סביב הצינור.

 . כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום

 

 נייר טול להגנה .1.20

 על גבי האיטום יש להניח נייר טול להגנת האיטום.

 

 מילוי חול מיוצב  .1.21

 

 1-ק"ג צמנט ל 100יש למלא שכבת חול מיוצב, התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של 

מ"ק חול, יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה יציבה לפני 

 הדבקת הריצוף.

 

 במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.

 

 י ישר לקבלת הריצוף.מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופק

 פני המילוי יהיו חלקים, יציבים, מפולסים ויבשים לקראת הריצוף.

 

 גמר ריצוף .1.22

 כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.בהדבקה ביצוע ריצוף 

 

 איטום קירות חדרי שירותים .2

 3590/3-06עד  3590/3-01ראה פרטים: 

ם, מקלחות, אמבטיות סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שרותי הערה: 

 וכד'. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד'.

לאחר בניית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של החדר יש 

 לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:

 

 קירות בלוק ו/או בטון .2.1

 הכנת השטח  .2.1.1

אוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את יש להכין את השטח ולד

כל החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, 

באמצעות בין בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' 
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-SAPIR Mמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1תערובת 

 .1:3ביחס  " או שו"ע, מדולל במים140

 

 איטום  .2.1.2

מסוג "ספיר הרבצה צמנטית הרבצה צמנטית  בשטח הקיר יש לבצע

 מ"מ. 8 -יהיה  כ  . עובי השכבהאטומה" או שו"ע

 יש להרטיב את שטח הבלוק לפני תחילת העבודה.

 יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מנת לקבל את הקרמיקה בהדבקה.

ם הביטומני העולה על הקיר יש בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטו

על גבי . "מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג 60משקל  להטביע רשת אינטרגלס

 . של האיטום הביטומני עד לכיסוי מושלם האיטום הצמנטיהרשת 

 '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר

 

 בקירות גבס .2.2

 הכנת השטח  .2.2.1

חומר כלוך, שומן וכד' לגרד יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, ל

 שאינו דבוק ולנקות את שטח הקירות היטב לקבלת האיטום.

  לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים, מעברים וכד'.

 

 פריימר .2.2.2

" או GISOGRUNDבכל שטח הקירות יש לבצע מריחת פריימר מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 150-200שו"ע בכמות 

 

 איטום .2.2.3

בחיבורים שבפינת מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות, סביב הקירות, 

בחיבור בין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון או בלוקי בטון, חיבור בין לוחות 

גבס או כל חיבור אחר, יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות של יריעה 

 פלסטית מסוג

"PCI-DICHTBAND-OBJEKT או שו"ע, בעלת ציפוי פוליאסטר לכל "

 בשני צדדיה. אורכה

סביב הצינורות  היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית 

 ס"מ.  X10  10 " או שו"ע במידות שלPCI-WANDמסוג"

 

 מריחות של חומר אקרילי מסוג 2על גבי כל שטח הקירות ביצוע 
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"PCI-LASTOGUM ק"ג/מ"ר כל מריחה 0.75" בכמות של 

 ק"ג/מ"ר(.  1.5)סה"כ 

 כסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים המריחות י

 בחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם.

 '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר

 

 מר ג .2.3

 אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. חיפויביצוע 

 ניתן לבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג

"SAPIR BOND 225.או שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות " 

 

 איטום גגות מעל חדרים

 3590/5-10עד  3590/5-01ראה פרט/ים: 

 סעיף זה מתייחס לאיטום גגות המבנים החדשים של אולם הכניסה ומבנה השרותים.

 

 הכנת השטח  .2.4

ים על האיטום, לדוגמא: האלמנטים שמשפיעכל לפני תחילת העבודה יש להשלים את 

מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. 

 

ון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל יש לצקת חגורת בטגג, בספי יציאה ל

 בהתאם לתוכניות האדריכל. תהיהשכבת האיטום הכללית. גובה החגורה 

 

 מחסום אדים  .2.5

 על פני רצפת הבטון: 

 

רצפה, באמצעות "מ סביב הס X 3 3במידות של יש לבצע רולקות  .2.5.1

מכמות  15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1תערובת 

 הצמנט(.

 300שו"ע בכמות של " או GS 474" ש למרוח פריימר ביטומני מסוגי .2.5.2

 ג"ר/מ"ר. 
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"אלסטקס  לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג .2.5.3

 "ג/מ"ר, ק 2 ו שו"ע בכמות של" א75/25

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

יניום יש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית עם שכבת אלומ .2.5.4

 " או שו"ע. חפיפה לאורךביטוגלס אלו " מסוג

ס"מ, הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת  20 ס"מ ולרוחב 10

 אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. 

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד מח .2.5.5

לגובה קצה האיטום. מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו 

 , לעמודים, לצינורות וכו'. לקירותקות מסביב ברול

 רמי תבידוד  .2.6

 "מס 5 שו"ע בעוביאו  "L"פוליפאן" דגם "לוחות  על גבי מחסום האדים יש להדביק

 או אחר לפי הנחיות של יועץ תרמי.

   

 שיפועים  .2.7

. עובי שכבת השיפועים 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב

ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין  4היה המינימאלי י

 לקראת קבלת האיטום.

 

 רולקה .2.8

 

יש לבצע רולקות במידות של בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות, עמודים וכו' 

5 X 5 חול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1, באמצעות תערובת ס"מS.B.R  מסוג

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

 

 מערכת ניקוז  .2.9

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של 

האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים 

ס"מ מכל שטח  50יש לדאוג כי פתחת כניסה לצינור ניקוז יהיה מרוחק לפחות  סביבו.

 .אנכי
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 צווארון ביטומניאו שו"ע בעלי דלביט" DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג "

לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס 

 להגנה.  בטוןהאיטום וממפלס ה

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

 אינסטלציה. 

 

  הכנת השטח .2.10

 

יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים לגג לא בוצע חיפוי האבן או אחר עד 

ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. השלמת החיפוי במקום זה תבוצע  20מפלס לפחות 

 לאחר סיום עבודות האיטום בגג.

 

משפיעים על האיטום, לדוגמא: ההאלמנטים  כללפני תחילת העבודה יש להשלים את 

צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  מעקות, 

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 . האיטוםברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

 

 פריימר  .2.11

 על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג

 ר/מ"ר.ג" 300מות של " או שו"ע בכB 2000ר "ספי

 

 שכבת ביטומן חם  .2.12

 1או שו"ע בכמות של " 105/25 מריחות ביטומן חם מסוג " 2על גבי הפריימר יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(.  2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ

 

 יריעת חיזוק .2.13

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה 

ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  30תהיה ברוחב מינימום של 

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

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" PLUVITEC 4Rמסוג "יריעת החיזוק תהיה 

 

 לאטימה  תריעי .2.14

או שו"ע על בסיס " PLUVITEC 5Rסוג "הלחמת יריעה ביטומנית מעל כל השטח 

S.B.S ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות "מ. מ 5 עוביב

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

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ס"מ.  20-יהיו לא פחות מ של היריעות הסמוכות

 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 

 יריעת חיפוי עליונה .2.15

לקראת שטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי. 

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית 

ס"מ מעל יריעת  5גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  ותעלה על

 החיזוק.

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" PLUVITEC 5R"יריעת החיפוי תהיה 

 

 גמר האיטום .2.16

יש לקבע את דפנות וכד' פירי איוורור, מעקות קירות בחיבור לשטחים אנכיים כמו: 

 פס אלומיניוםעם הגנת האיטום על פני "מ מס 10-היריעות הביטומניות בגובה של כ

מסטיק פוליאוריטן העליון, כדי לסתום עם  וחלקומכופף במ"מ,  X 50 3במידות של 

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

המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י 

 "מ. ס 25כל  ים מגולווניםמסמרים או ברג

המרזב באופן אטום  שוליל איטוםחיבור ה יבוצע ע"יגמר האיטום סביב הנקזים 

ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת 

 לא ליצור שלוליות מים עומדים. 

 

 בד גאוטכני  .2.17

 300 במשקלאורים" או שו"ע " מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני

 . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

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

 

 דה להגנה מ .2.18

 ס"מ.  5 יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של

 המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 

טכני כבד יש להוסיף רשתות זיון לשכבת המדה. סוג הרשתות ועובי באזורים לציוד 

 שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.
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 בסיסים לציוד טכני .2.19

יציקת בסיסים לציוד טכני תבוצע על גבי בטון הגנה. יש לדאוג כי יציקת הבסיסים 

ם בדרכי המים תבוצע ללא פגיעות באיטום או שכבת ההגנה וללא יצירת מכשולי

 לניקוז.

 

 איטום תפר התפשטות בבג בין מבנה קיים לחדש

 3590/5-01ראה פרט: 

 סעיף זה מתייחס לאיטום התפר הנוצר בין מעקה המבנה החדש לבין קיר המבנה הקיים.

 

 הכנת השטח .2.20

לאחר גמר יציקת המעקה, יש לנקות מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל 

ס"מ. יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה  2יביים בעומק של הקוצים הלא קונסטרוקט

חול, מים  3צמנט,  1עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים בתערובת 

 .1:3" או שו"ע, מדולל במים ביחס SAPIR M-140מסוג " S.B.Rותוסף על בסיס 

 

 על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 

 תפר איטום ה .2.21

 לעומקיש לגרד את הקלקר  הגבהות הבטון, תפר במפלס פניהבקצה 

 1 ס"מ, לנקות את שולי התפר ולדחוס בלחץ מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של 4 - כ של

 ס"מ גדול מרוחב התפר.

 

 מסטיק פוליאוריטן מסוג יש לסתום ב, את קצה התפר הנותר

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

  .בטוןהס"מ ממפלס פני  0.5-יהיה שקוע כ

 

" או TRELLEBORGמסוג " E.P.D.Mעל גבי התפר לכל אורכו יש להניח יריעת  

מ"מ. רוחב היריעה משתנה על פי התכנון. היריעה תודבק להגבהות  1שו"ע בעובי 

 שו"ע. הדבקת היריעות תבוצעאו " SILIRUBהבטון על גבי דבק משחתי מסוג "

בצורה ממורכזת לכל אורך התפר תוך כדי השארת עודף היריעה בצורת "אומגה" אל 

 תוך התפר.

 

 ס"מ.  7-היריעה תכלול את כל אורך התפר ותעלה על גבי הקירות לגובה של כ
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  הגנת האיטום .2.22

הכיסוי הסופי מעל התפר יבוצע ע"י כיסוי פח מכופף ומגולוון המעוגן לקיר המבנה 

 מסטיק פוליאוריטן מסוג לסתום בקו העליון, כדי החדש ומכופף בחל

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

 

 איטום גגוני בטון של פירי איוורור .3

 3590/5-07ראה פרט: 

 על גבי גגון הבטון המשופע יש לבצע:

 

 הכנת השטח  .3.1

כל לכלוך אבק וכד' לחתוך יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מ

ס"מ. יש  2את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 

 לנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל החורים של המשטח 

" או SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1בתערובת 

 .1:3שו"ע, מדולל במים ביחס 

 

 פריימר .3.2

טח הגגון, תקרה וקירות היקפיים, נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח על פני כל ש

 ג"ר/מ"ר. 200" או שו"ע בכמות של EP-Wפריימר מסוג "

 

 איטום .3.3

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג " 

מ"מ. האיטום יכלול  2" או שו"ע בעובי כולל  WATERTANK PU WTפוליאוריטן 

-ת כל השטח הפני הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של כא

 ס"מ. 10

-PUלאחר התקשות השכבה יש לבצע מריחה נוספת של חומר פוליאוריטני מסוג "

PROOF ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של 

 

 איטום מעבר תעלת מ.א. דרך קירות השל פיר .3.4

 יעשה על ידי קבלן מ.א.סגירת מרווחים בין התעלות והבטון 

במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל מעברים צפופים של צינורות ותעלות. יש 

 להקפיד על כך שחלקם החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ.
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סגירת המרווחים במישור פני הבטון תבוצע ע"י רצועה של יריעה להדבקה עצמית 

 בגמר בד גאוטכני ברוחב של" SCAPA TAPES SC-316Wמסוג "

ס"מ שתחבר בין היקף הפתח לתעלת הפח. על גבי הסרט יבוצעו מספר מריחות  10-כ

" או שו"ע בגוון לבן עד לכיסוי LVשל חומר איטום פוליאוריטן מסוג "היפרדסמו 

 מוחלט של הסרט.

הכל  –בהדבקה מלאה בהיקף   EPDMניתן להחליף את רצועת הסרט ביריעת 

 יות יועץ מ.א. בהתאם להנח

 

 סגירה סביב תריסי פיר האוורור .3.5

בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע מריחות של חומר איטום 

" או שו"ע, על גבי פריימר  WATERTANK PU WTפוליאוריטני מסוג " פוליאוריטן 

 מ"מ. 2" או שו"ע. עובי שכבת האיטום יהיה EP-Wמסוג "

 

 

 בין גגותאיטום גשר מעבר  .0

 3590/5-10ראה פרט:  

 הכנת השטח  .4.1

יש לנקות היטב את שטח רצפת הבטון מלכלוך אבק וכד' לחתוך את כל הקוצים, חוטי 

ס"מ. יש לנקות חורי סגרגציה  2קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 

 ולסתום את כל החורים של המשטח 

" או SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1בתערובת 

 .1:3שו"ע, מדולל במים ביחס 

 

 פריימר .4.2

 על פני כל שטח הרצפה, נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר מסוג

"EP-W ג"ר/מ"ר. 200" או שו"ע בכמות של 

 

 איטום .4.3

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג " 

מ"מ. האיטום יכלול  2" או שו"ע בעובי כולל  WATERTANK PU WTפוליאוריטן 

את כל השטח רצפת הגשר, וירד על גבי דופן רצפת הגשר בחפיפה לסרגלי האלומניום 

 המעגנים את מערכת האיטום האנכית של הגגות.
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-PUלאחר התקשות השכבה יש לבצע מריחה נוספת של חומר פוליאוריטני מסוג "

PROOF ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של 

 

 על פני שכבת האיטום העליונה טרם יבשה יש לפזר אגרגט קוורץ למניעת החלקה.

 

 

 איטום קירות חוץ בגמר טיח .5

בשיטה  בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון

  וכד'. הצדדים המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד וכד' טיחבגמר , רטובה

  

 נת השטח הכ .5.1

וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק,  יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות

יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי  .שאריות חומר לא מודבק וכד'

באמצעות אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו ס"מ 2בטון בעומק של 

" או SAPIR M-140מסוג " S.B.Rל בסיס חול, מים ותוסף ע 3צמנט,  1תערובת 

 .1:3שו"ע, מדולל במים ביחס 

 

 איטום צמנטי  .5.2

  -  בקירות בלוקי בטון

 

לי של א. עובי מינימ"ספיר הרבצה צמנטית אטומה" או שו"עהאיטום יעשה ע"י 

 מ"מ. 10-כ  השכבה

 

  -בקירות, עמודים, או קורות מבטון  

 

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

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

 

לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע שכבת "שמנת הדבקה" בהתאם להנחיות 

 יצרן חומר האיטום.

 

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג 

 ' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס וכד

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

 החיבור. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן. 
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 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן .5.3

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.

 כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן  סביב

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

 

 חיבור למשקופי החלונות  .5.4

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

 

יש להצמידה לשטח הכללי , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו

או שו"ע. המסטיק " SILIRUBירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "של הק

 לקיר האטום.   E.P.D.M – יחבר בצורה אטומה את יריעת ה

 

 יש להצמיד יריעת סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 

"SELF ADHESIVE מסוג" על בסיס בוטילי 

 "SCAPA TAPES SC-318 "ס"מ חפיפה לאיטום  10"מ )ס 20-ל כאו שו"ע ברוחב ש

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.  10-הקירות ו

 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  הערה:

" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום. ".SAPIRמסוג "

 גמר .1.1

 תליית אבן או טיח כמתוכנן. ביצוע גמר

 

 

 טיפול בקירות חיצוניים בגמר בטון אדריכלי .0

 חומר דוחה מים  .6.1

 ביצוע התזה של חומר דוחה מים על בסיס פוליסילוקסן מסוג 

"PRIME A PELL H2O .או שו"ע כמות ההתזה תהיה בהתאם לספיגות הקיר " 

להבריש את החומר  יש לרסס לפחות פעמיים עד לכיסוי מושלם של שטח הקיר. ניתן

 במקום להתיזו.

 

לפני תחילת העבודה יבוצע ניסוי מקומי באזור מוסתר וקבלת אישורו של האדריכל, 

 רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר הקירות.
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 1נ ס פ ח  

  

 

 אחריות הביצוע  .7

או  כללית השנים החל מתאריך קבלת העבוד 10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

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

 אחריות זו תכלול: 

 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .7.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. .7.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .7.3

 

תחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות ידרשו תיקונים באזורים שב אם

לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד 

מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול י 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 נים. הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקו

 

 לוח זמנים 

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת 

עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים 

מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא 

געו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל יפ

 הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע 

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה  .7.4

 למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום

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

 מערכות האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.  .7.5

בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או 
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ורי המעבר בין מערכות איטום זהות חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אז

 או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 

 

הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה יבדק ע"י יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .7.6

 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת  .7.7

 מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

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

 בשטח.

בא לידי ביטוי בתכניות  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםפות של אחראי על הרציהקבלן 

באחריות הקבלן לעצור את , וכדומה שטחפועל בו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

רק לאחר כיצד לנהוג.  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  העבודה וליידע

 תו.קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבוד

שלב הבא של ביבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל יכל שלב משלבי עבודות האיטום 

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על  עבודות האיטום.

 שלב קודם. 

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום 

 סנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. ולאח

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומנים, הלחמת יריעות וכד' על 

הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה 

עבודה בהלחמת יריעות, או  באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע

 חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ 

שים בתכנון. התאמות האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרו

אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאוורור 

 וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים 

 ם ביטומנים, פוליאוריטנים ואחריםלמים כגון: חומרי
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 הערות כלליות 

יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  העבודות .7.8

 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את השטח  .7.9

ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או 

 כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות  מומלץ שאת שכבת .7.10

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

 ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו 

 באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

 

 וע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום. פרטי ביצ .7.11

 

 
 

 אופני מדידה 

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

 

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  .7.12

 קומפלט. 

 מדד במטר אורך. ימוסכם. עבודה זו תבהתאם למחיר למ"א ה -עבודות לינאריות  .7.13

מדד בפריסה כלומר יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת-עבודות שטח  .7.14

תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

 

 

 שיטות מדידה 

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  .7.15
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ות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים איטום רצפות מרתף נמדד .7.16

איטומים משופעים , לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .7.17

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד  .7.18

האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי  פינות, חיבור לשאר

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על  .7.19

שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות 

 הגגות וכד'. 

ם, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד קיבוע היריעות בעזרת סרגלי .7.20

 במ"א. 

 נפרד במ"ק. ב מדדיי/או מדה ו שיפועים בבטקל .7.21

 מדדו בנפרד במ"ר. יבידודים תרמיים  .7.22

 מדדו בנפרד במ"ר. יהגנות איטום י .7.23

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי יאיטום רצפות חדרים רטובים  .7.24

 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של ייקירות חדרים רטובים איטום  .7.25

ביחידת מדידה אחת לכל  דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .7.26

 מאגר. 

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים ייאיטום הקירות החיצוניים  .7.27

 האיטומים וכד'.  פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר דפנותצרים, רצועות, 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח,  .7.28

עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת 

 האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'. 

מחדש, בגלל  ידרש לתקנה או לבצעהימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .7.29

ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט 

 ו/או כתבי הכמויות. 
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מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע  .7.30

העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד 

 למסירה. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב ב ל פרט ו/או הוראה המצויניםהמחירים יכללו כ .7.31

 הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע  .7.32

עבודה זו תימדד בנפרד, בכפוף  -עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר.

 

 

 

 

 

 2נספח 

 

אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותנית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

בדיקת האיטום ו / או ביצוע האיטום, ו / או השטח לקבלת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכנת 

 הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטום. אטימות, ו/או 
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 ות ומסגרות נגר – 0פרק 

 עשויים יהיו' וכד קומתיים חד לפירים, לאינטרסולים כגון למיניהם גישה ופתחי דלתיות .9

 עם העברים משני פורמאיקה מצופה, מ"מ 20 מסנדוויץ וכנפיים מ"מ 2 בעובי מכופף מפח ממשקוף

 ידיות, קהטרי או/ו צילינדר מנעול, כנף בכל צירים 3 הפרזול. דור לכה בגמר אשור מעץ קנטלייסט

 פח חיפוי או/ו האדריכל הנחיות י"עפ ופיזור אוורור תריסי גם יכללו הדלתות". AG 78 נורמבאו"

 מותאם עץ ציפוי האדריכל קביעת י"עפ לחילופין או, הפנימי מהצד קלוי צבע בגמר מ"מ 1.5 מגולוון

 .הבטיחות ויועץ האדריכל, המוסמכות הרשויות קביעת י"עפ אש ועמידות לקיר

 

 בלוח ציפוי בתוספת רגילה פתיחה דלתות בסעיף המפורט כל את יכללו קרינה מוגנות דלתות .10

 הרשויות של הקרינה בטיחות ואישור לדרישות בהתאם אחר עובי או מ"מ 1.5 של בעובי עופרת

 אי שיבטיחו ודיסקיות ברגים י"ע הדלת לכנף ביניהם חפיפה תוך יחוברו העופרת לוחות. המוסמכות

 .המוסמכות הרשויות של קרינה בטיחות ואישור דרישות י"עפ וזאת בחיבורים הקרינה של זליגה

 להיווצר שעלולות בליטות למניעת מתאימה תשתית גם שיכלול הסופי הגמר יודבק העופרת לוח על

, עופרת גומי י"ע הצירים מיגון, ל"כנ עופרת ציפוי י"ע המשקוף מיגון. הברגים או/ו הלוחות חפיפת עקב

 .המוסמכות הרשויות של הקרינה בטיחות לדרישות בהתאם הכל

 האמור כל את גם העבודה תכלול קיימת בכנף שימוש או קיים למשקוף כנף התקנת של במקרה: הערה

 .והפרזול המשקוף,  הכנף למיגון ביחס לעיל

 

 דלת לש לתאור בהתאם עשוי יהיה וצידיה/מצידה או הדלת מעל חלון עם דלת - חלון+  דלת .11

 עם אחת כמערכת כולו יבנה הפריט, במפרט אחרים בסעיפים כמופיע עץ חלון של ותיאור עץ משקוף עם

 .האדריכל קביעת י"עפ הכל, צדדיו מכל והמשכית זהה בצורה ומעובד משותף משקוף

 

 

 או מכופף בפלדה משקוף בעלות תהיינה מעץ אקוסטית אש דלת או אקוסטיות דלתות .  12

 למפורט בהתאם המוגמר הקיר ובעומק מ"מ 2 בעובי מגולוונת מכופפת מפלדה יהיה חהפ משקוף.עץ

 .המוגמר הקיר ובעומק 2" בחתך קליר מאורן יהיה העץ משקוף. הישראלי ולתקן

 ההנחיה לרמת מותאם ועובים, אלומיניום פרופילי בשילוב, 100% מלא מעץ תהיינה הכנפיים

 45 -מ יפחת לא רישום ובהעדר ברשימות שמצוין כפי הנחתה לרמת תותאם דלת כל כללית. האקוסטית

 .האקוסטיקה יועץ ואישור האדריכל הנחיות פ"ע דציבל

 מנאופרן אטימה גומיות וכן במשקופים כפול S פרופיל או/ו דירוג גם היתר בין תכלולנה הדלתות

 תהיה דלתה מאושר ע"ש או" ZERO" או"" SCHALLEX דוגמת התחתון בסף אקטיבי ואטם בהיקף
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 הנדרש כל את גם היתר ובין הלבשות גם ותכלול האדריכל י"ע ומאושרת מוכרת חברה של מייצור

 .האקוסטיקה ויועץ האדריכל רצון לשביעות במקום תקינה לפעילות

 PVB עם מ"מ 5+  מ"מ 4 רבוד או מ"מ 12 מונוליטי בזיגוג מזוגג יהיה מעליה או בדלת הצוהר           

 .הזכוכית בהקף מניאופרן" ח" פרופיל הכוללת גמישה במסגרת תורכב הזכוכית. מ"מ 0.76 כפול

 פורמאיקה הכנף גמר. פעמים 3 דור לכה העץ משקוף. כמפורט קלוי צבע הפח משקוף גמר 

 לכה בגמר מסביב אשור מעץ וקנטליסט האדריכל קביעת י"עפ( נוטים) חריצים עם  הכנף עברי משני

 הפרזול. האדריכל י"ע שתיקבע בצורה אשא או אשור או אלון עץ לוחות גמר לחלופין או פעמים 3 דור

. האקוסטיקה ויועץ האדריכל אשור פ"ע אקוסטית להתאמה ובכפוף אחרים בסעיפים למופיע בהתאם

 ויועץ האדריכל, המוסמכות הרשויות קביעת י"עפ אש ועמידות אקוסטית עץ דלת של במקרה

 .הבטיחות

 

 מראות .מ

 מראת תודבק הפלטה על לקיר מחוברת מ"מ 10 דיקט מפלטת עשויות יהיו הקיר מראות .1

 או" מיגון גלאס" או" סורג אל" בציפוי עבריה משני תצופה המראה. מ"מ 6 בעובי מלוטשת קריסטל

 בחירת י"עפ בחתך אלומיניום או מובחר פיני אורן עץ מסגרת בהיקף. מיקרון 350 בעובי" שמש מגן"

 .האדריכל בחירת י"עפ בגוון קלוי אפוקסי צבע רבגמ הכל האדריכל

 

 הגנה ופסי פרופילים .פ

 הלוחות. בתכניות המופיע החתך י"עפ מובחר פיני אורן מעץ עשויים יהיו אופקיים הגנה פסי .1

 וניתן סמוי יהיה העיוור ללוח הלוח בין החיבור. לקיר שיחובר אשור מעץ" עיוור לוח" ג"ע יורכבו

 .ופשוטים ליםק והרכבה לפירוק

 הכל קלוי אפוקסי בצבע או פעמים 3 דור בלכה  או העברים מכל בפורמאיקה יהיה הגימור 

 אפקיים ההגנה פסי יהיו מחיר תוספת ללא האדריכל החלטת י"עפ לחליפין האדריכל החלטת י"עפ

 IPC תוצרת 7001 פרופיל או PRO-TEC תוצרת WG-8 פרופיל או 40 פרופיל בלנק נדל מדגם לקירות

-PRO תוצרת TC-20 עם CG-20 מפרופיל יהיו לקירות האנכיים ההגנה פסי. גולדברג י"ע גם המיובאים

TEC .מחיר תוספת ללא כאמור ל"הנ כל. 

 

       

 היטב  ומלוטש מהוקצע מ"מ 23/50 בחתך מובחר פיני אורן מעץ יהיו פלקטים לתליית סרגלים .2

 מהריצוף' מ 1.30– 1.10 בגבהים יותקנו התחתונים גליםהסר. שקופה ולכה ביץ בגמר, הצביעה לפני

 נעיצה לוח הסרגלים בין. האדריכל קביעת י"עפ אחרים גבהים או, מהרצוף' מ 1.80-2.10 והעליונים
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, דיבלים+  ופאזה שטוח ראש עם ברגים באמצעות לקיר ההתקנה. זה במפרט אחרים בסעיפים כמפורט

 .הסרגל לפני מעבר תבלוט שלא בצורה

 

 י"עפ בגוונים קלוי אפוקסי צבע ובגמר המצוין בחתך מובחר פיני אורן עשוי יהיה העץ אדן .3

 .האדריכל בחירת

         

 לכה+  ביץ בגמר לחילופין או מ"מ 23/8 בחתך מובחר פיני אורן עשוי יהיה למעילים המתלה .4

 מחובר הלוח, האדריכל חירתב י"עפ בגוונים, עבריו מכל פורמאיקה מצופה מ"מ 18 מסנדויץ לוח דור

 .האדריכל קביעת י"עפ HH-76,  WH84 דגם נורמבאו תוצרת מתלים 49 ועליו לקיר

 מוקצע מובחר פיני אורן עץ לוח עשוי יהיה המתלה האדריכל קביעת י"עפ לחליפין  

+  ופאזה שטוח ראש עם ברגים באמצעות לקיר יותקן המתלה. שקופה ולכה בייץ בגמר, ומלוטש

 .המתלה לפני מעבר תבלוט שלא בצורה, םדיבלי

 הנדרשים החיזוקים כל כולל הפרט י"עפ מלא אשא או, אלון עץ עשוי יהיה היד מאחז . 5

 .פעמים 3 דור בלכה הגמר. לפעילות

 

 וחיפויים ציפויים .צ

 בעל יהיה הציפוי. מאושר ע"ש או" מ"בע סורג אל' "חב מתוצרת יהיה פריצה נגד המגן ציפוי .1

 מסיבי עשוי יהיה הציפוי, מיקרון 350 יהיה הציפוי של הכולל העובי. מושלמת אלקטרמגנטית ותשקיפ

 אופטית שקיפות בעל בלחץ להדבקה PS אקרילי דבק שכבת וכן וערב שתי בשכבות פוליאסטר

 בחוזק יעמוד הציפוי. ר"מ'/גר 18 לפחות תהיה בציפוי הדבק כמות. ביותר חזק הצמדות וכח, מושלמת

, כימיקלים בפני עמיד יהיה, שריטות נגד הגנה יתן הציפוי. המכונה בכיוון ר"סמ/ג"ק 4200 של הקריע

 ותקנים.  A.N.S.I בתקן בדרישות יעמוד  הציפוי. לחות ובפני  אש בפני עמיד, טמפרטורה בשינויי עמיד

 האדריכל ביעתק י"עפ.  UV – 8% קרני חדירת,  87%  – הציפוי דרך אור מעבר. רלוונטיים ישראליים

 .שמש קרינת נגד מגן ציפוי גם בציפוי ישולב

 .הנגרות הרכבת לפני כולו הזכוכית שטח פני על תבוצע ההדבקה 

 

 ללא) 4/ " 1.5" בחתך האדריכל קביעת י"עפ אלון או אשור עץ מלוחות יבוצע – לספסל ציפוי .2

 י"עפ YACHT VARNISH או דור כהל פעמים 3+  בייץ בגמר"( פדר-נוט" י"ע ביניהם מחוברים, רווחים

 .האדריכל בחירת
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 כל את גם היתר בין ויכלול מ"מ 2 בעובי 316 ם"פלב מפח עשוי יהיה הנירוסטה חיפוי .3

 הקוים בהמשך יהיו החלוקה וקוי ם"הפלב גמר. במקום נכון לתפקוד הנדרשים והחיבורים החיזוקים

 .האדריכל לקביעת ובכפוף בחזית והגימורים

       

 U ופרופילי האדריכל בחירת לפי פורמאיקה מצופים מ"מ 20 דיקט מלוחות יהיה קירות חיפוי .4

 עץ מלוחות קונסטרוקציה ג"ע ל"הנ כל.  אנכיות או אופקיות בחלוקות מ"ס 0.5-2 ברוחב מאלומיניום

2 X 5 י"עפ אש נגד לעמידות טיפול יקבלו החומרים כל. האדריכל קביעת י"עפ הכל, לקיר מעוגנות מ"ס 

 הקנטים, ההשלמות, האיטומים,  החיזוקים כל את גם תכלול העבודה, הבטיחות מהנדס קביעת

 .האדריכל רצון לשביעות במקום מושלם גמר לקבלת הנדרשות והסגירות

 

 קרניזים  .ק

 .אחרים בסעיפים וקרניזים שונים תפקוד ארונות ראה  

 

 התאמות אי  06.1.08

  התכנית, המפרט לבין הפריטים תאור בין התאמה אי או/ו סתירה של במקרה  

  או/ו הגבוהה הדרישה תקבע המוסמכות הרשויות דרישות או/ו התקנים או/ו  

 .האדריכל קביעת י"עפ יותר המחמירה

 

 העבודה תכולת    06.1.09

, חיזוקים, הרכבה, הובלה, יצור תכנון גם היתר בין וכולל קומפלט הוא מהעבודה חלק כל .א

 כל את וכן פיגומים, עזר חומרי'( וכד כימי, טרמי, אקוסטי) בידוד איטום, צביעה, עוגנים, יםחיבור

 רוח מים חדירת למניעת הנדרש כל את וכן במקום תקינה לפעילות הדרושים והאמצעים החומרים

 '.וכד

 

 כל גם, היתר בין, מחיר תוספת ללא, העבודה תכלול הקודמים בסעיפים למופיע בנוסף .ב

, ציפוי, צביעה, ניקוי, בבנין סיתותים, שונים עיגונים, הובלתם, ייצורם, המוצרים להתאמת צאותההו

 מים חדירת שתמנע בצורה מסביב אחרים איטומים או/ו פחים י"ע איטום זיגוג, פרזול, מילוי, גילוון

 פעלהה למצב מושלמת בצורה בבנין הפריטים של והרכבה להספקה הנדרש כל וכן, ורוח אור או/ו

 .האדריכל רצון לשביעות, במקום הנדרש
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 הופיעו לא אם גם בתוקף תהיינה במפרט המופיעות הדרישות שכל יצויין, ספק הסר למען 

 .מחיר תוספת ללא זאת וכל, ברשימות במפורש

 

 כפי, מוצר שכל בזאת ומודגש, בלבד חלקי הינו הפרזול ואלמנטי האביזרים, הפרופילים פרוט .ג

 כל את גם, היצרן וקטלוג במפרטים, בתכניות למופיע בנוסף, מחיר תוספת ללא יכלול, מופיע שהוא

. מלא ביטוי לידי באו לא הדרישות כל אם גם וזאת) בבנין במקומו וסופי מושלם ותפעול לביצוע הנדרש

 וביצועו התקינה לפעולתו או/ו, התקנתו לצורך או המציאות מכורח, דרושים הם אולם במסמכים

 (.האדריכל רצון לשביעות במקום הפריט של המושלם

 

 איטום חומרי של והרכבה הספקה גם, מחיר תוספת ללא, העבודה במחיר נכלל כן כמו .ד

  לסגירת האדריכל י"ע מאושרים

 אחר ע"ש או סילאקריל מסטיק", קומפריבנד" דוגמת) תקרות, קירות, משקופים שבין פתחים

 נכללים כן כמו. הכלל מן יוצא ללא המשקופים לכל סביבמ יבוצעו ל"כנ האיטום חומרי(. מאושר

 להנחיות בהתאם הכל PEMCO  או DEVENTER או ATHMER אטמי, ניאופרן עיגולי או פסי במחיר

 .האדריכל

 

 אלומיניום מפח פנימיים אדנים וכיסוי יצירת גם, מחיר תוספת ללא, העבודה במחיר נכלל כן .ה

 כל גם נכללים כן כמו. המוגמר הקיר עובי לכל ודלתות חלונות של וסיפים הקפיות מזוזות לכיסוי

 בין מוקצף בפוליאוריתן ממולא אלומיניום פח או מסנדוויץ והאפקיים האנכיים והאטמים ההפרדות

 .קלוי צבע הפח גמר. הניצבים העמודים או/ו הקירות לבין פריטים

 

, מחיר תוספת ללא, העבודה חירבמ נכלל, הכללי ובמפרט הקודמים בסעיפים למוזכר בנוסף .ו

, צילינדר ומנעולי מנעולים, בהלה ידיות, מסילות, ציפוי, איטום, פרזול, צביעה, זיגוג גם, היתר בין

, צהרים, הצצה עיניות, הידראוליים צירים, הידראוליים רצפה מחזירי, שמן מחזירי, דלתות מעצורי

 כגון למיניהם ציפויים( עזר משקופי) עוורים משקופים גם, כן כמו לניפוץ מפתח קופסאות, אשנבים

 לאיטום, גוון לשינוי, להגנה – לזיגוג פילם, חלד-אל פלדה פסי., סי.וי.פי, פח, נירוסטה, פורמאיקה

, תריסים, למיניהם מלבנים הגנות, סמויים ומלבנים מלבנים, טיפוס אב בניית, מפורט תכנון', וכד

 ומרוצפות בנויות הגבהות, המעקה של שונה מחומר מסעד, בפריטים משולבים וסורגים רשתות

, כמשקוף המשמשים למיניהם ובקירות במחיצות שונים פלדה פרופילי, למיניהם ארונות בתחתית

   .שונים ולפריטים לאלמנטים עיגון אמצעי או חיזוק

 וגם התקנים מכון בדיקות ביצוע גם היתר בין בנפרד מדידה ללא כלול העבודה במחירי .ז

 וזאת התקנים מכון ומפרטי התקנים לכל והמוצרים העבודות כל של מלאה התאמה להבטחת קוניםתי

 06 פרק בתחילת המאוזכרים התקנים מכון ומפרטי התקנים לרשימת בנוסף חשבונו ועל הקבלן ידי על
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 מכון ומפרטי התקנים גם היתר בין יחולו זו עבודה על בשלמותה ושתחול הכללי במפרט( נגרות)

 .13,34,262,416: התקנים מכון מפרטי, 80,391,816,1271,1481,1913,4376: תקנים: הבאים ניםהתק

 

 התקנים, התכניות, המפרט לבין התאור בין התאמה אי או/ו סתירה של במקרה .ח

  יותר המחמירה או/ו הגבוהה הדרישה תקבע המוסמכות הרשויות דרישות או/ו

 .האדריכל קביעת י"עפ            

  

 

  פלדה מסגרות מיוחד מפרט - 00.2 פרק

 מפרט נגרות אומן  - 00.1פרק 

 הערה: ה"קפיצות" בספרור הסעיפים נובעות מסיבות טכניות

 כללי  00.1.01

 מפרט זה בא להשלים את הרשימות, התכניות והמפרט הכללי.  א.

 

ברשימות הנגרות ובמקומות אחרים קיימות הפניות "עפ"י המפרט"  ב.

מיוחד" או "מפרט טכני" או "מפרט זה" או ביטוי דומה. או "מפרט 

הפניה זו פרושה הוראות מפרט זה הבא להשלים את הרשימות 

והתכניות ולכן אין זה מן ההכרח שכל המופיע במפרט זה יופיע גם 

 ברשימות ובתכניות ולהפך.

 

מפרט זה עדיף על המפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכל מקרה של ניגוד בין  .ג

וראות מפרט זה לבין הוראות מסמכים אחרים במכרז, תקבע הדרישה ה

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי דעת האדריכל.

 

המידות הרשומות בתוכניות הן מידות אור, ברוחב מבניה/בטון  ד.

לבניה/בטון ובגובה מפני אדן עד תחתית חגורה מעל הפתח. הקבלן 

פתחים וכיווני הפתיחה יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל מידות ה

בתוכניות ובמקום, יודיע למפקח ולאדריכל על כל אי התאמה שגילה 

בין הבדיקות לבין התוכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה 

תחול עליו כל האחריות.  -הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

הקבלן אחראי גם להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון, 

של פריטי הנגרות והפריטים האחרים  ת הפתיחה והניקויאפשרויו

במקום ושילובם במערכת הכוללת. כל שינוי שיידרש לפתרון הבעיות 

 הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
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לפני תחילת העבודה יבדוק, כאמור, הקבלן היטב את כל מערכת  .ה

זיתות התכניות לרבות רשימות, פרטים, תכניות כלליות, חתכים, ח

מערכות )חשמל, מ/א, אינסטלציה, בטיחות וכד'( ויודיע למפקח ' ותכ

מיידית על כל אי התאמה, קושי וכיו"ב שעלול להתעורר, לדעתו, 

 במהלך העבודה.

 

הקבלן אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם  .ו

ף הסופי יתאימו לדרישות כל הרשויות המוסמכות )כגון: פקוד העור

חברת החשמל, חברת הכבלים, חברת בזק, מכבי האש, משטרת 

ישראל, יועצי הבטחון, הבטיחות והאקוסטיקה של הפרוייקט , תקנות 

התכנון והבניה הל"ת  וכל מערכת התקנים הרשמיים והבלתי רשמיים. 

כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל 

. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה ההנחיות מהרשויות השונות

 לדרישות אלו בין אם פורט הדבר או לא וכל זאת ללא תוספת מחיר.

 

הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות  .ז

 ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.

 על האדריכל יהיה רשאי בכ"א מהפריטים להורות )באמצעות המפקח(

מזו המופיעה  25%-מימדים ו/או צורת פתיחה ו/או חלוקה שונה ב

 בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר.

 

כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים,  .ח

הפורמאיקות, הלוחות למינהם, הדיקטאות וכד' יובאו לאישור 

 האדריכל 

מוקדם יותר עפ"י קביעת יום מקבלת צו התחלת עבודה או במועד  14

 המפקח להבטחת הביצוע עפ"י לוה"ז.

 

הדלתות הלבודות תבוצענה, בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן  .ט

, אלא אם צויין אחרת. המילוי בעץ לבן חדש ובריא. 100%מלאות 

בהיקף הכנף יבנה קנטלייסט מעץ אשור או אלון )עפ"י בחירת 

כללו גם חיתוך תחתון, צוהר עגול, האדריכל(. עפ"י הפרטים הכנפיים י

מעויין או אחר , פשפשים בכנף, דלתיות ותריסים הכל עפ"י קביעת 

האדריכל )וזאת גם אם לא צויין במפורש החיתוך ו/או הצוהר ו/או 

 הפשפש ו/או הדלתית ו/או התריס בתכניות וברשימות(.

 

פרס" תריסי הדלתות יהיו אינטגרליים או מאלומיניום מתוצרת "מטל י.

או ש"ע  מאושר בעובי מלוא הכנף עם "הלבשות" משני עברי הפתח 

וצבועים בצבע אפוקסי קלוי בתנור, בגוונים עפ"י בחירת האדריכל. 
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בממדי התריס המופיעים בתכניות הוא  25%-באם ידרש שינוי של כ

 יבוצע ללא תוספת מחיר.

 

 Uופיל החלק התחתון של הכנפיים יכלול ללא מדידה בנפרד גם פר יא.

אשר יכסה את תחתית הכנף וכן את שני עברי הכנף  316מנירוסטה 

ס"מ לפחות. הפרופיל יחוזק לכנף ע"י  10בחלקן התחתון עד גובה של 

 דבק מאושר וברגי נירוסטה. הכל לפי קביעת האדריכל.

לחליפין עפ"י בחירת האדריכל יבוצע ציפוי של החלק התחתון של  

גד רטיבות כגון "טמגלס" או ש"ע הכנף בציפוי מיוחד מאושר נ

 מאושר.

 

למען הסר ספק יצוין שכל דלת או חלון כוללים, בין היתר, גם כנפיים וגם  .יב

 משקופים )מלבנים(.

 

ק"מ מהים יותאמו כל  1.2 -במקרה שהבניין נמצא בסביבה ימית דהיינו עד כ יג. 

 זו. חלקי המתכת, האביזרים, הפרזול, הצביעה וכד' לעמידות בסביבה

 

 מפעל היצור  06.1.01.04

 

 5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות ומפעל היצור יהיו בעלי נסיון של  

שנים , לפחות, בעבודות דומות במבני ציבור. המפקח או האדריכל 

באמצעות המפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן ו/או 

 ם הנדרשים.מפעל יצור שלדעתם , הבלעדית , לא עונה על הקריטריוני

 

 דוגמאות  06.1.01.05

 

על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי  

הנגרות לפני הייצור הסדרתי או, לחילופין, כל פריט שייבחר  בבחירה 

אקראית של המפקח. לאחר קבלת התוצאות יקבל הקבלן הנחיות 

ועליו להמשך העבודה. הקבלן לא יחל בייצור הסדרתי טרם האישור 

 לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי לסיום העבודה.

 

 אב טיפוס  06.1.01.06

 

לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א  

מסוגי הפריטים. הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב 

הבדיקות הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל 

 שיחליטו עליהם האדריכל והמפקח.
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 תכניות יצור והתקנה     00.1.02

 

הקבלן יכין, על חשבונו, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור )בקנ"מ  .א

עפ"י קביעת האדריכל(. תכניות אלו, בתוספת דוגמאות   1:2או  1:1

הפרופילים והפרזול, יובאו לאישור האדריכל, שיורה לקבלן 

ות המפקח( על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך אישור )באמצע

התכניות. לא תבוצע שום עבודה לפני שהאדריכל אישר סופית את כל 

פרטי התכניות. למען הסר ספק, יצויין כי אישור האדריכל אינו 

מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת העבודה לכל 

מאחריותו הכוללת של התקנים, המפרטים, התקנות וההנחיות, וכן 

 הקבלן לטיב העבודה ולתפעולה התקין.

 

 06.2.02הקבלן יגיש לאישור המפקח. תכניות ההתקנה לפי סעיף  ב.

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(.

 

במפרט הכללי  06.02.03אישור תכניות הייצור וההתקנה ע"פ סעיף  ג.

התאמה תיקבע  )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. במקרה של אי

 הדרישה הגבוהה ו/או המחימירה יותר לדעת האדריכל.

 

 חומרים 00.1.03

 סוג העץ וטיבו 06.1.03.01

 

חלקי העץ יהיו עשויים מאורן פיני מובחר עם מינימום סיקוסים )וגם  

אלו שיישארו יהיו מטופלים(, או אורן קליר עפ"י בחירת האדריכל סוג 

אלא אם צויין , של מת"י 287קה עפ"י מפרט אספ 1העץ יהיה סוג 

אחרת. מכל הבחינות יעמוד העץ בדרישות המפורטות בתקן הישראלי. 

ס"מ. השימוש  12עץ אורן יוכנס לעבודה בלוחות שרוחבם לא יעלה על 

 ס"מ. 8בלוחות עץ אשור לא יהיה בלוחות רחבים מאשר 

 

 הטיפול בסיקוסים       06.1.03.02

 

של המפרט  06.03.02בהתאם למופיע בסעיף  הטיפול  בסיקוסים יהיה א.

 הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד.

 

כל העץ יהיה חדש, בריא וחפשי מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג  ב.

אפשרי. הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול 

כימי מוקדם. על פי דרישות המפקח יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה 

 שאכן העץ חפשי מתולעים ו/או מזיקים כלשהם. ברורה

 לבידים ולוחות לבודים 06.1.03.03
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 , 1. כל הלבידים יהיו מסוג 37הלבידים יתאימו לדרישות ת"י   

 מ"מ , מילוי הדלתות לא יפחת  5 -עובי הלבידים לא יפחת מ  

 מהמצויין בסעיפים אחרים במפרט.  

 

 פלדה למשקופים       06.1.03.04

  

חדשה  ST-37א.       הפלדה שתשמש לביצוע חלקי המסגרות תהיה פלדה                       

וחסרת פגמים. חלקי המסגרות יבוצעו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה 

נקיה. חלקי המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים 

 בצבע קלוי ועטופים כראוי.

 מ"מ. 2 -בי המשקופים לא יפחת בכל מקרה מעו ב.                      

 

 

 

 

 מוצרים מחומרים אחרים 06.1.03.05

 

מ"מ   1.5 -אם לא צויין אחרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מ 

בכל גימור וגוונים עפ"י החלטת האדריכל. לוחות הפורמאיקה בכל 

אלמנט יהיו שלמים ללא חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'. הקבלן 

ב להשיג כל גוון וכל גימור שיבחר ע"י האדריכל מתוך קטלוג מתחיי

פורמאיקה תוצרת חוץ או הקטלוגים המלאים של "מרכז הפורמיקה" 

ו/או "פורמיקה סנטר" ו/או "בירמן" )גם אם יש ליצר את הגוון 

 במיוחד(. כל זאת ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לוח הזמנים.

 

 חיבורים ומחברים 06.1.03.06

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט  06.03.06סעיף  ע"פ  

 המיוחד(.     

 

 רשתות  06.1.03.07

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט  06.03.07ע"פ סעיף   

 המיוחד(.  

 

 הזיגוג 06.1.03.08

אם לא צויין אחרת, הזכוכית תהיה צרובה חלקה ללא ליקויים  א.

 .U.Sת וכיו"ב ותענה לדרישות ופגמים כגון בועות אויר, גלים, שריטו

FEDERAL SPECIFICATION  לזיגוגDESIGNATED DL-441A 
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או שווה ערך. לפני הזמנת הזיגוג, הקבלן יערוך מדידות מדוייקות של  

הפריטים אשר אותם יש לזגג. על מנת ליעל את עבודות הזיגוג באתר 

יכל הבניה. כל הזכוכיות תשאנה תוית של שם היצרן עד לאישור האדר

ידרוש  המפקח. חוסר תוית על גבי הזכוכית לא תתקבל והמפקח

וישאו את שם  10x10החלפתה. דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל 

 היצרן, עובי ואיכות.

 

עובי הזכוכית גווניה וסוגה יקבעו ע"י האדריכל אך העובי לא יפחת  ב.

 בשום אופן מהנדרש עפ"י תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.

ללא העבודה בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר 

 תוספת מחיר כלשהי.

 

הזיגוג בדלתות רגילות יהיה מזכוכית בטחון שכבות ו/או מחוסמת  ג.

מ"מ בכפוף  6 -צרובה )לפי קביעת האדריכל( בעובי שלא יפחת מ

 לתקנים והנחיות הרשויות המוסמכות.

 

אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם.  הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת ד.

 מאושרים ללא פינות חתוכות.
 

 

צורת ההרכבה וסוג הזיגוג בדלתות האש בהתאם להנחיות התקנים  ה.

 והרשויות המוסמכות.
 

 העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם זכוכית מכופפת )פנורמית(. ו.

 

 

 חומרי אטימה 06.1.03.09

 בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד.במפרט הכללי  06.03.09ע"פ סעיף 

 

 

 אביזרי הפרזול 06.1.03.10

הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י  א.

 האדריכל לפני שסופקו הפריטים לאתר.

 

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים  ב.

הספציפי,  בטיבם, כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט

וזאת תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול 

המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו 

 בלתי מחלידים.
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פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט  ג.

ל וברשימות הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחיר העבודה כ

האביזרים והפרזולים הדרושים לתפעול תקין במקום , לדעת 

האדריכל ועפ"י קטלוג היצרן ו/או התקנות ו/או דרישות הרשויות 

 הכל לפי קביעת האדריכל ולשביעות רצונו. המוסמכות.

 

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד  ד.

 הפנימי ומותאמות לציר ומשקל הכנף.

כל צירי הדלתות יהיו מתוצרת מאושרת ע"י האדריכל. סוג הצירים,  .ה

מספרם וחוזקם יתאימו למשקל הפריט ואופן תפעולו. הצירים יחוברו 

למשקופים ולכנפיים באמצעות ברגים מקוריים המסופקים ע"י יצרן 

 הצירים, תוך שימוש בכל הברגים ובכל נקודות החיבור.

 

ניתן יהיה להפעיל ולהשתמש בפריט הפירזול יהיה מושלם כך ש .ו

 במקום בצורה מושלמת ותיקנית לאורך זמן.

 

ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא  .ז

 יורשה שימוש במסמרות לצורך זה.
 

הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילים עפ"י המפרט והוראות  .ח

 האדריכל.

 

ור האדריכל )באמצעות המפקח( את כל מרכיבי הקבלן יגיש לאיש .ט

 הפירזול והאביזרים.

 

במקומות בו לא צוינה נעילה מיוחדת כל המנעולים, לדלתות ולחלונות  .י

מטיפוס מנעולים חבויים )מורטיס( המנעול החבוי )מורטיס( יהיה  יהיו

 YALE 455 25-65או  TESA CF-50או   GBS-15תוצרת "אקו" דגם 

קביעת האדריכל.  מט , פונקציות המנעול יהיו עפ"י בגימור כרום 

המנעולים יכללו לשונית ובריחים מעובדים בעיבוד שבבי )ולא מיצקת( 

ויהיו עמידים בשימוש אגריסיבי לאורך שנים . הפרזול יכלול גם מנגנון  

מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח מסטר. עם הזמנת  3צילינדר 

פשרות שילוב המערכת המוזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן א

 בחלק הבנין המבוצע לחלקים קיימים ו/או עתידיים בבנין.

 
כל דלת כניסה ליחידה ולבנין תכלול מנעול גיאומטרי )רב זרועי(  עם  יא.

 רוזטה מחוסמת למניעת קידוח.

 
כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד'  .יב

 י מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.יהיו מחומר בלת
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" או SENA" דגם "TESAהידיות, הרוזטות/שלטים יהיו מתוצרת " .יג

 Corbinאו מתוצרת חברת  Carmel\CRR" דגם Yaleמתוצרת חברת "

Russwin" דגם "Lustra LSA  מפלב"ם מלא בדגם לפי בחירת

 האדריכל.

 

גמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות הפרזול יתאים לדו .יד

 שתבטיח פעולתו התקינה של הפריט.

 

דלת פתיחה רגילה תכלול, בין היתר, ללא תוספת מחיר, גם את הפירזול  טו.
 הבא:

 
צירי ספר עם מיסבים כדוריים וחמישה מפרקים הצירים  3 -

 HAGERאו תוצרת  TA2714 "4"/4.5דגם  MCKINNEYמתוצרת 

 BB5000 "4"/4.5דגם  Bommerאו תוצרת  BB1279 "4"/4.5דגם 

בגמר כרום מט או בצבע  0.134עשויים פח פלדה מכופף בעובי "

בגוון וסוג עפ"י בחירת האדריכל כולל מגיני צירים לכל כנף 

. מספר, קוטר ואורך הברגים יתאים Rockwood 528מדגם 

לחורי הצירים ולהוראות היצרן והמפקח, הברגים יהיו מסוג 

ס"מ או בעלות משקל כנף  210-329.דלתות בגובה  12/24/½

צירי ספר עם מיסבים כדוריים וחמישה  4גבוה יהיו בעלות 

או  T4A3786 "4.5"/4.5דגם  MCKINNEYמפרקים תוצרת 

 Bommerאו תוצרת  BB1168 "4.5"/4.5דגם  HAGERתוצרת 

 0.180עשויים פח פלדה מכופף בעובי " BB5004 "4.5"/4.5דגם 

ר כרום מט או בצבע בגוון וסוג עפ"י בחירת האדריכל כולל בגמ

מגיני צירים לכל כנף.  )הצירים יתאימו בכל מקרה לגודל 

 ולמשקל הכנף(.

             

רצפתי או  491מסדרת   Rockwoodעצר/מחזיק כנף מגנטי מסוג  -

 הכל עפ"י קביעת האדריכל. 485)קירי( או  494

ות( משני צידי הדלת יחוברו ע"י ידיות פלב"ם מלא )לא חלול -

ברגים שיעברו ביניהם דרך פתחים בגוף המנעול , הכל בצורה 

שתמנע שליפת הידיות בעת תפעול אגרסיבי לאורך זמן 

  Newport, Citationדגם  Corbin Russwin  (USA) מתוצרת

או  Augusta, Jeffersonדגם  Yale (USA)או   Lustraאו 

Carmel  או (USA) Schlage  או 07או  06, 93, 03דגם ,Best 

Access Systems (USA)  או 15, או 14, 3דגם ,Sargent 

(USA)   דגםB, L, J  אוP  אוTESA  דגםSENA  הכל ,

בהתאם ליצרן המנעול עפ"י בחירת האדריכל ועם רוזטות או 
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שלטים מתאימים עפ"י בחירת האדריכל. הכל בגימור פלב"מ 

 לקבוצה. ( ובהתאםUS32Dמוברש מט )

רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י  -

 האדריכל. 

 צוהר ו/או תריס עפ"י המופיע ברשימות או בהנחיות האדריכל. -

"אקו" דגם מנעולים חבויים )מורטיס( עם מנגנון תוצרת   -

GBS-15   אוTESA CF-50  455 25-65אוYALE   בגימור

 רים במפרט זה.כמפורט בסעיפים אח כרום מט

למבנה יהיה מפתח מסטר. כל המפתחות יפתחו כל דלת למעט  -

חדרים מסויימים עפ"י קביעת המזמין אשר יהיו בעלי 

מפתחות אחרים אבל יפתחו גם הם ע"י מפתח המסטר. עם 

הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב 

 .המערכת המוזמנת בחלק הבניין המבוצע לחלקים העתידיים

או   7500ST/7700STמסדרת  ”Norton“כנף מתוצרת  מחזיר -

" מסדרת YALEאו "סדרת סופטליין  TS-93מתוצרת "דורמה" 

 . 4010Tסדרה  LCNאו  400ST/4400STמסדרת 

המחזיר יכלול גם מכסה מתכת בגמר גמר כרום מט. המנגנון   

אפשרויות כוונון )מהירות סגירה, מהירות  3יהיה בעל לפחות 

 קה, ועצמת לחץ נגדי בפתיחה(.טרי

 אביזרים למניעת תפיסת ידיים עפ"י קביעת האדריכל. -

 

דלתות השרותים יכללו, בנוסף לפרזול בדומה לדלת פתיחה רגילה, גם  טז.

 CORBIN RUSSWINהתקן "תפוס/פנוי" תוצרת "

              

 (YALE)            "2030  או תוצרת  2230או"Schafer"  סדרתEF-3   או 

 . בדלתות בשרותי הנכים יהיו בנוסף גם  "Normbau"תוצרת             

 מוטות פתיחה תקניים משני עברי הכנף עפ"י בחירת האדריכל            

 ,הכל ללא תוספת מחיר.                     

 

כל דלת במסלול מילוט ו/או עפ"י קביעת יועץ הבטיחות תכלול גם  .יז

עם מנגנון אנכי סמוי. מנעולי  PUSH BARלה מסוג ידיות +מנעולי בה

  MD-12  8300 80סדרה   SARGENTהבהלה עצמם יהיו  מדגם 

MORTISE) )+ (VERTICAL) 8400  אוYALE   7130  

(MORTISE) (VERTICAL) 7120 +  אוCORBIN RUSSWIN 

5600ED- (MORTISE)  +ED-5800 (VERTICAL) אוVON 

DUPRIN  9875/9975 (MORTISE) +VON DUPRIN 9847/9947 
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(VERTICAL) .  כל הידיות ומנעולי הבהלה יכללו גם פונקציות

DOGGING  .לתפיסת הלשונית , ואביזרים נגד ונדליזם 

 

על הקבלן לבדוק את תוכניות החשמל , הבטחון, בטיחות ומ"א ולוודא ביצוע  .יח

נעת כל הדרישות המופיעות בהן לרבות התקנות חשמליות מושלמות לה

תריסים , דלתות וחלונות חשמליים, חלונות וכפות שחרור עשן, דלתות 

וחלונות אש , התקנות מושלמות למנעולים חשמליים והכנות מתאימות 

לאינטרקום, קידוד, קורא כרטיסים ופתיחה חשמלית ו/או כל צורת פתיחה 

אחרת בהתאם למתוכנן. כל זאת גם אם לא הופיע במפורש ברשימות וללא 

 ת מחיר. תוספ

 

ה נעילה הכוונה הינה נבהם לא צוי ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו יט.

לנעילה רגילה בעזרת מנעולי צילינדר במקום בו נדרשת נעילה מיוחדת צוין 

  .סוג הנעילה

 

צוינה דלת מבוקרת או נעילה שאינה קונבנציונאלית  ו/או  וב בכל מקום .כ

ם או מקודדים תכלול הדלת גם  מעביר ון קורא כרטיסיגיוחדים כממנעולים 

מתח , גלאי מגנטי , וכן מנגנון נעילה מטיפוס מגנט הצמדה ובמקרה 

 שהאדריכל החליט על כך רק מנעול חשמלי. 

במקומות מסוימים, עפ"י קביעת יועץ הבטיחות והאדריכל, מנגנון המנעול  כא.

וספת למחיר יכלול גם רולר במקום לשונית סטנדרטית . הנ"ל יבוצע ללא ת

הכללי של העבודה, ויכלול את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום, לשביעות 

 רצון האדריכל. 

 

דלתות מבוקרות יכללו בין היתר, בהעדר פירוט אחר, גם מנגנון נעילה מטיפוס        .כב

"מגנט הצמדה", המורכב משני לוחות פלדה המותקנים צמודים זה לזה. לוח 

מותקן על כנף הדלת  –על המשקוף, לוח שני אלקטרומגנט, מותקן  –אחד 

באופן אינטגרלי. אספקת מתח לאלקטרומגנט גורמת להצמדת הדלת בחזקה 

למשקוף )בכוח של מאות ק"ג( וגורם בכך לנעילת הדלת. ניתוק אספקת מתח 

למגנט מאפשר פתיחת הדלת. הדלתות יכללו גם  מפסק חרום מסוג "פטריה" 

מחיר( שיותקן משני צידי הדלת. המפסק יותקן )בתוך קופסת ניפוץ הכלולה ב

כמגע יבש על קו אספקת מתח לאלקטרומגנט של הדלת. הפעלת מפסק זה 

תנתק באופן פיזי את אספקת המתח למגנט ותאפשר פתיחת הדלת בשעת 

חרום. הדלתות יכללו גם אינטרקום משולב בקורא כרטיסים או לוח מקשים 

וזאת לצורך יציאה מתוך הבניין )במצב  הכל עפ"י בחירת האדריכל –)מקודד( 

שוטף(, ולחצן רגעי לפתיחת הדלת מבחוץ לשם כניסה לבניין )במצב שוטף(. 

במצב חרום הפעלת מפסק החרום תגרום לניתוק אספקת מתח למגנט ובכך 

לפתיחת הדלת, תוך מתן התרעה מתאימה. הדלתות יכללו גם שלט המזהיר 

חרום. לחצן החרום יחובר למנגנון  מפני שימוש בלחצן החרום שלא בשעת
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אזעקת פריצה, כך שעם הפעלתו תתקבל התראה מתאימה. מנגנון הנעילה 

 האלקטרומגנטי יחובר גם לרכזת גילוי אש, כך 

 שבעת גילוי אש בבניין תתבטל הנעילה. כמו כן יכללו הדלתות מנעול                                     

 חשמלי, מעביר מתח , גלאי מגנטי וכל הקדחים , בכנפיים ובמשקוף                                     

 הנדרשים למערכת הנ"ל וכן את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום לדעת                                     

 האדריכל, מהנדס החשמל, יועץ הבטיחות ויועץ הבטחון.                                    

 
במקרה של אי התאמה בין הדרישות המצויינות לעיל ובין דרישות במקומות  כג.

אחרים , עדיפות דרישות מפרט טכני זה על דרישות מסמכים אחרים ובכל 

 מקרה תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי החלטת האדריכל.

 

 יצור המוצרים  100..00

 כללי  06.1.04.00

 ללי יצויין ש:בנוסף למופיע במפרט הכ  

כל פריטי הנגרות יהיו עמידים בפני חדירת רטיבות ורוח ולשם כך  א.

 יבדקו למעבר אויר, מים ולהעמסה בהתאם לדרישות האדריכל.

 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. ב.

 

כל הפריטים יותאמו לאטימה אקוסטית ביחס לרעש הסביבה בהתאם  ג.

 וזאת ללא תוספת מחיר.  לתקנים ודרישות האדריכל

                                            

 . PEMCOאו DEVENTER או  ATHMERהאטימה ע"י אטמי 

 

 .180 -בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים ב ד.

 

 

 

 
 התאמת המוצרים לבנין   06.1.04.01

 

 ם התאמת המוצרים, היצור, נגרות מוגמרת מתועשת יהיה ע"פ סעיפי  

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.04.01-06.04.03

 

 יצור נגרות אומן    06.1.04.02

 

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.04.02ע"פ סעיף   
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 נגרות מוגמרת מתועשת    06.1.04.03

 

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.04.03ע"פ סעיף 

 

 יצור מסגרות פלדה     06.1.04.04

 

   ראה בפרק מסגרות פלדה.  

 

  הגימור והצביעה         06.1.04.05

  )סעיף זה נכתב בעיקר עבור חלקי מתכת המשמשים בעבודות נגרות(.  

             

ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד וכן עפ"י  א.

מפרטי מע"ץ והנחיות האדריכל  או "נדיר",מפרטי "טמבור", "נירלט" 

והמפקח. בכל מקרה של ניגוד בין דרישות תקבע הדרישות הגבוהה ו/או 

 המחמירה עפ"י קביעת האדריכל והמפקח.

 

גם אם צויין אחרת בתכניות ובמפרט יהיו כל חלקי המתכת והמסגרות  ב.

אל" )לרבות מגולוונים ובגמר צבע קלוי בכל גוון שיבחר האדריכל מקטלוג "ר

גוונים מטאליים וטקסטורה(. הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא 

תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תבוא לאישור האדריכל לפני 

ההזמנה. הצבע יהיה צבע תעשייתי בשיטה היבשה באבקה אלקטרוסטטית , 

מיקרון  100-אבקת פוליאסטר טהור לשימוש חיצוני, בעובי שלא יפחת מ

דקות מינימום. האחריות לגבי דהייה,   15למשך  C ° 200-הקלייה תהיה ב

 שנים. 20-התנפחויות ,קילוף וכו' לא תפחת מ

 

 תהליך הצביעה ג.

 ניקוי מתכת .1

ניקוי בסילון חול או גרגרי מתכת.  דרגת ניקוי הברזל תהיה מתאימה  .1.1

 .10-63SSPC-SP-או  05SIS- 5900-1967לפי  ST 2.5 -ל

אין להשתמש בחול ים, אלא חול דיונות יבש, אשר לא מכיל עקבות 

מלחים. אין להשתמש בחול אשר שימש כבר לניקוי.  יש לצבוע סמוך 

 שעות לאחריו 4לניקוי המתכת ולא יותר מאשר 

 

ניקוי במברשות מכניות אם אין אפשרות לבצע ניקוי חול או לפי  .1.2

המתכת במברשות מכניות או דרישת המפקח, אפשר לנקות את 

 HAND TOOL CLEANING -2-63SPידניות בהתאם לתקן 

SSPC. 
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אפשרות לסלק את החלודה באחת משתי שום באין  -ניקוי כימי  .1.3

, יש להשתמש בממיר חלודה קביעת האדריכלהשיטות הנ"ל או לפי 

 .TAMBUR RUST CONVERTERטמבור )מ.ח.ט.( כדוגמת 

במפרט זה )במקרה של ניגוד תקבע הדרישה ראה גם סעיפים אחרים  

 הגבוהה או המחמירה יותר לדעת האדריכל(.

 

 

 צביעת מסגרות מגולוונת בחם לשימוש פנימי .2   

 הגלוון .2.1  

מיקרון לפחות ועד  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבטיה ובעובי של 

 כיסוי מלא.

 

 הכנה 2.2   

מאושר כגון מדלל  ניקוי והסרת שומנים באמצעות מדלל 2.2.1

 לט" או "טמבור" או ש"ע.-של "ניר 4/110או  4/100

 

חיספוס עדין של הגלוון לשבירת הברק ע"י שטיפת חול קלה  2.2.2

 .120או חיספוס מכני יסודי ע"י נייר לטש מס' 

 

ניקוי להסרת שבבים וחומר רופף , שטיפה במים מטופלים  2.2.3

(DI וייבוש בתנור הכל עד קבלת שטח )  נקי ויבש עפ"י אישור

 המפקח.

 

 צבע יסוד 2.3   

צביעה באמצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י קביעת 

 524האדריכל , הצבע יהיה צבע מאושר כגון צבע דו רכיבי אפוקסי 

-40מתוצרת "אוניברקול" )מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ( בעובי 

אפוקסי אפוגל מתוצרת  מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, או צבע 50

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא , או צבע  100-120"טמבור" בעובי 

מיקרון לפחות ועד  100לט" בעובי -מתוצרת "ניר 331עליון אפוקסי 

לט" בשתי -חד רכיבי מתוצרת "ניר DTMכיסוי מלא , או צבע 

 מיקרון כ"א לפחות ועד כיסוי מלא. 40שכבות של 

 

 צבע סופי 2.4   

צביעה בגוונים עפ"י קביעת האדריכל, הצביעה בצבעי אבקה  2.4.1

בתנור באבקת שמיר  אפוקסי  האלקטרוסטטיים בקליי

 80-100פוליאסטר מאושרת לשימוש פנימי ובעובי של 

 מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא.
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 בכתבחלופה לנ"ל )רק למסגרות חרש ובכפוף לאישור  2.4.2

המוצר( צביעה בצבע במחיר  15%מהאדריכל ובהפחתה של 

מיקרון  40-50עליון בגוונים עפ"י קביעת האדריכל ובעובי 

לפחות ועד כיסוי מלא. הצבע יהיה צבע מאושר כגון צבע 

פוליאוריתני דו רכיבי מסוג "אוניקריל" מתוצרת 

"אוניברקול" )מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ( או צבע 

צרת "טמגלס" מתוצרת "טמבור" או "גלזורית" מתו

 "טמבור".

 

  

 צביעת מסגרות מגולוונת בחם לשימוש חיצוני .3   

 גלוון 3.1    

מיקרון לפחות  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבט ובעובי של 

 ועד כיסוי מלא.
 

 הכנה  3.2    

 לעיל. 2,2כמו סעיף ג      
 

 צבע יסוד 3.3

צביעה באמצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י 

ריכל, הצבע יהיה מאושר כגון צבע יסוד אפוקסי בחירת האד

מיקרון לפחות ועד כיסוי  120אפוגל תוצרת "טמבור" בעובי 

 מלא.
 

 צבע סופי 3.4    

צביעה בגוונים עפ"י קביעת האדריכל , הצביעה  3.4.1

בתנור  הבצבעי אבקה אלקטרוסטטיים בקליי

באבקת שמיר פוליאסטר טהור מאושרת לשימוש 

מיקרון לפחות ועד כיסוי  100-120 חיצוני ובעובי

 מלא.

 

חלופה לנ"ל )רק למסגרות חרש ובכפוף לאישור  3.4.2

במחיר המוצר(  15%בכתב מהאדריכל ובהפחתה של 

צביעה בצבע עליון בגוונים עפ"י קביעת האדריכל 

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, הצבע  50ובעובי 

 יהיה צבע מאושר כגון צבע 

" 22מבור" או צבע "גלזורית "טמגלס" מתוצרת "ט

 מתוצרת "טמבור".
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 צביעה בצבע קלוי .4 

 כללי 4.1    

צביעה בצבע קלוי מתבצעת בשיטה יבשה או בשיטה  4.1.1

רטובה. בשיטה היבשה המועדפת הצביעה תהיה 

באבקה אלקטרוסטטית, המיושמת בתהליך 

תעשייתי מבוקר עם שליטה מלאה בשלבי הביצוע 

 ובתוצאות.

 

הציפוי נעשה בישום אחד וניתן להגיע לכל עובי רצוי  4.1.2

 מיקרון. 60-200בין 

 

המוצר הנצבע באבקה אלקטרוסטטית ניתן  4.1.3

להרכבה מיידית בתום הצביעה )תכונות הציפוי 

 הסופיות מתקבלות מיד בתום התהליך(.

 

 האבקות 4.2    

 אבקת אפוקסי מיועדת לעמידות כימית. 4.2.1     

 אבקת אפוקסי פוליאסטר מיועדת לצביעה 4.2.2     

 דקורטיבית פנימית.     

 אבקת פוליאסטר טהור מיועד לעמידות חיצונית. 4.2.3

 

 בדיקות 4.3    

(  DIN 53151המוצר אמור לעמוד בבדיקת קילוף )לפי 

( בבדיקת בפני לחץ לרעש  DIN 53152בבדיקת כיפוף )לפי 

 DINעמידות למכות )לפי  בבדיקת  (DIN 53156לפי          )

( בבדיקות עמידות DARNER 60%( בבדיקות ברק )53158

( בבדיקת DIN 50018חומצה גופרתית ) לפי  תבאוויר

תכולת רטיבות , בבדיקה גרנולומטריה )מדידת גודל הגרגר( 

בבדיקת עמידות במחזורי חום וקור. בבדיקת קושי עפרון 

(H-2Hי ( בבדיקות עמידות בריסוס מלח ) לפASTM B117 

HPK.ובעמידות בתא לחות ) 

 

 הכנת המשטחים לציפוי 4.4    

ציפוי פוספטי                                              -עבור ברזל ופלדה  4.4.1     

      (ZINC PHOSPHATE. ) 

 עבור  מוצרים מגולוונים טיפול כרומטיזציה. 4.4.2
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ראה  -כרומטיזציה  טיפול פוסט -עבור אלומיניום  4.4.3

. במקרה של ניגוד תקבע הדרישה  12גם פרק 

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל.

 

 האבקה והצביעה 4.5    

אם לא צויין אחרת תיהיה האבקה אבקת  4.5.1

פוליאסטר טהור לשימוש חיצוני מתוצרת יוניברקול 

לעמידות  GBSמאושרת לפי תקן  7000סדרה 

"ע מאושר. האבקה מבוססת על או ש U.Vבקרינת 

שימוש בשרפים רווים עמידים באופן מיוחד בפני 

 אור , חום וגורמים אטמוספריים.

 בהתאם לגוון. 1.6-1.4משקל סגולי של האבקה  4.5.2

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל לרבות גוונים  4.5.3

 מטליים  וטקסטורה.

ו החוף ק"מ מק 2הצביעה של מוצרים הנמצאים עד  4.5.4

או בעלי דרישות עמידות גבוהות )הכל עפ"י קביעת 

האדריכל וללא תוספת במחיר( הצביעה תהיה בשתי 

של השכבה הראשונה תהיה  השכבות כאשר הקליי

דקות  7למשך  C°180בטמפרטורת מתכת של 

תיהיה כמפורט  השל השכבה השניי הוהקליי

 בהמשך.

 

 Cרה של הדרגתית בטמפרטו התיהיה קליי ההקליי 4.5.5

 – C°200דקות לפחות ואח"כ   10במשך  140 – °155

  דקות נוספות. 20במשך  180

הדרגתי לטמפרטורה  ריהיה קירו רהקירו 4.5.6

המאפשרת מגע יד . אין לבצע כל הפעולה ע"ג 

 C°40 – 35 -המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה ל

 לפחות .

  

 תכונות הציפוי .5    

 העמידות תיהיה כדלקמן:

ק"ג/סמ"ר        36מ"מ , מכה נגדית ומכה ישירה  8 –ר כידו

( DIN 53152מ"מ   )לפי  4 –( כיפוף מוט DIN 43156)לפי 

-100( קושי בוכהולץ DIN 53151)לפי    GT-0דביקות רשת 

ברק קרן  A2ל  A( קושי בעפרון בין DIN 53151)לפי   110

 . עמידות בפני כימיקליים וגורמים90%-80%,  60%בזוית 

, חומצה 5%, חומצה ציטרית  10%פיסיים, חומצה חנקתית 
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, נתרן מאכל 5%, אמוניה  5%, חומצה אצטית 5%לקטית 

, כהל אתילי, כהל בותילי, תא  30%ים , מי חמצן -, מי 5%

מ"מ  1 -שעות התפשטות חלודה פחות מ 1,000ריסוס מלח 

שעות אין שינוי  1,000משני צידי השריטה, תא לחות לאחר 

UV  חודש אין שינוי בברק. 12, לאחר 

 

כל החלקים הצבועים יונחו בבנין כשהם עטופים ומוגנים מהשפעות  ד.

 אקלימיות, ומונחים בצורה שתמנע פגיעה.

 

 

 

 

 מ' מהחוף( 1200צביעת פלדה מגולוונת באווירה ימית )עד  .6

ה הערה: עבור פלדה מגולוונת שתעבור תהליך ציפוי באבקה אין לקרר את הפלד 

 המגולוונת בעזרת נוזל קירור סודיום דיכרומט.

 הכנה .א

בדיקה ויזואלית לאיתור פגמים בגלוון ליטוש במקומות במקומות בכשל של  .1

 האבץ בעזרת נייר ליטוש.

 הסרת שומן בעזרת ממיס אורגני או דטרגנט חם בהתזה. .2

 טיפול מכאני לחספוס פני השטח. .3

 ק.ניקוי ע"י אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואב .4

 הצביעה .ב

ע"י איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי פנולי בעובי  1צביעת שכבת  .1

 מיקרון. 60-80

200קליה בטמפרטורת מתכת  .2
0
C  דקות. 10למשך 

מעובי השכבה לשיפור  10% -התזה בעוצמה נמוכה לחספוס פני השטח בעובי כ .3

 ההדבקות.

 ניקוי בעזרת אוויר דחוס. .4

יטה האלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר "סופר ע"י איבוק בש 2צביעת שכבה  .5

 60-80. עובי חשיפה UVדור" המאפשרת חשיפה חיצונית ממושכת בקרינת 

 מיקרון.

200קלייה בטמפרטורת מתכת  .6
0
C  דקות לפחות. העובי המינימלי לא  10למשך

 מיקרון. 160 -פחות מ

 _________ הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד )אין לבצע שום פעולה .7

 )לפחות(. 350-400 -בטרם ירדה הטמפרטורה ל

 ASTMבקרת איכות ויזואלית. בדיקה מדגמית של עובי הצבע, בדיקות הולם ) .8

D2794)   ( בדיקה אדהזיה תקןISO 2409.) 
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 ASTM B117שעות בתא מלח לפי  3000אישור לעמידות  .9

 

 
 הובלה שינוע והחסנה 100..05

 

במפרט הכללי )בכפוף  06.05סעיף ההובלה, שינוע וההחסנה יהיו בהתאם ל 

  לסעיפי המפרט המיוחד(.

 

 התקנת המוצרים  00.1.00

התאמת המוצרים, היצור, נגרות האומן, נגרות מתועשת, בהתאם  א.

)בכפוף לסעיפי המפרט  06.04.00-06.04.03למפרט הכללי סעיפים  

במפרט הכללי  06.04.06המיוחד(. בדיקת המוצרים תהיה ע"פ סעיף 

 ף לסעיפי המפרט המיוחד(.)בכפו

 
במקרה של משקופי עץ עפ"י החלטת האדריכל ירכיב הקבלן לפני  ב.

עבודות הגמר משקופים עוורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה 

שתיקבע ע"י האדריכל. לאחר מכן יקבע הקבלן את המשקופים 

הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך הבטחתם, 

לתם הסדירה לשביעות רצונם המלאה של המפקח קיבועם ופעו

ללא  וזאת במחיר העבודה, יכללווהאדריכל. גם המשקופים העוורים 

תוספת מחיר. ההלבשה תכסה את המשקוף העוור והמשקוף הראשי 

 לכל רוחבם.

 
 דלתות יבוצעו עפ"י הפרטים המופיעים בתוכניות,פלדה למשקופי ה .ג

. כל משקופי הפלדה יכללו 1161י עפ"י הוראות האדריכל ובהתאם לת"

כפוף נוסף )אוזן( לטיח. המשקופים ייקבעו במקומם כשהם ישרים, 

מאונכים ומאוזנים. תובטח קביעתם היציבה ופעולתם הסדירה. 

. את משקופי הפלדה יש 1:2החורים לחיזוקים ימולאו בטיט צמנט 

 לקבוע לפני ביצוע הבניה של קירות ומחיצות.

 
 :םלבניהרכבת המ .ד

 נקודות לפחות ובכל מקרה לא יעלה  6 -מלבן דלת יעוגן ב   

ס"מ  ובכיוון   50המרחק בין נקודות העיגון בכיוון האופקי על              

 ס"מ. 100האנכי על 

 

מ"מ  3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח  .1

ס"מ מכל צד המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך  50כל 

ת הקיר. יש לדאוג שהזנבונים יוכנסו לתוך הבטון היצוק מזוזו

 בצידי המשקופים.
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ס"מ לתוך הריצוף  6לפחות המגיע לרצפה יוכנס  לבןכל מ  .2

 ויקבל חיזוק תחתון כפול.

מ' יבוצעו מחתיכה אחת:  3פרופילים שגובהם אינו עולה על  .3

בכל מקרה שיש צורך לחיבורים של שני חלקים מרותכים יש 

את אישור המפקח על מקום החיבור וצורת הריתוך  לקבל

 והליטוש.

עובי  -ברוחב כל הקיר הגמור, דהיינויהיה  לבןרוחב כל מ .4

 הבניה, בתוספת עובי ציפוי הקיר משני עבריו.

החורים עבור המנעול והלשוניות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד  .5

 את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם.ו

 .04קופים ראה גם פרק ביטון מש .6

ם למיניהם יבוצע בהתאם להוראות לבניבכל מקרה עיגון המ .7

ויתאים למפרט הכללי ולתקן )באמצעות המפקח( האדריכל 

הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה 

המחמירה יותר עפ"י דעת האדריכל. במחיצות גבס יבוצע 

 מאושר. מותאם חיבור בהתאם לפרט 

 

כל הפרופילים יהיו במישור ישר אחד. אין לחבר פרופילים באמצעיהם,  .ה

פרט לחיבורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". הקבלן יהיה אחראי על 

הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. באיזורי 

מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל 

 וקשיחים וישוייפו עד קבלת שטח חלק. החיבורים יהיו חזקים

אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה  ובגמר זהה לפריטים )אלא  

 אם צויין אחרת( וללא ברגים ואומים בולטים.

 
האדריכל רשאי לדרוש שינוי בסוג הפרופילים, האביזרים ו/או הפרזול  .ו

 ועל הקבלן יהיה לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.

 
תות לבודות הפונות אל החוץ יהיו דלתות משופרות עמידות דל .ז

 .100%ברטיבות )כינוי ש"ח( ומלאות 

 
כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שיפגם  .ח

 לפני מסירת הבנין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
כל הדלתות יכללו גם מזוזה כשרה מאושרת עם בית מזוזה עפ"י  .ט

 ת האדריכל וזאת ללא תוספת מחיר.בחיר

 
מחיר, גם פרופילי חיזוק  כל הפריטים למיניהם כוללים, ללא תוספת .י

וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים 

 ייקבעו ע"י המפקח.
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מחיר, גם שילוט חדרים ו/או  כל הדלתות יכללו, ללא תוספת .יא

או על הקיר שלידן )עפ"י קביעת פיקטוגרמות שיותקן על גבי הדלת 

של קבוצת "כדורי" או  RADIUSהאדריכל(. השילוט יהיה מסדרת 

. המערכת "Signal"" או Vista Systemמסגרת קיר קימור אנכי של "

ס"מ , בנויה  10X15-תהיה קמורה, במידות כלליות שלא יפחתו מ

 כל(מ"מ )עפ"י קביעת האדרי 150או  110מפרופילי אלומיניום ברוחב 

ובאורך עפ"י קביעת האדריכל. פרופילי הצד יהיו בסיומת מעוגלת, 

משולשת או מלבנית עפ"י קביעת האדריכל. המערכת תכלול, בין 

היתר, גם פקקי פלסטיק לפרופילים הקמורים, סיומות מתכת 

לפרופילי הצד, כיתוב בויניל )בחיתוך ממוחשב( על גבי אלומיניום. כל 

אולגנים  בגוון עפ"י בחירת האדריכל שאר חלקי האלומיניום יהיו מ

חלקי השלט יהיו בגוון עפ"י בחירת האדריכל. העבודה כוללת גם 

אספקה והתקנה במקום כולל כל הדרוש לתפעול תקין לאורך זמן 

 במקום לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

 

התאמת המוצרים, ייצור נגרות האומן, נגרות מתועשת, יצור מסגרות  יב.

במפרט  06.04.00-06.04.04היה בהתאם למפורט בסעיפים פלדה י

הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. בדיקת המוצרים תהיה ע"פ 

 במפרט הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. 06.04.06סעיף 

 

 
  תאור פריטי הנגרות  7.0.100

   

 דלתות ד.  

"י או עץ עפדלתות פתיחה רגילה יהיו בעלות משקוף פח פלדה  .1

 2בעובי  פתכופקביעת האדריכל, משקוף הפח יהיה מפלדה מ

. משקוף העץ יהיה מאורן מ"מ בהתאם למפורט ולתקן הישראלי

ובעומק )עובי( הקיר המוגמר . המשקוף יכלול  2קליר בחתך "

ובעומק )עובי( הקיר  1½"בין היתר גם משקוף עוור בחתך 

ל המשקוף גם המוגמר )שיזופת בתחום מילוי הריצוף( , כן יכלו

המשקופים , חתך המשקוף  2הלבשות רחבות שיכסו את 

וההלבשה יהיו מעוגלים כלפי הצד החיצוני של הכנף כמפורט 

)כדוגמת "אופן גלרי" טנגניקה משקוף מעוגל או "פנדור" סדרת 

"טופ" או ש"ע( הכל בציפוי פורניר ובגמר בייץ )בגוון הכנף או 

פעמים .בתחתית  3ור אחר עפ"י בחירת האדריכל ( ולכה ד

 . הכנף316ס"מ מנירוסטה  10המשקוף יותקן קטע הגנה בגובה 

 80%מ"מ עם מילוי עץ  45-בעובי שלא יפחת מ תהיה לבודה

במחצית התחתונה וקנטלייסט מעץ  100% -במחצית העליונה ו

אשור או אלון לפי בחירת האדריכל, הכנף תכלול בין היתר גם 
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דריכל ו/או צהר עגול או אחר ו/או חיתוך תחתון עפ"י קביעת הא

תריס ו/או חלק עליון קבוע אטום או מזוגג בהתאם למופיע 

ברשימות ו/או כל פתח ו/או כל סידור אחר עפ"י דרישת 

האדריכל )וזאת גם אם לא צויין במפורש בתכניות(. גימור הכנף 

יהיה בפורמאיקה "טאב" )או אחר( או פורניר בגמר בייץ + לכה 

מ"מ הכל עפ"י בחירת האדריכל )כולל  2טרפלקס  P.V.Cאו  דור

גם גוונים וטקסטורות בהזמנה מיוחדת(. הגימור יהיה מכל צידי 

 YACHTהכנף  הקנטלייסט יהיה בגמר בייץ + לכה דור או 

VARNISH 3  פעמים . התריס יהיה משלבי אורן קליר או

מט או רשת שגב  316רפפות פח פלדה או אלומיניום או נירוסטה 

או רשת פלב"ם הכל עפ"י קביעת האדריכל. גמר חלקי המתכת 

יהיה בצבע אפוקסי קלוי. תחתית הכנף תצבע בטמגלס שקוף. 

מט, הכל  316מנירוסטה  Uלחליפין יותקן בתחתית הכנף פרופיל 

עפ"י קביעת האדריכל בין הכנף והמשקוף יקובע אטם גומי 

 מאושר.

ומות אחרים במפרט הגמר , הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע במק

 זה. 

במקרה של משקוף בלבד יהיה התיאור זהה למופיע  - : הערות

 בתחילת הסעיף מלבד נושא הכנף.

 עפ"י אישור מיוחד ובכתב של האדריכל תותר החלפת     -  

  10%וזאת בניכוי  100%מילוי הדלתות לפלקסבורד            

 ממחיר הפריט.           

 (.45הלבשות יעשו ב"גרונג" )כל המשקופים וה -   

                 
יהיו בהתאם למופיע בסעיף הקודם והמקלחות שרותים הדלתות  .2

 עם השינויים הבאים: 

מ"מ או  2מכופף בעובי  316משקוף הדלת יהיה עשוי פח פלב"ם 

 משקוף עץ כמפורט בסעיף הקודם.

ני מש) –ידית אפקית לכל רוחב הדלת גם בשרותי נכים תהיה  

והגמר הזיגוג  , המנעול יהיה מסוג  תפוס/פנוי. הפרזול (העברים

 . זהאחרים במפרט   בסעיפיםבהתאם למופיע 

 

 מראות מ.

מ"מ מחוברת לקיר  10מראות הקיר יהיו עשויות מפלטת דיקט  .1

מ"מ.  6על הפלטה תודבק מראת קריסטל מלוטשת בעובי 

"גלאס מיגון"  או "אל סורג"בציפוי משני עבריה  המראה תצופה

מיקרון. בהיקף מסגרת עץ אורן פיני  350בעובי או "מגן שמש" 

בגמר הכל מובחר או אלומיניום בחתך עפ"י בחירת האדריכל 

 צבע אפוקסי קלוי בגוון עפ"י בחירת האדריכל.
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 אי התאמות  00.1.08

 לבין המפרט, התכנית הפריטים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תאור   

 או התקנים ו/או דרישות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או ו/  

 קביעת האדריכל. המחמירה יותר עפ"י

 

 תכולת העבודה    00.1.00

כל חלק מהעבודה הוא קומפלט וכולל בין היתר גם תכנון יצור, הובלה,  א.

הרכבה, חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, איטום בידוד )אקוסטי, טרמי, 

ימי וכד'( חומרי עזר, פיגומים וכן את כל החומרים והאמצעים הדרושים כ

 לפעילות תקינה במקום וכן את כל הנדרש למניעת חדירת מים רוח וכד'.

 
, ללא תוספת מחירבנוסף למופיע בסעיפים הקודמים תכלול העבודה,  ב.

כל ההוצאות להתאמת המוצרים, ייצורם, הובלתם,  בין היתר, גם

צביעה, ציפוי, גילוון, מילוי,  נים, סיתותים בבנין, ניקוי,עיגונים שו

פרזול, זיגוג איטום ע"י פחים ו/או איטומים אחרים מסביב בצורה 

שתמנע חדירת מים ו/או אור ורוח, וכן כל הנדרש להספקה והרכבה 

של הפריטים בבנין בצורה מושלמת למצב הפעלה הנדרש במקום, 

 לשביעות רצון האדריכל.

הדרישות המופיעות במפרט תהיינה  סר ספק, יצויין שכללמען ה 

בתוקף גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות, וכל זאת ללא תוספת 

 מחיר.

 
הפרופילים, האביזרים ואלמנטי הפרזול הינו חלקי בלבד, פרוט  ג.

ומודגש בזאת שכל מוצר, כפי שהוא מופיע, יכלול ללא תוספת מחיר, 

רטים וקטלוג היצרן, גם את כל הנדרש בנוסף למופיע בתכניות, במפ

לביצוע ותפעול מושלם וסופי במקומו בבנין )וזאת גם אם כל הדרישות 

לא באו לידי ביטוי מלא. במסמכים אולם הם דרושים, מכורח 

המציאות או לצורך התקנתו, ו/או לפעולתו התקינה וביצועו המושלם 

 של הפריט במקום לשביעות רצון האדריכל(.

 
הספקה והרכבה  , גםללא תוספת מחירן נכלל במחיר העבודה, כמו כ ד.

 של חומרי איטום מאושרים ע"י האדריכל לסגירת 

פתחים שבין משקופים, קירות, תקרות )דוגמת "קומפריבנד", מסטיק 

סילאקריל או ש"ע אחר מאושר(. חומרי האיטום כנ"ל יבוצעו מסביב 

ים במחיר פסי או המשקופים ללא יוצא מן הכלל. כמו כן נכלל לכל

 PEMCO או  DEVENTERאו  ATHMERעיגולי ניאופרן, אטמי 

 הכל בהתאם להנחיות האדריכל.
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יצירת וכיסוי אדנים  , גםללא תוספת מחירכן נכלל במחיר העבודה,  ה.

חלונות  פנימיים מפח אלומיניום לכיסוי מזוזות הקפיות וסיפים של

לים גם כל ההפרדות ודלתות לכל עובי הקיר המוגמר. כמו כן נכל

והאטמים האנכיים והאפקיים מסנדוויץ או פח אלומיניום ממולא 

בפוליאוריתן מוקצף בין פריטים לבין הקירות ו/או העמודים 

 הניצבים. גמר הפח צבע קלוי.

 

נכלל במחיר בנוסף למוזכר בסעיפים הקודמים ובמפרט הכללי,  ו.

צביעה, פרזול,  בין היתר, גם זיגוג, ,ללא תוספת מחירהעבודה, 

איטום, ציפוי, מסילות, ידיות בהלה, מנעולים ומנעולי צילינדר, 

מעצורי דלתות, מחזירי שמן, מחזירי רצפה הידראוליים, צירים 

הידראוליים, עיניות הצצה, צהרים, אשנבים, קופסאות מפתח לניפוץ 

כמו כן, גם משקופים עוורים )משקופי עזר( ציפויים למיניהם כגון 

 –חלד, פילם לזיגוג -קה, נירוסטה, פח, פי.וי.סי., פסי פלדה אלפורמאי

להגנה, לשינוי גוון, לאיטום וכד', תכנון מפורט, בניית אב טיפוס, 

מלבנים ומלבנים סמויים, הגנות מלבנים למיניהם, תריסים, רשתות 

וסורגים משולבים בפריטים, מסעד מחומר שונה של המעקה, הגבהות 

ארונות למיניהם, פרופילי פלדה שונים  חתיתבנויות ומרוצפות בת

במחיצות ובקירות למיניהם המשמשים כמשקוף, חיזוק או אמצעי 

   עיגון לאלמנטים ולפריטים שונים.

במחירי העבודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצוע בדיקות  ז.

מכון התקנים וגם תיקונים להבטחת התאמה מלאה של כל העבודות 

לכל התקנים ומפרטי מכון התקנים וזאת על ידי הקבלן ועל והמוצרים 

חשבונו בנוסף לרשימת התקנים ומפרטי מכון התקנים המאוזכרים 

)נגרות( במפרט הכללי ושתחול בשלמותה על עבודה זו  06בתחילת פרק 

יחולו בין היתר גם התקנים ומפרטי מכון התקנים הבאים: תקנים: 

, מפרטי מכון התקנים: 80,391,816,1271,1481,1913,4376

13,34,262,416. 

 

 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התאור לבין המפרט, התכניות, התקנים ח.

 ו/או דרישות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר 

 .עפ"י קביעת האדריכל            
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 מסגרות פלדה  מיוחדמפרט  - 00.2פרק 

 ות" בספרור הסעיפים נובעות מסיבות טכניות.הערה: ה"קפיצ

 כללי 2.0106.

 מפרט זה בא להשלים את הרשימות, התכניות והמפרט הכללי.  א.

 

ברשימות המסגרות ובמקומות אחרים קיימות הפניות "עפ"י המפרט" או "מפרט  ב.

מיוחד" או "מפרט טכני" או "מפרט זה" או ביטוי דומה. הפניה זו פרושה הוראות 

ט זה הבא להשלים את הרשימות והתכניות ולכן אין זה מן ההכרח שכל מפר

 המופיע במפרט זה יופיע גם ברשימות ובתכניות ולהיפך.

 

מפרט זה עדיף בכל מקרה על המפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכל מקרה של ניגוד  .ג

בין הוראות מפרט זה לבין הוראות מסמכים אחרים במכרז, תקבע הדרישה 

 ו/או המחמירה יותר לפי דעת האדריכל.הגבוהה 

 
המידות הרשומות בתוכניות הן מידות אור, ברוחב מבניה/בטון לבניה/בטון ובגובה  .ד

מפני אדן עד תחתית חגורה מעל הפתח. הקבלן יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל 

מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתוכניות ובמקום, יודיע למפקח ולאדריכל על כל 

אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התוכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה 

תחול עליו כל האחריות. הקבלן אחראי גם  -הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון, אפשרויות הפתיחה והניקוי של 

מערכת הכוללת. כל שינוי פריטי המסגרות והפריטים האחרים במקום ושילובם ב

 שיידרש לפתרון הבעיות הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

לפני תחילת העבודה יבדוק, כאמור, הקבלן היטב את כל מערכת התכניות לרבות  .ה

רשימות, פרטים, תכניות כלליות, חתכים, חזיתות ותכ' מערכות )חשמל, מ/א, 

קח מיידית על כל אי התאמה, קושי וכיו"ב אינסטלציה, בטיחות וכד'( ויודיע למפ

 שעלול להתעורר, לדעתו, במהלך העבודה.

 

הקבלן אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו  .ו

לדרישות כל הרשויות המוסמכות )כגון: פקוד העורף במקרה של פריטי מסגרות 

והבטיחות של הפרויקט במקרה של  מגן, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי הבטחון

דלתות ומנגנוני בטיחות ובטחון, תקנות התכנון והבניה בנוגע לידיות ולסדורי נכים 

וכד'(. כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל 

ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישות אלו בין 

 לא וכל זאת ללא תוספת מחיר. פורט הדבר או

 

הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב  .ז

 של כל המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.
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מימדים  האדריכל יהיה רשאי בכ"א מהפריטים להורות )באמצעות המפקח( על

וכל זאת ללא שום מזו המופיעה בתכניות  25%-צורת פתיחה או חלוקה שונה ב

 תוספת מחיר.

כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, וכד' יובאו לאישור  .ח

יום מקבלת צו התחלת עבודה או במועד מוקדם יותר עפ"י קביעת  14האדריכל 

 המפקח להבטחת הביצוע עפ"י לוה"ז.

 

ולאות בצמר הדלתות תבוצענה בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן ממ ט.

סלעים או צמר זכוכית מאושרים, אלא אם צויין אחרת. הכנפיים יכללו 

חיתוך תחתון, צוהר עגול, מעויין או אחר פשפש, דלתית ותריס הכל עפ"י 

קביעת האדריכל )וזאת גם אם לא צויין במפורש החיתוך ו/או הצוהר ו/או 

 הפשפש ו/או הדלתית ו/או התריס בתכניות וברשימות(.

 

ריסי הדלתות יהיו אינטגרליים בעובי מלוא הכנף עם "הלבשות" משני ת .י

עברי הפתח וצבועים בצבע אפוקסי קלוי בתנור, בגוונים עפ"י בחירת 

בממדי התריס המופיעים בתכניות  25%-האדריכל. באם ידרש שינוי של כ

 הוא יבוצע ללא תוספת מחיר.

 

, בין היתר, גם כנפיים וגם משקופים למען הסר ספק יצוין שכל דלת או חלון כוללים .יא

 )מלבנים(.

 

ק"מ מהים יותאמו כל חלקי  1.2 -במקרה שהבנין נמצא בסביבה ימית דהיינו כ יב.

 המתכת, האביזרים, הפרזול, הצביעה וכד' לעמידות בסביבה זו.

 

 מפעל היצור  06.2.01.04

שנים , לפחות ,  5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות ומפעל היצור יהיו בעלי נסיון של 

בעבודות דומות במבני ציבור. המפקח ו/או האדריכל באמצעות המפקח רשאים 

לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן ו/או מפעל יצור שלדעתם , הבלעדית , לא יענה 

 על הקריטריונים הנדרשים.

 

 דוגמאות   6.2.01.050

המסגרות לפני הייצור  על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי 

הסדרתי או, לחילופין, כל פריט שייבחר בבחירה אקראית של המפקח. לאחר קבלת 

התוצאות יקבל הקבלן הנחיות להמשך העבודה. הקבלן לא יחל ביצור הסדרתי טרם 

 האישור ועליו לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי לסיום העבודה.

 

 אב טיפוס  06.2.01.06
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לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מסוגי הפריטים. הקבלן  

לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו 

 בהצלחה כל הבדיקות שהחליטו עליהם האדריכל והמפקח.

 

 

 

 

 תכניות ייצור התקנה  2.02.00

 1:2או  1:1שבונו, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור בקנ"מ הקבלן יכין, על ח .א

)עפ"י קביעת האדריכל(. תכניות אלו, בתוספת דוגמאות  הפרופילים והפרזול, יובאו 

לאישור האדריכל, שיורה לקבלן )באמצעות המפקח( על התיקונים והשינויים 

יכל אישר שיידרשו לצורך אישור התכניות. לא תבוצע שום עבודה לפני שהאדר

סופית את כל פרטי התכניות. למען הסר ספק, יצוין כי אישור האדריכל אינו מפחית 

מאחריותו, הבלעדית, של הקבלן להתאמת העבודה לכל התקנים, המפרטים, 

התקנות וההנחיות, וכן מאחריותו הכוללת של הקבלן לטיב העבודה ולתפעולה 

 התקין.

 

במפרט הכללי  06.02.02תקנה לפי סעיף הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות ה ב.

 )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 

 

במקרה של אי התאמה תבוצע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת  ג. 

 האדריכל.

 

על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי המסגרות לפני  .ד

בחירה אקראית של המפקח. הייצור הסדרתי או, לחילופין, כל פריט שייבחר  ב

לאחר קבלת התוצאות יקבל הקבלן הנחיות להמשך העבודה. הקבלן לא יחל בייצור 

הסדרתי טרם האישור ועליו לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי 

 לסיום העבודה.

 

 חומרים  00.2.03

 הפלדה  06.2.03.04

 

חדשה וחסרת  ST-37שתשמש לביצוע חלקי המסגרות תהיה פלדה הפלדה  א.                                  

פגמים. חלקי המסגרות יבוצעו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. חלקי 

המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים 

 כראוי.

 מ"מ. 2 -רה מעובי המשקופים לא יפחת בכל מק  ב.                               

 

 מוצרים מחומרים אחרים  06.2.03.05
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מ"מ בכל   1.5 -אם לא צויין אחרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מ 

גימור וגוונים עפ"י החלטת האדריכל. לוחות הפורמאיקה בכל אלמנט יהיו 

שלמים ללא חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'. הקבלן מתחייב להשיג כל גוון 

חר ע"י האדריכל מתוך קטלוג פורמאיקה תוצרת חוץ או וכל גימור שיב

הקטלוגים המלאים של מרכז הפורמייקה ו/או פורמיקה סנטר ו/או בירמן 

)גם אם יש ליצר את הגוון במיוחד(. כל זאת ללא תוספת מחיר ו/או הארכת 

 לוח הזמנים.

 

 

 

 

 חיבורים ומחברים  06.2.03.06

 ף לסעיפי המפרט המיוחד(.במפרט הכללי )בכפו 06.03.06ע"פ סעיף 

 

 רשתות  06.2.03.07

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.03.07ע"פ סעיף 

 

 הזיגוג  06.2.03.08

 אם לא צוין אחרת, הזכוכית תהיה צרובה חלקה ללא ליקויים ופגמים כגון  א.   

 בועות אוויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות    

 U.S. FEDERAL SPECIFICATION  לזיגוגDL-441A 

DESIGNATED  או שווה ערך. לפני הזמנת הזיגוג, הקבלן יערוך מדידות

הפריטים אשר אותם יש לזגג על מנת ליעל את עבודות  מדויקות של מסגרות 

 הזיגוג באתר הבניה. כל 

 תשאנה תווית של שם היצרן עד לאישור האדריכל המפקח. חוסר   הזכוכיות

גבי הזכוכית לא תתקבל והמפקח ידרוש החלפתה. דוגמאות  תווית על

 ויישאו את שם היצרן, עובי ואיכות.  x 10 10תהיינה בגודל  הזכוכית 

 

                  עובי הזכוכית, גווניה וסוגה ייקבעו ע"י האדריכל אך העובי לא יפחת בשום  ב.  

 אופן                                      

             דרש ע"פ תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת. בכל מקרה רואים מהנ   

 את 

 הנ"ל ככלולות במחיר העבודה ללא תוספת מחיר כלשהי.  ההוראות   

 

 הזיגוג בדלתות רגילות יהיה מזכוכית בטחון שכבות או מחוסמת צרובה )לפי   ג.   

             כפוף לתקנים והנחיות מ"מ ב 6 -קביעת האדריכל( בעובי שלא יפחת מ   

 הרשויות 

 המוסמכות.   
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  הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם. מאושרים  ד.  

 ינות חתוכות.פללא                                     

 

 צורת ההרכבה וסוג הזיגוג בדלתות האש בהתאם להנחיות התקנים  ה.  

  והרשויות

 המוסמכות.   

 

 העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם זכוכית מכופפת )פנורמית(. ו.  

 

 חומרי אטימה   06.2.03.09

 במפרט הכללי בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. 06.03.09ע"פ סעיף 

 

 

 

 אביזרי הפרזול  06.03.10

ל הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכ א.

 לפני שסופקו הפריטים לאתר.

 

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם,  ב.

כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, וזאת תוך הבטחת 

תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה 

 יהיו בלתי מחלידים. יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים

 

הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט וברשימות  פרוט ג.

כל האביזרים והפרזולים  במחיר העבודההינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים 

הדרושים לתפעול תקין במקום לדעת האדריכל ועפ"י קטלוג היצרן ו/או 

ל לפי קביעת האדריכל התקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכ

 רצונו. ולשביעות

 

באיזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות  ד.

 מהצד הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף. 

 

כל צירי הדלתות יהיו הידראוליים מתוצרת מאושרת ע"י האדריכל. סוג  ה.

תפעולו. הצירים הצירים, מספרם וחוזקם יתאימו למשקל הפריט ואופן 

יחוברו למשקופים ולכנפיים באמצעות ברגים מקוריים שמסופקים ע"י יצרן 

 הצירים, תוך שימוש בכל הברגים ובכל נקודות החיבור.

 

הפרזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש בפריט במקום בצורה  ו.

 מושלמת ותקנית.
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אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה  ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים ז.

 שימוש במסמרות לצורך זה.

 

 הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילים עפ"י המפרט והוראות האדריכל. ח.

 

הקבלן יגיש לאישור האדריכל )באמצעות המפקח( את כל מרכיבי הפרזול  ט.

 והאביזרים.

 

 המשך(.אם לא צויין אחרת הפרזול יתאים לקבוצה "א" )כמפורט ב י.

 

 המנעולים             במקומות בהם לא צוינה שיטת נעילה מיוחדת יהיו  יא.

 )לדלתות ולחלונות( מטיפוס מנעולים חבויים )"מורטיס"( , מתוצרת

(GERMANY )COE ( אוCorbin Russwin   (USA   אוYale (USA)  או (USA) 

Schlage  אוBest Access Systems (USA)  אוSargent (USA)  בהתאם לקבוצה הכל

(,  )הידיות יסופקו יחד עם המנעול ויהיו US32Dבגימור פלב"מ מוברש מט )

במקומות מסוימים עפ"י אישור האדריכל יהיה ניתן לבצע  .מתוצרת זהה(

מנעולים בגימור כרום מט, במקום פלב"מ. פונקציות המנעול יהיו עפ"י קביעת 

ים מעובדים בעיבוד שבבי )ולא האדריכל, המנעולים יכללו גם לשונית ובריח

 מיצקת( ויעמדו בשימוש אגרסיבי לאורך שנים.

מפתחות לכל מנעול בתוספת מערכת  3כל דלת תכלול מנגנון צילינדר  

מסטר. צילינדר המסטר, לרבות תויות זיהוי, יחולק למס' קבוצות 

עפ"י הנחיות מהמזמין. ע"ג כל מפתח צילינדר יוטבע מס' החדר אליו 

ך. בכל קבוצה תתאפשר הזמנה של מפתחות וצילינדרים לצורך הוא שיי

 10%ביצוע שינויים. הקבלן יספק מכתב התחייבות לביצוע שינויים עד 

מהכמות שהוזמנה, וכן ארון מפתחות מרכזי וכל זאת ללא מדידה 

בנפרד. עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב 

צע לחלקים קיימים ו/או המערכת המוזמנת בחלק הבנין המבו

 עתידיים בבנין.

 

כל דלת כניסה ליחידה ולבנין תכלול  מנעול גיאומטרי )רב זרועי( עם רוזטה  יב.

 מחוסמת למניעת קידוח .

 

כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו  יג.

 ולו.מחומר בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כ

 

הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מנירוסטה בגמר מוברש מט מיצרן זהה  יד.

 ליצרן המנעולים, מדגם לפי בחירת האדריכל, אלא אם צויין אחרת.
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הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח  טו.

 פעולתו התקינה של הפריט.

 

תר, ללא תוספת מחיר, גם את הפירזול דלת פתיחה רגילה תכלול, בין הי טז.

 הבא:

צירי ספר עם מיסבים כדוריים וחמישה מפרקים צירים  3 

או תוצרת  TA2714 "4"/4.5דגם  MCKINNEYתוצרת 

HAGER  דגםBB1279 "4"/4.5  או תוצרתBommer  דגם

BB5000 "4"/4.5 " בגמר  0.134עשויים פח פלדה מכופף בעובי

ג עפ"י בחירת האדריכל כולל מגיני כרום מט או בצבע בגוון וסו

 צירים לכל כנף.

גולדברג(  –)ספק  Bonco DS-040עצר מגנטי מחוזק כדוגמת  -

)קירי(  494)רצפתי( או  491מסדרת  ROCKWOODאו ש"ע או 

 הכל עפ"י קביעת האדריכל.

ידיות פלב"ם מלא )לא חלולות( משני צידי הדלת יחוברו ע"י  -

פתחים בגוף המנעול , הכל בצורה ברגים שיעברו ביניהם דרך 

שתמנע שליפת הידיות בעת תפעול אגרסיבי לאורך זמן 

  Newport, Citationדגם  Corbin Russwin  (USA) מתוצרת

או  Augusta, Jeffersonדגם  Yale (USA)או   Lustraאו 

Carmel  או (USA) Schlage  או 07או  06, 93, 03דגם ,Best 

Access Systems (USA)  או 15, או 14, 3דגם ,Sargent 

(USA)   דגםB, L, J  אוP  אוTESA  דגםSENA  הכל ,

בהתאם ליצרן המנעול עפ"י בחירת האדריכל ועם רוזטות או 

שלטים מתאימים עפ"י בחירת האדריכל. הכל בגימור פלב"מ 

 ( ובהתאם לקבוצה.US32Dמוברש מט )

אושרו ע"י רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שי -

 האדריכל.

עינית הצצה או צוהר ו/או תריס עפ"י המופיע ברשימות או  -

 בהנחיות האדריכל.

 מנעולים חבויים "מורטיס", לפי הפירוט הבא:   -

או   ML2000מסדרת  Corbin Russwin  (USA) מתוצרת 

Yale (USA)  או  8700מסדרת (USA) Schlage  מסדרתL  או

Best Access Systems (USA)  36מסדרתH/37H  או

Sargent (USA)  8200מסדרת ( בגימור כרום מטUS26D  ,)

)הידיות יסופקו יחד עם המנעול ויהיו מתוצרת זהה, עפ"י 

 פונקציות המנעול יהיו עפ"י קביעת האדריכל. .המפורט לעיל(
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כנף, גמר כרום מט, כולל כיסוי מתכת. המנגנון עם  מחזיר -

הירות סגירה, מהירות טריקה, אפשרויות כוונון )מ 3לפחות 

ועצמת לחץ נגדי בפתיחה(, ועפ"י בחירת האדריכל פונקציית 

החזקת דלת במצב פתוח. המחזירים יהיו מתאימים לגודל 

הדלת ומשקלה, תנאי הרוח במקום, וכן למיקום ההתקנה ע"ג 

הדלת, כך שתובטח פעולה תקינה במקום לאורך שנים תוך 

ורה הסמויה ביותר )הכל הקפדה על התקנת המחזירים בצ

 עפ"י הוראות האדריכל(.

 סוגי המחזירים יהיו עפ"י הפירוט להלן: 

מסדרת  Yaleאו  7700ST/7500STסדרה  Nortonתוצרת   

400ST/4400ST  אוLCN  4010סדרהT  "או "דורמהTS-93 

 סדרת סופטליין .

 אביזרים למניעת תפיסת ידיים עפ"י קביעת האדריכל. -
 

יכללו, בנוסף לפרזול בדומה לדלת פתיחה רגילה, גם  םי השירותידלתות תא יז.

  2230או  CORBIN RUSSWIN (YALE) "2030התקן "תפוס/פנוי" "

                 

, עם אפשרות "Normbau"או תוצרת  EF-3סדרת  Schafer"או תוצרת "              

ו יהיה עפ"י כל הפרזול יהיה עמיד לקורוזיה וסוגפתיחת בטחון חיצונית 

בדלתות , בצורה ובגוונים עפ"י בחירת האדריכל.NT NORMBAUמפרט 

בשרותי הנכים תהיה בנוסף גם ידית אחיזה תקנית משני צידי הדלת עפ"י 

 בחירת האדריכל, הכל ללא תוספת מחיר.

 

כל דלת במסלול מילוט ו/או עפ"י קביעת יועץ הבטיחות תכלול גם  .יח

עם מנגנון אנכי סמוי. מנעולי  PUSH BARידיות +מנעולי בהלה מסוג 

 MD-12  8300 80סדרה   SARGENTהבהלה עצמם יהיו  מדגם 

MORTISE) )+ (VERTICAL) 8400  אוYALE   7130  

(MORTISE) (VERTICAL) 7120 +  אוCORBIN RUSSWIN 

5600 ED- (MORTISE)  +ED-5800 (VERTICALאו )VON 

DUPRIN  9875/9975 (MORTISE) +   VON DUPRIN9847/9947 

(VERTICAL) .  כל הידיות ומנעולי הבהלה יכללו גם פונקציות

DOGGING .לתפיסת הלשונית , ואביזרים נגד ונדליזם 

 

על הקבלן לבדוק את תוכניות החשמל , הבטיחות הבטחון ומ"א ולוודא ביצוע  .יט

כל הדרישות המופיעות בהן לרבות התקנות חשמליות מושלמות להנעת 

סים , דלתות וחלונות חשמליים , חלונות וכפות שחרור עשן  , דלתות תרי

וחלונות אש , התקנות מושלמות למנעולים חשמליים והכנות מתאימות 

לאינטרקום, קידוד, קורא כרטיסים ופתיחה חשמלית ו/או כל צורת פתיחה 
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אחרת בהתאם למתוכנן. כל זאת גם אם לא הופיע במפורש ברשימות וללא 

 יר. תוספת מח

 

צויין סוג הנעילה הכוונה הינה  וב ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו כ.

בכל מקום בו לא  – גיליםלמנעולי הצילינדר הר בריוחדת וזאת מעמלנעילה 

 צויינה נעילה, הכוונה הינה לנעילה רגילה בעזרת מנעול צילינדר.

 

אלית  ו/או צוינה דלת מבוקרת או נעילה שאינה קונבנציונ וב בכל מקום .אכ

ון קורא כרטיסים או מקודדים תכלול הדלת גם  מעביר גיוחדים כממנעולים 

מתח , גלאי מגנטי , וכן מנגנון נעילה מטיפוס מגנט הצמדה ובמקרה 

 שהאדריכל החליט על כך רק מנעול חשמלי.

 

במקומות מסויימים, עפ"י קביעת יועץ הבטיחות, הבטחון והאדריכל, מנגנון  .בכ

לול רולר במקום לשונית סטנדרטית. הנ"ל יבוצע ללא תוספת המנעול יכ

למחיר הכללי של העבודה, ויכלול את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום, 

 לשביעות רצון האדריכל.

 

דלתות מבוקרות יכללו בין היתר, בהעדר פירוט אחר גם מנגנון נעילה מטיפוס  כג.

צמודים זה לזה. לוח  "מגנט הצמדה", המורכב משני לוחות פלדה המותקנים

מותקן על כנף הדלת  –אלקטרומגנט, מותקן על המשקוף, לוח שני  –אחד 

באופן אינטגרלי. אספקת מתח לאלקטרומגנט גורמת להצמדת הדלת בחזקה 

למשקוף )בכוח של מאות ק"ג( ובכך לנעילתה. ניתוק אספקת מתח למגנט 

"פטריה" )בתוך  מאפשר פתיחת הדלת. הדלתות יכללו גם  מפסק חרום מסוג

קופסת ניפוץ הכלולה במחיר( שיותקן משני צידי הדלת. המפסק יותקן כמגע 

יבש על קו אספקת מתח לאלקטרומגנט של הדלת. הפעלת מפסק זה תנתק 

באופן פיזי את אספקת המתח למגנט ותאפשר פתיחת הדלת בשעת חרום. 

שים הדלתות יכללו גם, אינטרקום משולב בקורא כרטיסים או לוח מק

הכל עפ"י בחירת האדריכל וזאת לצורך יציאה מתוך הבניין )במצב  –)מקודד( 

שוטף(, ולחצן רגעי לפתיחת הדלת מבחוץ לשם כניסה לבניין )במצב שוטף(. 

במצב חרום הפעלת מפסק החרום תגרום לניתוק אספקת מתח למגנט ובכך 

זהיר לפתיחת הדלת, תוך מתן התרעה מתאימה. הדלתות יכללו גם שלט המ

מפני שימוש בלחצן החרום שלא בשעת חרום. לחצן החרום יחובר למנגנון 

אזעקת פריצה, כך שעם הפעלתו תתקבל התראה מתאימה. מנגנון הנעילה 

האלקטרומגנטי יחובר גם לרכזת גילוי אש, כך שבעת גילוי אש בבניין תתבטל 

גנטי וכל הנעילה. כמו כן יכללו הדלתות מנעול חשמלי, מעביר מתח , גלאי מ

הקדחים , בכנפיים ובמשקוף הנדרשים למערכת הנ"ל וכן את כל הנדרש 

לפעולה תקינה במקום לדעת האדריכל, מהנדס החשמל, יועץ הבטיחות 

 והבטחון.
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 בריחים לפחות מסוג 2דלת מוברחת תיהיה גם מבוקרת ותכלול בין היתר גם  כד.

555  ROCKWOOD   ,2  570אביזרי שיקוע ROCKWOOD  בריח חיצוני ו

580 ROCKWOOD. 

 

במקרה של אי התאמה בין הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות  .הכ

 אחרים תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי החלטת האדריכל.

 

 יצור המוצרים  00.2.00

 כללי  06.2.04.00

 בנוסף למופיע במפרט הכללי יצוין ש:  

ו עמידים בפני חדירת רטיבות ורוח ולשם כך יבדקו כל פריטי המסגרות יהי א.

 למעבר אויר, מים ולהעמסה בהתאם לדרישות האדריכל.

 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. ב.

 

כל הפריטים יותאמו לאטימה אקוסטית ביחס לרעש הסביבה בהתאם  ג.

            י לתקנים ודרישות האדריכל וזאת ללא תוספת מחיר. האטימה ע"י אטמ

ATHMER             או Deventer   או Pemco בחירת האדריכל. עפ"י 

 
 .180 -בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים ב ד.

 

 התאמת המוצרים לבנין  06.2.04.01

 התאמת המוצרים, היצור, נגרות מוגמרת מתועשת יהיה ע"פ סעיפים   

 עיפי המפרט המיוחד(.במפרט הכללי )בכפוף לס 06.04.01-06.04.03

 

 יצור מסגרות פלדה   06.2.04.04

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.04.04ע"פ סעיף   

 

 הגימור והצביעה  06.2.04.05

ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד וכן עפ"י  א.

יות האדריכל מפרטי מע"ץ והנח מפרטי "טמבור", "נירלט" או "נדיר",

והמפקח. בכל מקרה של ניגוד בין דרישות תקבע הדרישות הגבוהה ו/או 

 המחמירה עפ"י קביעת האדריכל והמפקח.

 

גם אם צוין אחרת בתכניות ובמפרט יהיו כל חלקי המתכת והמסגרות  ב.

מגולוונים ובגמר צבע קלוי בכל גוון שיבחר האדריכל מקטלוג "ראל" )לרבות 

טקסטורה(. הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא גוונים מטאליים ו

תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תבוא לאישור האדריכל לפני 

ההזמנה. הצבע יהיה צבע תעשייתי בשיטה היבשה באבקה אלקטרוסטטית , 
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מיקרון  100-אבקת פוליאסטר טהור לשימוש חיצוני, בעובי שלא יפחת מ

דקות מינימום. האחריות לגבי דהייה,   15למשך  C °200-הקליה תהיה ב

 שנים. 20-התנפחויות ,קילוף וכו' לא תפחת מ

 

 תהליך הצביעה ג.

 ניקוי מתכת .1

ניקוי בסילון חול או גרגרי מתכת.  דרגת ניקוי הברזל תהיה מתאימה  .1.1

 .10-63SSPC-SP-או  05SIS- 5900-1967לפי  ST 2.5 -ל

לא חול דיונות יבש, אשר לא מכיל עקבות אין להשתמש בחול ים, א

מלחים. אין להשתמש בחול אשר שימש כבר לניקוי.  יש לצבוע סמוך 

 שעות לאחריו 4לניקוי המתכת ולא יותר מאשר 

 

ניקוי במברשות מכניות אם אין אפשרות לבצע ניקוי חול או לפי  .1.2

דרישת המפקח, אפשר לנקות את המתכת במברשות מכניות או 

 HAND TOOL CLEANING -2-63SPת בהתאם לתקן ידניו

SSPC. 

אפשרות לסלק את החלודה באחת משתי שום באין  -ניקוי כימי  .1.3

, יש להשתמש בממיר חלודה קביעת האדריכלהשיטות הנ"ל או לפי 

 .TAMBUR RUST CONVERTERטמבור )מ.ח.ט.( כדוגמת 

הדרישה  ראה גם סעיפים אחרים במפרט זה )במקרה של ניגוד תקבע 

 הגבוהה או המחמירה יותר לדעת האדריכל(.

 

 צביעת מסגרות מגולוונת בחם לשימוש פנימי .2   

 הגלוון .2.1  

מיקרון לפחות ועד  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבטיה ובעובי של 

 כיסוי מלא.

 

 הכנה 2.2   

ניקוי והסרת שומנים באמצעות מדלל מאושר כגון מדלל  2.2.1

 לט" או "טמבור" או ש"ע.-של "ניר 4/110או  4/100

 

חיספוס עדין של הגלוון לשבירת הברק ע"י שטיפת חול קלה  2.2.2

 .120או חיספוס מכני יסודי ע"י נייר לטש מס' 

 

ניקוי להסרת שבבים וחומר רופף , שטיפה במים מטופלים  2.2.3

(DI  וייבוש בתנור הכל עד קבלת שטח נקי ויבש עפ"י אישור )

 המפקח.
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 צבע יסוד 2.3   

צביעה באמצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י קביעת 

 524האדריכל , הצבע יהיה צבע מאושר כגון צבע דו רכיבי אפוקסי 

-40מתוצרת "אוניברקול" )מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ( בעובי 

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, או צבע אפוקסי אפוגל מתוצרת  50

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא , או צבע  100-120עובי "טמבור" ב

מיקרון לפחות ועד  100לט" בעובי -מתוצרת "ניר 331עליון אפוקסי 

לט" בשתי -חד רכיבי מתוצרת "ניר DTMכיסוי מלא , או צבע 

 מיקרון כ"א לפחות ועד כיסוי מלא. 40שכבות של 

 

 צבע סופי 2.4   

דריכל, הצביעה בצבעי אבקה צביעה בגוונים עפ"י קביעת הא 2.4.1

בתנור באבקת שמיר  אפוקסי  האלקטרוסטטיים בקליי

 80-100פוליאסטר מאושרת לשימוש פנימי ובעובי של 

 מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא.

 בכתבחלופה לנ"ל )רק למסגרות חרש ובכפוף לאישור  2.4.2

במחיר המוצר( צביעה בצבע  15%מהאדריכל ובהפחתה של 

מיקרון  40-50ם עפ"י קביעת האדריכל ובעובי עליון בגווני

לפחות ועד כיסוי מלא. הצבע יהיה צבע מאושר כגון צבע 

פוליאוריתני דו רכיבי מסוג "אוניקריל" מתוצרת 

"אוניברקול" )מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ( או צבע 

"טמגלס" מתוצרת "טמבור" או "גלזורית" מתוצרת 

 "טמבור".

  

 רות מגולוונת בחם לשימוש חיצוניצביעת מסג .3   

 גלוון 3.1    

מיקרון לפחות  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבט ובעובי של 

 ועד כיסוי מלא.
 

 הכנה  3.2    

 לעיל. 2,2כמו סעיף ג      
 

 צבע יסוד 3.3

צביעה באמצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י 

יסוד אפוקסי בחירת האדריכל, הצבע יהיה מאושר כגון צבע 

מיקרון לפחות ועד כיסוי  120אפוגל תוצרת "טמבור" בעובי 

 מלא.

 

 
 

 צבע סופי 3.4    
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צביעה בגוונים עפ"י קביעת האדריכל , הצביעה  3.4.1

בתנור  הבצבעי אבקה אלקטרוסטטיים בקליי

באבקת שמיר פוליאסטר טהור מאושרת לשימוש 

וי מיקרון לפחות ועד כיס 100-120חיצוני ובעובי 

 מלא.

 

חלופה לנ"ל )רק למסגרות חרש ובכפוף לאישור  3.4.2

במחיר המוצר(  15%בכתב מהאדריכל ובהפחתה של 

צביעה בצבע עליון בגוונים עפ"י קביעת האדריכל 

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, הצבע  50ובעובי 

 יהיה צבע מאושר כגון צבע 

" 22"טמגלס" מתוצרת "טמבור" או צבע "גלזורית 

 צרת "טמבור".מתו

  

 צביעה בצבע קלוי .4 

 כללי 4.1    

צביעה בצבע קלוי מתבצעת בשיטה יבשה או בשיטה  4.1.1

רטובה. בשיטה היבשה המועדפת הצביעה תהיה 

באבקה אלקטרוסטטית, המיושמת בתהליך 

תעשייתי מבוקר עם שליטה מלאה בשלבי הביצוע 

 ובתוצאות.

 

להגיע לכל עובי רצוי הציפוי נעשה בישום אחד וניתן  4.1.2

 מיקרון. 60-200בין 

 

המוצר הנצבע באבקה אלקטרוסטטית ניתן  4.1.3

להרכבה מיידית בתום הצביעה )תכונות הציפוי 

 הסופיות מתקבלות מיד בתום התהליך(.

 

 האבקות 4.2    

 אבקת אפוקסי מיועדת לעמידות כימית. 4.2.1     

 לצביעהאבקת אפוקסי פוליאסטר מיועדת  4.2.2     

 דקורטיבית פנימית.     

 אבקת פוליאסטר טהור מיועד לעמידות חיצונית. 4.2.3

 

 בדיקות 4.3    

(  DIN 53151המוצר אמור לעמוד בבדיקת קילוף )לפי 

( בבדיקת בפני לחץ לרעש  DIN 53152בבדיקת כיפוף )לפי 

 DINבבדיקת עמידות למכות )לפי   (DIN 53156לפי          )
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( בבדיקות עמידות DARNER 60%בדיקות ברק )( ב53158

( בבדיקת DIN 50018חומצה גופרתית ) לפי  תבאוויר

תכולת רטיבות , בבדיקה גרנולומטריה )מדידת גודל הגרגר( 

בבדיקת עמידות במחזורי חום וקור. בבדיקת קושי עפרון 

(H-2H ( בבדיקות עמידות בריסוס מלח ) לפיASTM B117 

HPKחות.( ובעמידות בתא ל 

 

 הכנת המשטחים לציפוי 4.4    

ציפוי פוספטי                                              -עבור ברזל ופלדה  4.4.1     

      (ZINC PHOSPHATE. ) 

 עבור  מוצרים מגולוונים טיפול כרומטיזציה. 4.4.2

ראה  -טיפול פוסט כרומטיזציה  -עבור אלומיניום  4.4.3

מקרה של ניגוד תקבע הדרישה . ב 12גם פרק 

 הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל.

 

 האבקה והצביעה 4.5    

אם לא צויין אחרת תיהיה האבקה אבקת  4.5.1

פוליאסטר טהור לשימוש חיצוני מתוצרת יוניברקול 

לעמידות  GBSמאושרת לפי תקן  7000סדרה 

או ש"ע מאושר. האבקה מבוססת על  U.Vבקרינת 

בשרפים רווים עמידים באופן מיוחד בפני  שימוש

 אור , חום וגורמים אטמוספריים.

 בהתאם לגוון. 1.6-1.4משקל סגולי של האבקה  4.5.2

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל לרבות גוונים  4.5.3

 מטליים  וטקסטורה.

ק"מ מקו החוף  2הצביעה של מוצרים הנמצאים עד  4.5.4

והות )הכל עפ"י קביעת או בעלי דרישות עמידות גב

האדריכל וללא תוספת במחיר( הצביעה תהיה בשתי 

של השכבה הראשונה תהיה  השכבות כאשר הקליי

דקות  7למשך  C°180בטמפרטורת מתכת של 

תיהיה כמפורט  השל השכבה השניי הוהקליי

 בהמשך.

 

 Cהדרגתית בטמפרטורה של  התיהיה קליי ההקליי 4.5.5

 – C°200לפחות ואח"כ   דקות 10במשך  140 – °155

  דקות נוספות. 20במשך  180
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הדרגתי לטמפרטורה  ריהיה קירו רהקירו 4.5.6

המאפשרת מגע יד . אין לבצע כל הפעולה ע"ג 

 C°40 – 35 -המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה ל

 לפחות .

  

 תכונות הציפוי .5    

 העמידות תיהיה כדלקמן:

ק"ג/סמ"ר        36ה מ"מ , מכה נגדית ומכה ישיר 8 –כידור 

( DIN 53152מ"מ   )לפי  4 –( כיפוף מוט DIN 43156)לפי 

-100( קושי בוכהולץ DIN 53151)לפי    GT-0דביקות רשת 

ברק קרן  A2ל  A( קושי בעפרון בין DIN 53151)לפי   110

. עמידות בפני כימיקליים וגורמים 90%-80%,  60%בזוית 

, חומצה 5%צה ציטרית , חומ 10%פיסיים, חומצה חנקתית 

, נתרן מאכל 5%, אמוניה  5%, חומצה אצטית 5%לקטית 

, כהל אתילי, כהל בותילי, תא  30%ים , מי חמצן -, מי 5%

מ"מ  1 -שעות התפשטות חלודה פחות מ 1,000ריסוס מלח 

שעות אין שינוי  1,000משני צידי השריטה, תא לחות לאחר 

UV  חודש אין שינוי בברק. 12, לאחר 

 

כל החלקים הצבועים יונחו בבנין כשהם עטופים ומוגנים מהשפעות אקלימיות,  .ג

 ומונחים בצורה שתמנע פגיעה.

 

 מ' מהחוף( 1200צביעת פלדה מגולוונת באווירה ימית )עד  .6

הערה: עבור פלדה מגולוונת שתעבור תהליך ציפוי באבקה אין לקרר את הפלדה  

 יכרומט.המגולוונת בעזרת נוזל קירור סודיום ד

 הכנה .ד

בדיקה ויזואלית לאיתור פגמים בגלוון ליטוש במקומות במקומות בכשל של  .5

 האבץ בעזרת נייר ליטוש.

 הסרת שומן בעזרת ממיס אורגני או דטרגנט חם בהתזה. .6

 טיפול מכאני לחספוס פני השטח. .7

 ניקוי ע"י אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. .8

 הצביעה .ה

ה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי פנולי בעובי ע"י איבוק בשיט 1צביעת שכבת  .10

 מיקרון. 60-80

200קליה בטמפרטורת מתכת  .11
0
C  דקות. 10למשך 

מעובי השכבה לשיפור  10% -התזה בעוצמה נמוכה לחספוס פני השטח בעובי כ .12

 ההדבקות.



108 

 

 ניקוי בעזרת אוויר דחוס. .13

פר ע"י איבוק בשיטה האלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר "סו 2צביעת שכבה  .14

 60-80. עובי חשיפה UVדור" המאפשרת חשיפה חיצונית ממושכת בקרינת 

 מיקרון.

200קלייה בטמפרטורת מתכת  .15
0
C  דקות לפחות. העובי המינימלי לא  10למשך

 מיקרון. 160 -פחות מ

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד )אין לבצע שום פעולה בטרם ירדה  .16

 )לפחות(. 350-400 -הטמפרטורה ל

 ASTMבקרת איכות ויזואלית. בדיקה מדגמית של עובי הצבע, בדיקות הולם ) .17

D2794)   ( בדיקה אדהזיה תקןISO 2409.) 

 ASTM B117שעות בתא מלח לפי  3000אישור לעמידות  .18

 

 

 

 הובלה, שינוע ואחסנה  00.2.05

 

 במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(. 06.05ע"פ סעיף    

 

 ת המוצריםהתקנ  00.2.00

 
המשקופים יבוצעו עפ"י הוראות האדריכל ו/או והפרטים המופיעים  א.

. כל משקופי הפלדה יכללו כפוף נוסף )אוזן( 1161בתוכניות ובהתאם לת"י 

לטיח. המשקופים ייקבעו במקומם כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים. 

טיט תובטח קביעתם היציבה ופעולתם הסדירה. החורים לחיזוקים ימולא ב

. את משקופי הפלדה יש לקבוע לפני ביצוע הבניה של קירות 1:2צמנט 

ומחיצות ובמקרה של מסגרות מגן לפני יציקת אלמנטי הבטון עם קוצים 

בהתאם להוראות האדריכל. על המבצע לדאוג לחיזוקים ותמיכות כך שעם 

 יציקת הבטון לא תוצרנה דפורמציות במשקוף.

 

 הרכבת המלבנים ב.

נקודות לפחות ובכל מקרה לא יעלה המרחק בין נקודת  6 -ועיגון ב מרחק דלת 

 ס"מ. 100ס"מ ובכיוון האנכי על  50העיגון בכיוון האופקי על 

 50מ"מ כל  3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח  .1

ס"מ מכל צד, המרותכים למלבן ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר. יש 

 סו לתוך הבטון היצוק בצידי המשקופים.לדאוג שהזנבונים יוכנ

 
ויקבל חיזוק  ס"מ לתוך הריצוף 6כל מלבן המגיע לרצפה יוכנס  .2

 תחתון כפול.
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מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל  3פרופילים שגובהם אינו עולה על  .3

מקרה שיש צורך לחיבורים של שני חלקים מרותכים יש לקבל את 

 הריתוך והליטוש. אישור המפקח על מקום החיבור וצורת

 
עובי השלד,  -דהיינו רוחב כל מלבן יהיה ברוחב כל הקיר הגמור, .4

 בתוספת עובי ציפוי הקיר משני הצדדים.

 
החורים עבור המנעול והלשוניות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את  .5

 הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם.

       
ע בהתאם להוראות בכל מקרה עיגון המלבנים למיניהם יבוצ .6

למפרט הכללי ולתקן  האדריכל )באמצעות המפקח( ויתאים

הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה 

 המחמירה יותר עפ"י דעת האדריכל.

 
כל הפרופילים יהיו במישור ישר אחד. אין לחבר פרופילים באמצעיהם, פרט  .ג

יהיה אחראי על הביצוע ברמה  לחיבורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". הקבלן

שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. באיזורי מנעולים ירותכו קופסאות 

נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים 

 וישוייפו עד קבלת שטח חלק.

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים לפריטים )אלא אם צויין אחרת( 

 ם ואומים בולטים.וללא ברגי

 
האדריכל רשאי לדרוש שינוי בסוג הפרופילים, האביזרים ו/או הפרזול ועל  .ד

 הקבלן יהיה לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.

 
גם אם לא צויין במפורש ברשימות תהיינה כל דלתות המתכת מצופות בפח  .ה

הפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו כנדרש. 

יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור ע"י גלוון וצבע אפוקסי קלוי 

 בתנור בגוון מטאלי או אחר עפ"י בחירת האדריכל. 

 

מ"מ, פח כיסוי:  2.0משקופים: : המידות והעוביים לא יפחתו מהמצויין לעיל ו.

 מ"מ. 4.0מ"מ, פרופילי פלדה:  1.5

 

הגלוון ע"י טבילה חמה לאחר ייצור  כאמור, כל החלקים יהיו מגולוונים. ז.

ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של  8.37הפריט. ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר 

 חלקים מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד .

 
כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שייפגם לפני  ח.

 מסירת הבניין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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כל הדלתות יכללו גם מזוזה כשרה מאושרת עם בית מזוזה עפ"י בחירת  ט.

 האדריכל וזאת ללא תוספת מחיר.

 
כל הפריטים למיניהם כוללים, ללא תוספת מחיר, גם פרופילי חיזוק וסגירה  י.

 עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

 
מחיר, גם שילוט חדרים ו/או  א תוספתכל הדלתות יכללו, לל .יא

פיקטוגרמות שיותקן על גבי הדלת או על הקיר לידן )עפ"י קביעת 

של קבוצת כדורי או  RADIUSהאדריכל(. השילוט יהיה מסידרת 

או של חברת  "Vista System"מסגרת קיר קימור אנכי של חברת 

"Signalהמערכת תהיה קמורה, במידות כלליות שלא יפחתו מ ."-

10X15  מ"מ  150או  110ס"מ , בנויה מפרופילי אלומיניום ברוחב

ובאורך עפ"י קביעת האדריכל. פרופילי הצד  )עפ"י קביעת האדריכל(

יהיו בסיומת מעוגלת, משולשת או מלבנית עפ"י קביעת האדריכל. 

המערכת תכלול, בין היתר, גם פקקי פלסטיק לפרופילים הקמורים, 

ד, כיתוב בויניל )בחיתוך ממוחשב( על גבי סיומות מתכת לפרופילי הצ

אלומיניום. כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים  בגוון עפ"י בחירת 

האדריכל שאר חלקי השלט יהיו בגוון עפ"י בחירת האדריכל. העבודה 

כוללת גם אספקה והתקנה במקום כולל כל הדרוש לתפעול תקין 

 קח.לאורך זמן במקום לשביעות רצון האדריכל והמפ

 
כל הדלתות הנסגרות על עגורנים יכללו, בין היתר, גם את כל הפריטים  .יב

והאטמים למיניהם הדרושים לאטימה אקוסטית ועמידות בפני חדירת 

רטיבות, לכלוך ורוח וכן את כל הנדרש לתפעול תקין לאורך זמן במקום 

 לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

 
 

 תאור פריטי המסגרות   700.2.0

 ערה: כל אלמנטי המסגרות על עיגונם כפופים לאישור הקונסטרוקטור.ה  

 יעודיים ופנלים ארונות א.

הארונות היעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(  .1

יהיו מתוצרת טלמור או עובדיה ניסים, או שהרבני ויהיו עשויים מפח 

 פלדה מגולוון מכופף עפ"י התוכניות.

 מ"מ. 2.0לדה מגולוון מכופף בעובי המשקוף מפח פ

 מ"מ.  1.5הכנפיים מפח פלדה מגולון מכופף בעובי  

הגב לוחות עץ ו/או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות. 

 חלוקה פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל. 

ם הפרזול: ידיות לחיץ, צירים סמויים, מנעולי צילינדר ו/או אחרי

 עפ"י דרישת האדריכל.

 הגמר והגלוון עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.



111 

 

כל הארונות היעודיים, יכללו ללא תוספת מחיר, בין היתר, גם 

אשנבים מזוגגים, תריסים עפ"י דרישות מתכנן החשמל, מיזוג 

אוויר והתקשורת, גם במידה ולא הופיעו בתכניות וברשימות , 

ם או חרוטים על לוח אלומיניום שלטים צרובים, מודפסי

מורכב ע"ג הדלת )גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של 

האדריכל טרם הביצוע ויהיה זהה למערכת שילוט החדרים( 

מ"מ קנט עץ או פוסטפורמינג, הגמר  15ציפוי הדלתות בדיקט 

פורניר או פורמאיקה , הדיקט יחובר בצורה סמויה אל דלתות 

המשקופים הקנטים והמחיצות האנכיות. המתכת תוך כיסוי 

ציפוי הארונות יבוצע במישור הציפוי ההיקפי , לשם כך תבוצע 

הדלת במישור המתאים בקוים עוברים בהמשך ובהתאמה 

לקוי הארונות סביב הארונות היעודיים הכל עפ"י קביעת 

האדריכל ובאישורו. עפ"י קביעת האדריכל וללא מדידה בנפרד 

או זולטון או אחר  ת בצבעים כגון "טים"יבוצע גמר הארונו

בגוונים עפ"י בחירת האדריכל. מידות הארונות וחלוקתם 

הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, 

האדריכל ומתכנן החשמל, ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. 

הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר 

יעודיים יהיו בעלי עמידות אש מאושר. דלתות הארונות ה

כנדרש הכל עפ"י אישור הרשויות המוסמכות, דרישות 

 האדריכל ומהנדס הבטיחות וזאת ללא תוספת מחיר.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה 

בתכנית הינה סכמטית. החלוקה הסופית תתואם לאחר התקנת 

 הציוד בארונות.

לא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד הקבלן לא יזמין ו

לארון הותקן בו ולפני שוודא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג 

שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון, חלוקתם ואופן 

פתיחתם. במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר הקבלן את 

ה ו/או אי הצעתו על גבי התכניות לאישור. במידה ותווצר הפרע

התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין על חשבונו 

 מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש.

פנלי סגירה לפירים האנכיים יהיו עשויים בדומה לארונות  .2

היעודיים המוזכרים בסעיפים הקודמים, אך יהיו בעלי עמידות 

 אש מוגברת עפ"י דרישות מכבי האש.

בסעיף הארונות  הגמר והפירזול בהתאם למופיעוון, הגל 

 .זהבסעיפים אחרים במפרט ו היעודיים

ארונות יעודיים ופנלי הסגירה לפירים יהיו בעלי עמידות אש  הערה:

ו/או עמידות מים בהתאם לדרישות התפקוד במקום בו הם נמצאים , 

 כל זאת עפ"י קביעת המפקח וללא תוספת תשלום.
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פלדה רה זמנית יהיו עשויים מפרופילים של צנור הפנלים לסגי .3

מחוזקים למזוזות הפתחים, החיבור יהיה  35/35מגולוון ריבועי 

של  IIבצורה שתאפשר פרוק בשלמות והרכבה מחדש באגף 

מ"מ אנטיסן  -12הזיגוג ע"י פוליקרבונט בעובי של עד כ הבנין.

ובחלקו  כולל כל הסגירות והזיגוג יהיה בחלקו קבוע - V.Uמוגן 

רפפות נפתחות מפוליקרבונט זהה. בפתחים ישולבו מוטות מיגון 

פרזול הרפפות  )סורג( שמחירם כלול גם הוא במחיר הפריט.

הגלוון ,  כולל סגרים ומנעולים. 1500בדומה לתריסים קליל 

במפרט זה.  מופיע בסעיפים אחריםל והפרזול בהתאם מרהג

ם פירוק הפנלים, העברה והתקנת הפנלים כוללת בין היתר ג

שפוצם, תיקון והשלמת המקום ממנו פורקו, התאמת והרכבת 

הפנלים במקום החדש תוספת רשת מתכת מגולוונת וצבועה נגד 

צפורים )עפ"י בחירת האדריכל( וכן תוספת מערכת פתיחה 

פנלים לפחות לרבות חיבור לצנרת  4תקנית לשחרור עשן בשטח 

 הגלאים.

 

       דלתות ד.

הפח תהיינה מתוצרת רינגל או , ש.ב.א. או פלרז והן  דלתות .1

תהיינה חד או דו כנפיות )או יותר( עפ"י התכניות ותכלולנה גם 

צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או חלק עליון קבוע אטום או מזוגג 

 ו/או כל פתח ו/או סידור אחר עפ"י דרישת האדריכל.

פ"י פרט מ"מ ע 2.0המשקוף מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי 

האדריכל או פרט היצרן באישור האדריכל. הכנפיים מפח 

מ"מ )פח משני עברי  1.5פלדה מגולוון מכופף דו צדדי בעובי 

ק"ג/מ"ק.  80, ובמשקל 2הכנף(, כולל צמר סלעים בעובי "

הגלוון, הפרזול ,הגמר והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים 

 האחרים במפרט זה.

יהיה התאור זהה למופיע לעיל מלבד במקרה של משקוף בלבד  :הערה

 נושא הכנף.

       

ההזזה תהיינה מתוצרת רינגל, או ש.ב.א. או פלרז והן תהיינה דלתות  .2

חד או דו כנפיות )או יותר( עפ"י התכניות ותכלולנה גם צוהר ו/או 

תריסי אוורור ו/או חלק עליון קבוע אטום או מזוגג ו/או כל פתח 

 רישת האדריכל.ו/או סידור אחר עפ"י ד

מ"מ עפ"י פרט  2.0המשקוף מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי 

האדריכל  או פרט היצרן באישור האדריכל. הכנפיים מפח פלדה 

 2מ"מ כולל צמר סלעים בעובי " 1.5מגולוון מכופף דו צדדי בעובי 

ק"ג/מ"ק. הגלוון , הפרזול , הגמר  והזיגוג  80במשקל מרחבי 

 ים האחרים במפרט זה.בהתאם למופיע בסעיפ
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 כל המסילות והאביזרים למיניהם יבטיחו פעולה חלקה לאורך שנים.

      

מתוצרת רינגל או ש.ב.א או פלרז  יהיה ותפשטתפר התמשקוף עם  .3

כמשקוף רגיל )עפ"י המופיע בסעיפים האחרים במפרט  ויויהיה בנ

י צידי משנ ותעשוי שני חלקים שיעוגנו לשני הקיר יהיההמיוחד( אבל 

בין היתר, גם פרופיל כיסוי מפח פלדה מגולוון  אם, ויכלול,תהתפר בה

מ"מ עפ"י פרט היצרן  30-לא יפחת מש ברוחבמ"מ  1.5מכופף בעובי 

בסעיפים  בהתאם למופיע , הפרזול והגמרהגלווןבאישור האדריכל.  

 במפרט זה. אחרים

         

         

או חוסם או פלרז חד או דו  תהיינה מתוצרת רינגל, ןדלתות הביטחו .6

כנפיות )או יותר( עפ"י המופיע בתכניות. המשקוף מפח פלדה מגולוון 

מ"מ. כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה, חיפוי דו  2מכופף בעובי 

עפ"י )פח משני עברי הכנף( מ"מ  2צדדי מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי 

כל. הפרזול בכל כנף, זוג מפרט רב בריח, כולל צוהר עפ"י דרישות האדרי

צירי קדמיום )בהתאם לגודל ומשקל  3-5ידיות עפ"י בחירת האדריכל, 

הכנף עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט המיוחד(, עינית הצצה 

מנעול רב בריח עם מגן  עצר מחוזק, סגר בטחון, מחזיר כנף, , °180

קוד או כל מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י  3צילינדר מחוסם 

צורת פתיחה אחרת עפ"י החלטות האדריכל. גימור המשקוף צבע קלוי 

בגוון עפ"י בחירת האדריכל. גימור הכנף וינוריט או צבע קלוי הכל עפ"י 

בחירת האדריכל. גם אם לא צויין במפורש יכללו כל הדלתות  גם מנעול 

חשמלי וחיבור למערכת פיקוד עפ"י קביעת המזמין וכן אינטרקום 

 קורא כרטיסים.ו

דלתות האש תהיינה מתוצרת רינגל או שבא או פלרז חד או דו כנפיות  .7

)או יותר( עפ"י המופיע בתכניות. המשקוף מפח פלדה מגולוון מכופף 

מ"מ  1.5מ"מ, הכנף מפח פלדה מגולוון מכופף  דו צדדי בעובי  2בעובי 

הדפנות,  בידוד טרמי ואקוסטי בין, , צלעות חיזוק)פח משני עברי הכנף(

אטמי גומי בנקודות המגע של המשקוף והדלת )לעשן קר(, פס תופס 

בצידי הדלתות, פרזול עמיד אש )עפ"י בחירת האדריכל(. הכנפיים יכללו 

צירים  3-5גם צוהר עפ"י בחירת האדריכל עם זכוכית עמידת אש, 

תקניים מאושרים )בהתאם לגודל ומשקל הכנף עפ"י המופיע בסעיפים 

רט המיוחד(, מחזיר כנף, מתאמי סגירת כנפיים בדלתות דו אחרים במפ

כנפיות וכן מנעול תקני עם מגן צילינדר, עינית הצצה, זויתן ולשונית 

לפתיחה חשמלית עפ"י קוד או כל צורת פתיחה אחרת וכן מגנטים 

  C.Nאו  N.O (Normally Open)מיוחדים ופרזול מותאם לתפעול דלת 

(Normally Closedזמן ע .)י קביעת "מידות האש של הדלת יהיה עפ
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יועץ הבטיחות והאדריכל ואישור מכבי האש. הדלת תכלול גם סימון 

ושלוט תקני מאושר. הגלוון, הגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים 

 במפרט זה.

במקרה של דלת אש ובטחון תענה הדלת על הדרישות המופיעות לעיל גם 

 לדלת אש וגם לדלת בטחון.

יכללו גם מנעולים חשמליים עם חיבור למערכת פיקוד כל הדלתות 

 עפ"י קביעת המזמין.

הערה: במקרה של דלת אש אקוסטית יש לחבר את הדרישות של 

באישור האדריכל, יועץ אקוסטיקה ויועץ  10וסעיף  7סעיף 

 הבטיחות והרשויות המוסמכות.

           

"רשפים" או מתוצרת "מי השרון",  דלתות האש המזוגגות תהיינה .8

עפ"י  )או יותר( חד או דו כנפיותתוצרת מוכרת ונושאת תו תקן 

מ"מ,  2בעובי מגולוון מכופף פלדה פח ממשקוף המופיע בתכניות.ה

)פח  מ"מ 1.5בעובי  דו צדדימכופף פלדה מגולוון נפיים מפח הכ

, בידוד טרמי ואקוסטי בין הדפנות, אטמי גומי משני עברי הכנף(

המשקוף והדלת )לעשן קר(, פס תופח בצידי  בנקודות המגע של

הכנפיים, פרזול עמיד אש )עפ"י בחירת האדריכל(.הכנפיים יכללו 

צירים תקניים מאושרים, מחזיר כנף או ציר מחזיר כאחד  3

עם מגן צילינדר, זויתן ולשונית  תקנימשלושת הצירים וכן מנעול 

י בחירת לפתיחה חשמלית עפ"י קוד או כל צורת פתיחה אחרת עפ"

האדריכל וכן מגנטים מיוחדים מאושרים ופרזול מותאם לתפעול 

. זיגוג C.N ((Normally Closed( או Normally Open) N.Oדלת 

הדלת ע"י זכוכית עמידת אש שקופה בעובי הנדרש לעמידות באש 

גוונים ועובי זכוכית  –מ"מ(  14 -עפ"י התקנים )העובי לא יפחת מ

לא ימדדו בנפרד. זמן עמידות  ריכלמיוחדים עפ"י דרישת האד

האש של הדלת והבניה סביבה קומפלט יהיה עפ"י קביעת יועץ 

סימון באישור מכבי האש. הדלת גם תכלול והבטיחות והאדריכל 

הגמר בהתאם למופיע בסעיפים הגלוון, שלוט תקני מאושר. ו

 זה. אחרים במפרט

 

עם השינויים  דלתות העשן תיהנה בהתאם למופיע בסעיף דלתות אש .9

הבאים: מבנה הכנף, המשקוף , הפרזול והזיגוג יתאימו לדלתות עשן 

 עפ"י דרישות התקנים ובכפוף לאישור האדריכל.

 

מ"מ.  2מכופפת בעובי  316פלב"ם משקוף נירוסטה יהיה עשוי  .13

רוחב המשקוף יהיה בהתאם לרוחב הקיר בתוספת כל הגמורים 

 משני עבריו.
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יהיו עשויות בדומה לארונות יעודיים אבל מפח הגישה  דלתיות .18

ויכללו, בין  מכופף במידות המצויינות בתוכניות 316נירוסטה 

, כנף מ"מ 2.0מכופף בעובי  316משקוף מפח פלב"מ  היתר, גם

וכן  מ"מ 1.5מכופף  316פח פלב"מ וכיסוי  40/40 פלב"מ מפרופילי

עולי צילינדר, סגרים, צירים, ידיות,  מנכל החיזוקים הנדרשים, 

לדעת  תריסים וכן כל האטמים הנדרשים לתפקוד מושלם במקום

 .316האדריכל, כאשר כל חלקי המתכת מפלב"מ 

 או דקורטיבי אחר עפ"י בחירת האדריכל.F4 הגמר פלב"מ מלוטש  

 

 

 

 

 כיסוי פתחים  כ.

 

 5בעובי חלק או מרוג  פלדה מגולווןצפה יבוצע מפח רכסוי תעלות  .4

אנטי סטטי מדגם וגוון  PVCזוקים מתאימים בחיפוי עם חימ"מ 

וזויתנים לעיגון , חיזוקים כולל ידיות הרמהזהה לרצפת המבנה 

לחילופין ועפ"י קביעת האדריכל יבוצע הכיסוי  מפח לרצפה. 

 מ"מ לפחות  6פלב"ם בעובי 

         

ידיות אנטי סטטי,  PVCבתוספת חיזוקים מתאימים, חיפוי  

 כמפורט לעיל. הכיסוי וזויתנים לעיגון לרצפה , חיזוקיםהרמה

הכיסוי יעמוד בכל  חולק לחלקים הניתנים להרמה בקלות.י

העומסים הנדרשים מרצפת המבנה כתוצאה ממשקל ציוד ותנועת 

ציוד על גביו עפ"י קביעת הקונסטרוקטור. הכיסוי ישתלב ברצפת 

המבנה בצורה סמויה ויכלול את כל הנדרש לפעילות תקינה 

 מקום לאורך שנים לשביעות רצון האדריכל.ב

 

 1.5כיסוי תעלות אנכיות בעמודים יהיה במסגרת פח מכופף בעובי  .5

מ"מ מותאמת וכוללת כיסוי דופן פח לפירוק כדוגמת תעלת 

 חשמל ותקשורת "אקרמן" או ש"ע.

 

 L 30/3מ"מ קורות חיזוק  6מפח מרוג  מכסה לפתח שרות יהיה .6

הכל בהתאם לגודל  x L2 40/4ורות חיזוק עם ק L 40/4ומסגרת 

 2הפתח יעמוד בעומס לדריכת  .)עפ"י מפרט חב' חשמל( הפתח

אנשים על ציודם על כל המשתמע מכך, ועל הקבלן לדאוג לאישור 

 מהנדס הקונסטרוקציה לנ"ל.
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וכל הנדרש  עוגנים אטמים פתחי הרמה וכד' גם כוללהמכסה  

 .לפעילות תקינה במקום לדעת האדריכל

במפרט  בסעיפים אחרים בהתאם למופיעהגמר ו הפרזול,הגלוון  

 זה.

 

 מעקים ומאחזים מ.

  1"½פלדה מגולוונים  יהיו עשויים מצנורותמעקי הפלדה  .   1 

ו/או אופקיים ו/או חזוקים אנכיים ו/או משופעים עם  אפקיים

ו/או  מ"מ 18משופעים ו/או קשתיים ממוטות פלדה מגולוונת 

המפורט ו/או עפ"י הכל עפ"י מ"מ  6/100פולים בחתך "פלחים" כ

 מ"מ 18אה ממוטות פלדה מגולוונות המילו הנחיות האדריכל.

בדגם  "שגב" ו/או מרשת  1"½ו/או מצינורות פלדה מגולוונים 

5.5 CAR הכל ע"פ קביעת האדריכל. המעקה כולל בין היתר גם .

פלדה ור לגובה הקומות מצנלמיניהם בהתאם את כל החזוקים 

 או אחר עפ"י קביעת האדריכל 80/80או  4"מגולוון  

גם את כל בין היתר המעקות כוללים  .והקונסטרוקטור

ואלמנטי הגימור הנדרשים הרוזטות האיטומים, החיזוקים, 

הגלוון והגמר בהתאם . לפעילות תקינה במקום לדעת האדריכל

 למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 
 

פלדה יהיו עשויים מצינורות פלדה מגולוונים היד מ מאחזי  .2 

וחיזוקים מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר .  1½בקוטר "

"1  18או ממוטות פלדה מגולוונת  מ"מ או אחר עפ"י קביעת

האדריכל. המאחזים יכללו בין היתר גם את כל החיזוקים , 

הרוזטות ואלמנטי הגימור הנדרשים לפעילות תקינה במקום 

אדריכל. הגלוון והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים לדעת ה

 במפרט זה.

 
 

המעקים, המסעדים ומאחזי היד מנירוסטה )פלב"ם( יהיו  .3

  -מכופפים ומלוטשים  316עשויים מצינורות ומוטות פלב"ם 

מ"מ  32אופקיים, אנכיים ואלכסוניים, הצינורות יהיו בקטרים 

 1.5 -ופן שלא יפחת ממ"מ לפי קביעת האדריכל ובעובי ד 76 -

מ"מ.  14 -מ"מ  והמוטות יהיו מוטות בקוטר שלא יפחת מ

 Hאו דגם  Dאו דגם  Fהמעקים יהיו כדוגמת "סקופ" דגם 

ומאחזי היד יהיו כדוגמת מאחז יד מרכזי לגרם מדרגות רחב של 
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"סקופ" או מאחז יד לקיר של "סקופ", הכל עפ"י קביעת 

 האדריכל.

היו באמצעות תותבים, אומים, כל האביזרים והמחברים י

מסמרות נסתרים ושימוש בחומרי הדבקת מתכת מאושרים. 

העיגונים לאלמנטי הבטון יבוצעו באמצעות ברגי עיגון מפלב"ם 

 עם רוזטות פלב"ם.

המעקים יכללו בין היתר גם מילואה מזכוכית מחוסמת או 

  8מלוחות מנוקבים מפלב"ם או רשת פלב"ם או כבלי פלב"ם 

תחנים )הכל עפ"י קביעת האדריכל( וכן מפרקים, עם מו

תומכים, רוזטות, אוגנים ואוגני דפינה, אומי כפה , מפרקים,   

מחברים לעוגנים )מילואה, מתכוונן וכד'( פקקי פלב"ם וכמו כן 

יכללו גם כל החיזוקים , העיגונים ואלמנטי הגימור הנדרשים 

יכל ומהנדס לפעילות תקינה במקום עפ"י התקנים, אישור האדר

 הקונסטרוקציה.

 

מאחד היצרנים / הספקים המאחזים בשרותי הנכים יהיו  .4

סט תקני )לקירות ולדלת( הבאים: הווי או פרסליט או גולדברג, 

התקנים והתקנות , הסט יהיה עשוי מאושר ומותאם לדרישות 

בגוון ובצורה  (COMBIצנורות נירוסטה בשילוב חלקי ניילון )

יכל. המאחז המתרומם יהיה עשוי מחומר עפ"י בחירת האדר

קשיח עם גימור עמיד לאורך זמן, יהיה עמיד בלחץ אנכי של עד 

ק"ג בקצה המוט במצב אופקי, יהיה קל ופשוט להעברה  100

או צביטה. ו/ממצב אנכי לאופקי ובעל ציר מוגן נגד חיתוך 

עפ"י אישור האדריכל במסגרת העבודה תכלל גם הגבהה לאסלה 

ד בתקנים בבדיקות מת"י ובדרישות חוזר מנכ"ל הסט יעמו

 .4/2003משרד הפנים 

 

הוספת מאחז יד למעקה קיים / הגבהת מעקה קיים תכלול, בין היתר,  .5

ס"מ על גבי חיזוקים אנכיים  4.5גם הוספת צינור פלדה מגולוון בקוטר 

בהמשך לחיזוקים הקיימים, סגירת מרווחים בפח פלדה מגולוון בעובי 

לרבות כל  CAR 5.5בדגם  "שגב" מכופף ותוספת מילואה מרשתמ"מ  2

החיזוקים, תמיכות אביזרי הגימור ואביזרים נדרשים לפעולה תקינה 

 במקום לשביעות רצון 

האדריכל, הקונסטרוקטור, יועץ הבטיחות והמפקח. הגלוון והגמר 

 בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

ללא תוספת מחיר מאחז היד עפ"י קביעת האדריכל יוחלף  .6

פלב"ם בשילוב חלקי ניילון  יהיה עשוי מצנורותשמאחז יד ל
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Combi)מ"מ 35 ( בגוון וצורה עפ"י בחירת האדריכל בקוטר .

בין היתר גם את כל החזוקים האנכיים  יכלולהמעקה 

הכל  והאביזרים המשלימים למיניהםזטות והאפקייים וכן הרו

בתקנות ,  טות ייעמדו, כל המו עפ"י קביעת האדריכל

 בבדיקות מכון התקנים ובדרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים

. המאחזים יהיו אך ורק מאחד היצרנים/הספקים 4/2003 

 הבאים: "הווי" או פרסליט" או "גולדברג".

 

הנשלפים יבוצעו בהתאם למידות המופיעות בתכניות  המעקים .10

וספת צנורות בת 1"½ויהיו עשויים מסגרת צנור פלדה מגולוון 

או  2. רגלי המסגרת יתאימו לשרוול " 1" -אנכיים כנ"ל אבל ב

"3/4 1 ס"מ.  15 -שיושקע ויעוגן בבטון בעומק שלא יפחת מ

הביצוע יקח בחשבון ביצוע אלמנטים נוספים הנדרשים כדי 

להבטיח אפשרות שליפה נוחה של המעקה מצד אחד, ומצד שני 

 דנוד.עמידות לכח אפקי תקני ומניעת נ

 

עם כיפת מגן  3מצינור ". זוג עמודוני פלדה למיגון יהיו עשויים 11     

. העמודונים וצינורות קשתיים אפקיים מחברים ביניהם מרותכת

יהיו  ת רכביהיו עשויים מצינור בעובי דופן מתאים לבלימת מכ

בגוון עפ"י  צבע קלוי בגמרויהיו מבוטנים וממולאים בבטון, 

 בחירת האדריכל.

   

מחיר העמודונים יכלול בין היתר את ביסוסם. הגלוון, הפרזול  

 והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

 מדפים   מד.

מ"מ  1.5מדף מעל כיורים בחדרי השרותים יבוצע מפח נירוסטה  .1

ס"מ לפרופיל פלדה מגולוון  50מחובר ע"י ניטים מאלומיניום כל 

 המעוגן לקיר. 30/30/2

 
 

 חיצותמ מח.

בין  /מקלחות יהיו מחיצות טרספה ויכללומחיצות לשרותים  .1

דלתות עם זויתנים ואטמים עפ"י פרט מאושר, כנף  היתר גם:

הדלת והמחיצה יהיו מפנל עשוי שרפים טרמוסטטיים משוריינים 

ל שרפים מורכבים ע מבוססיםהבצורה הומוגנית בסיבי צלולוזה 

(COMPOSITEובעל שטחי פנים דקור ,) טיביים המהווים חלק
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מ"מ )הלוח ידוע בשמו  13 -אינטגרלי מהלוח, בעובי שלא יפחת מ

 .בגוונים עפ"י בחירת האדריכל המסחרי "טרספה"(

 מגרעין נירוסטה עטוף ניילוןמנירוסטה או הפרזול יהיה עשוי 

גם  היתר ויכלול, ביןבגוונים עפ"י בחירת האדריכל מונוליטי 

 צירים,

 - דלתות מסוג פתוח/סגור  פס מגנטי, מנעוליכפתורי פתיחה עם ת

 עם

, מחזיק נייר טואלט, חיצונית, מחזיר כנף  אפשרות פתיחת בטחון

 ווי

 יםעמידבגמר אחיד ו ויהי והחיזוקים . כל הפרזולתליה על הדלת

 בצורה  ,NT   NORMBAUיהיה עפ"י מפרט , הסוג לקורוזיה 

 ובגוונים עפ"י בחירת האדריכל.

מיוני  755לפי ת"י  5דרגת התלקחות  -בפני אש עמידות הלוח 

1991. 

 הברגה , בסיסינירוסטההחיזוקים יכללו, בין היתר גם רגליות 

כיסויי פי.וי.סי. אמצעי חיבור לקיר ע"י פרופילי  מנירוסטה

 נירוסטה 

 החיבור, הכיסויים  אלומיניום מצופה פי.וי.סי. כל אמצעיאו 

 בחירת האדריכל מקטלוג" עפ"יוהחיזוקים למיניהם יהיו בגוונים 

RAL .כל הברגים יהיו מנירוסטה ." 

 וכד' על למען הסר ספק, יצויין שוב שכל אמצעי החיזוק, הפרזול

 שמדובר בגוונים  גווניהם יהיו עפ"י בחירת האדריכל, גם במקרה

תוספת מחיר או הארכת  וסוגים בלתי סטנדרטיים וכל זאת ללא

  לו"ז.

                

 מסגרות מרחבים מוגנים מוסדיים )מ.מ.מ.( .ממ

כל הפריטים יורכבו לפני היציקה ויתאימו לדרישות פיקוד העורף : הערה 

 ולמכון התקנים. 

     

דלת הדף מוסדית תהיה מתוצרת שהרבני או  -דלת מרחב מוגן  .1

חוסם, או פלרז או ש"ע, מאושר ע"י פיקוד העורף ומת"י. משקוף 

יצרן, הכנף מפרופילים עם ציפוי פח דו פח מכופף עפ"י פרט ה

צדדי עפ"י היצרן. פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות, צירים, אטמים, 

הכל  -סף, בריחים ומע' נעילה סטנדרטית עפ"י בחירת האדריכל 

בהתאם לאישור פיקוד העורף ומת"י. משקוף הדלת יכלול גם 

בהתאם שקע לדלת פנימית רגילה )נוספת(. הגלוון, הפרזול והגמר 

 למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.
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פתיחה לגרירה ו/או לחלונות המרחבים המוגנים יהיו חלונות הדף  .2

 .בהתאם לקביעת האדריכלרגילה 

או ש"ע מאושר  שהרבני או חוסם או פלרזחלון, יהיה מתוצרת ה

, כולל מקום לחלון אטום לגז וכל ומת"י פיקוד העורף  ע"י

שים עפ"י הנחיות פיקוד העורף, קטלוג האטמים, הפרזולים הנדר

לאישור פיקוד העורף היצרן והנחיות האדריכל, הכל בהתאם 

 ומת"י.

  אחרים במפרט זה.בסעיפים  בהתאם למופיעגמר הגלוון וה

 

צנורות האוורור למרחבים המוגנים יהיו מפח פלדה בקוטר  .3

, ויכללו גם את כל העוגנים והאוגנים, המכסים בתכניותהמצויין 

הרשתות, הברגים וכד' הנדרשים ע"י פיקוד העורף. הכל בהתאם 

 פיקוד העורף ומת"י.    לאישור 

  .אחרים במפרט זהגמר עפ"י המופיע בסעיפים הגלוון וה      

 

 יהיה ליניקת אויר צח מבחוץ 8בקוטר " (צ.א.צינור אוורור ) .7

 כל ויכלול בין היתר אתבמידות המצויינות וכמפורט ברשימה 

פיקוד העורף ברגים וכד' הנדרשים ע"י הרשתות, ההאוגנים, 

 ומת"י.   

אחרים במפרט בסעיפים  בהתאם למופיעגמר הגלוון, הפרזול וה  

  זה.

 

 

את כל בין היתר גם יכלול  4שרוול למעבר צנרת מים בקוטר " .8

האביזרים הנדרשים ע"י פיקוד העורף, הכל בהתאם לאישור 

בסעיפים  בהתאם למופיעגמר וון, והפיקוד העורף ומת"י.  הגל

      אחרים במפרט זה.

    

 מסתורים מס.

יהייה  למדחסים וכד' מסתור הגנה ליחידת מזגנים חיצוניים .1

 "שגב"  רשתובחיפוי  X 50 50 -ו R.H.S.  50 X 80עשוי מפרופיל

.  המסתור יהיה מעוגן לקיר ויכלול CAR 5.5דגם פת ממכופ

מ"א(, פתחים מעובדים פול ביחידות לטיעם מנעולים )דלתות 

כל יחידה וכן את כל החיזוקים ואלמנטי הגימור הנדרשים  מול

 לטיפול ביחידות  ולפעילות תקינה במקום לדעת האדריכל.

 הגלוון והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

a.  מסתור כביסה" מתוצרת יהיה מעין מסתור הציוד"

 עמיאל מתכת
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בע"מ או ש"ע ויהיה עשוי מפרופילי אלומיניום ותעשיה  לבנין

מ"מ עם שפה מעוגלת  30X65משופעים )"פרופיל כנף"( בחתך 

. או מטה לפי בחירת האדריכל כלפי מעלה 60מותקנים בשפוע 

לא יעלה מ'. המרווח האנכי בין ציריהם  3.00 -אורך הפרופילים כ

ד והן . חיזוקי הפרופילים יהיו מהצד האחורי בלבס"מ 5.5על 

 יחוברו באמצעות זויתנים ו/או חיזוקים מאושרים שונים.

העבודה כוללת בין היתר את כל פרופילים, החיזוקים, אמצעי 

בהתאם הגמר  העזר וכד' הנדרשים להצבה ותפעול נכון במקום.

 בסעיפים אחרים במפרט. למופיע

  

   סורגים ס.

 60/6 השטוח מפלדה מגולוונתהסורגים יהיו עשויים מסגרת ושלבים  

 12אנכיים  מגולוונת כשבכל מסגרת משולבים מוטות פלדהמ"מ 

מעוגנים לקירות, המרחקים וצורת  החיבור עפ"י  הנחיות האדריכל 

לרבות הרוזטות, החיזוקים והעוגנים המאושרים ומותאמים למפרטי  

   ,נתהיה מגלוות הפלדהמזמין. 

          

. לחליפין, עפ"י זה במפרטמור בהתאם למופיע בסעיפים אחרים יג

 14החלטת האדריכל, יהיו הסורגים מוטות פלדה מגולוונים 

מ"מ,  50/50/5ס"מ מציר לציר. המסגרת מפרופיל שטוח  10במרחקים 

סורג גם כלול י חדרמ'. כל  0.60גובה מ נדרשת חלוקה אופקית לסורג 

ר נפתח למילוט. היחידה תכלול בין היתר גם צירים, מנעולי צילינד

וקופסת מפתח לניפוץ מורכבת בקיר הסמוך לסורג הנפתח. הסורג 

הנפתח ישתלב בכל מקרה בצורה סמויה עם יתר הסורגים לשביעות 

 רצון האדריכל.

 חלונות שמאחוריהם. ה יקווהסורגים יהיו זהים ובהמשך  יקוו 

במפרט  מופיע בסעיפים אחריםל והגמר בהתאםהפרזול ,  גלווןה

 .זה

 

  ופסי הגנהפרופילים  פ.

פסי הגנה אפקיים לקירות יהיו פסים דגם "נדל בלנק" פרופיל  .1

 . PRO-TECתוצרת  WG-8או פרופיל  40

 TC-20עם  CG-20פסי הגנה אנכיים לקירות יהיו מפרופיל 

 או ש"ע. PRO-TECתוצרת 

לחליפין עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר סרגלי ההגנה 

דגם   IPCסרגלי ויניל מתוצרת  האנכיים לפינות קירות יהיו

N3496  פנל פרוייקטים(, בגמר חלק או טקסטורה עפ"י  –)ספק
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קביעת האדריכל. הסרגלים יקבעו לקיר ללא סרט דו צדדי אלא 

מיוחד שיסופק ע"י יצרן הסרגלים  Heavy Dutyבעזרת דבק 

 ויתאים ספציפית להדבקת הסרגלים.

יותקנו  30%יר של לחליפין עפ"י קביעת האדריכל בהפחתת מח 

מתוצרת חברת "אמבין",  HPLסרגלי הגנה אופקיים מסרגלי 

מפנל עשוי שרפים טרמוסטטיים משוריינים בצורה והם יורכבו 

 )הומוגנית בסיבי צלולוזה )מבוססים על שרפים מורכבים 

COMPOSITE  ובעל שטחי פנים דקורטיביים המהווים חלק ,)

מ"מ )הלוח ידוע  13 -אינטגרלי מהלוח, בעובי שלא יפחת מ

מ"מ,  200הפנלים יהיו ברוחב  בשמו המסחרי "טרספה"(.

מ"מ שיחוברו  30/30בגודל  Lויורכבו לקיר באמצעות פרופילי 

מ"מ. כל הפרופילים, אמצעי החיבור  100/20בגודל  Uלפרופיל 

והברגים יהיו מפלב"מ, והחיבור בין הפנלים לפרופילים ולקיר 

ברגים גלויים. הסרגלים כוללים גם  יהיה בצורה נסתרת, ללא

את כל החיזוקים ואמצעי החיבור הנדרשים לפעולה תקינה 

 במקום לאורך זמן, לשביעות רצון האדריכל.

  

 ותיהיו עשויים מצינור למניעת פגיעת עגלות פרופילי הגנה לקיר .2

 1½מפלב"מ כנ"ל "ועמודונים   X 2 3בקוטר " 316 פלב"מ

יר עפ"י קביעת האדריכל, במרווחים של מעוגנים ברצפה או בק

ר ומיגם את כל החיזוקים ואלמנטי הגמ' וכוללים  1.20 -כ

 במקום לדעת האדריכל. אסתטית  הנדרשים לפעילות תקינה

  

ויותקן אל  10/22במידות  C.V.Pפרופיל הסתרת צנרת יבוצע מפרופיל  .3

עת , הכל עפ"י קבי 30/30/2מפח במידות  םזוויתניהקיר בעזרת 

 האדריכל.

 

מופיע בתכניות, ה מרווחים עפ"יהגנה לחניה יהיו ב יפרופיל .4

  Ø 6עשויים מצינור פלדה מגלוון בגמר צבע אפוקסי קלוי " 

הצינורות יכללו .  Ø 4וחיזוקים מעוגנים לרצפה מצינור כנ"ל  " 

הפרופילים יכללו  בין היתר גם את כל גם מילוי בטון.  

ר הנדרשים לפעילות תקינה במקום  החיזוקים ואלמנטי הגימו

 לדעת האדריכל.

 הגלוון והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה. 

 

מסגרות פלדה דקורטיביות יבוצעו מפרופילי פלדה שטוחים  .6

 גמר עפ"י המפורט בסעיפים אחרים במפרט זה. 30/5במידות 
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      ציפויים וחיפויים צ.

מ"מ  2בעובי  316חיפוי הנירוסטה יהיה עשוי מפח פלב"ם  .3 

ויכלול בין היתר גם את כל החיזוקים והחיבורים הנדרשים 

לתפקוד נכון במקום. גמר הפלב"ם קוי החלוקה יהיו בכפוף 

 לקביעת האדריכל.

 

 מ"מ  16-17בעובי    MDF Nחיפוי העץ יהיה מפנלים  א. .5

 דריכל.בגמר מלמין בגוונים לפי בחירת הא

 

הפנלים עצמם יהיו מחורצים אפקית דוגמת חירוץ                  ב.

או אחר עפ"י קביעת האדריכל ויכללו גם חירוץ  13/3

 אנכי מאחור  לקבלת הצורה הנדרשת בתוכניות.

 

 שיטת ההתקנה והחיבור סמויה ע"י אביזרי מתכת ג.

)"פרפרים" או ש"ע( ע"ג קונסטרוקצית  עץ )אומגות, 

 וכד' מעובדים בהתאם לצורת הקיר(. פלטות

  

 החיפוי יכלול בין היתר גם גיזה אקוסטית. ד.  
 

 

 וסולמות  מדרגות ר.

מהלך המדרגות  -, כולל פודסט פלדה ומעקה המתכתמדרגות  .1

לפחות  מ"מ  RHS 140 מגולוונות יהיה מורכב משתי קורות

לפחות מ"מ  4בעובי  מגולוונתבצדדים + משולשי פלדה 

 תכים לקורות הפלדה. פודסט הפלדה מרו

מ"מ  RHS 140 מגולוונות מורכב על גבי קורות פלדה המגולוונת  

קונסטרוקציה ובאישור האדריכל. המשטח מהנדס הלפי הנחיות 

העליון של הפודסט וכן המדרכים והרומים במדרגות יהיו מפח 

קורות צדדיות  –חלופה לנ"ל לפחות.  מ"מ 6 מגולוון בעובי מרוג

וביניהן מרותך לפחות מ"מ  140בחתך " ] " ו מגולוונות מדרגותל

  מדרך פח מרוג

          

מ"מ תומכת את  140מ"מ. מערכת קורות " ] "  6בעובי מגולוון  

במפרט זה.  מפורט בסעיפים אחריםבהתאם להפודסט. מעקה 

 במפרט זה. בסעיפים אחרים בהתאם למפורטגמר הגלוון וה

 
 תריסים ת.

רפפות קבוע אקוסטי יכלול בין היתר גם כנף תריס  תריס .1

)בדומה לכנף תריס קבוע( עם רפפות אקוסטיות בנויות בחתך 
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"משולש" כאשר בחלק התחתון נכלל חומר בולע מוחזק ע"י 

רשת. כן תכלול הכנף את הדרוגים במשקוף ובכנף לרבות 

 האטמים הכל עפ"י קביעת מהנדס האקוסטיקה.

במפרט  בסעיפים אחרים הגמר בהתאם למופיעו הפרזול, הגלוון   

  .זה

יהיה עשוי מסגרת פח  (רפפותו/או שחרור עשן ) וורוראתריס ה   .2

מגולוון מכופף  מ"מ עם רפפות פח פלדה 2מכופף מגולוון פלדה 

 הפרזול  ,מ"מ בזוית המונעת כניסת גשם. הגלוון 3 בעובי

 במפרט זה. עפ"י המופיע בסעיפים אחריםוהגמר 

יס יכלול בין היתר גם רשת נגד זבובים או ציפורים התר

 מגולוונות עם אפשרות לפירוק , הכל עפ"י קביעת האדריכל.

חליפין יבצע הקבלן עפ"י דרישת האדריכל, ללא שינוי ל

של  12במחיר, תריס אלומיניום בהתאם לתאורים בפרק 

 המפרט המיוחד.

  בסעיפים אחרים בהתאם למופיע גמרל וההגלוון , הפרזו                                

 במפרט האלומיניום.                              

 

 'טרספה' HPL מפרט לחיפוי 

 

בסעיפים האחרים של המפרט והפירוט בהמשך בא רק כל המופיע  א.

 להוסיף על הנ"ל 

 

 HPLבלוחות ק זה מתייחס לחיפוי חלק ממעטפת הבנין חל .1 ב.

(Decorative High Pressure compact Laminate הידועים בשמם )

, )מיובאים ע"י סוכית בע"מ( או  TRESPAהמסחרי 'טרספה' 

 )מיוצגים ע"י פונדרמקס ישראל(. FUNDERMAXמתוצרת חברת 

העבודה כוללת בין היתר גם את קונסטרוקציית המשנה וכל  . 2  

החיזוקים הדרושים, ואלו יהיו כפופים להגשת חישוב סטטי 

 כניות קונסטרוקציה מפורטות.ות

כל הנ"ל יערך ע"י מהנדס רשוי ומנוסה מטעם הקבלן ויוגש 

 לאישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה.

 

המפעל לייצור מערכת החיפוי יהיה מפעל מאושר, מוכר, בעל  .1 ג.

 תוי תקן אמריקאי, בריטי או גרמני.

שר הנ"ל המציע יבדוק ויציע את המפעל בו תבוצע העבודה ויא  

 והמפקח. אצל האדריכל
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שנים,  3הקבלן לביצוע העבודה יהיה קבלן בעל נסיון של  .2 

לפחות, בביצוע עבודות דומות ובעל כושר מוכח לביצוע עבודה 

 בהיקף ובלו"ז המבוקש בעבודה זו.

האדריכל והמפקח רשאים לפסול, לפי ראות עיניהם, כל קבלן    

 יונים הנדרשים.שלדעת הבלעדית לא יענה על הקריטר

הכוללות בין  הקבלן יכין, על חשבונו, תוכניות עבודה מפורטות .3

ופרטי ייצור. התכניות יוכנו  היתר תכניות חתכים וחזיתות

ובהם יפורט  1:1עם פרטים בקנה מידה  1:20בקנה מידה של 

כל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת מכל הבחינות כגון: סוגי 

שיטות החיבור, חיזוק וייצוב  פרופילים, גודלם ועוביים,

תוך  -המוצרים בתוך האלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבנין 

התאמה לסוג גימור הקירות, לפתחים לשיטות וחומרי 

כולל שיטות הגנת הציפוי מפני פגיעה עד  -והבידוד איטום ה

 למסירתה הסופית של העבודה.

הקבלן תכניות הרכבה שתכלולנה את כל  גישכמו כן, י 

כגון חתכים ופרטים הנוגעים לאופן  -אינפורמציה הדרושה ה

הרכבת האלמנטים והתקנתם בבנין במקומם המיועד, בליווי 

מפרט ו/או הערות בתוכניות המתייחסות לפרטי הרכבה 

 והשינוע של אלמנטי הציפוי.

ימים מקבלת צו  14מועד הבאת התוכניות לאישור יהיה תוך  

 התחלת העבודה.

בביצוע שום עבודה לפני קבלת התוכניות  הקבלן לא יחל 

 המאושרות )למעט עבודות דוגמה הנדרשות לצורך האישור(.

לאחר, או במהלך, תיקון התוכניות ואישורן ע"י האדריכל  .4

והמפקח, יכין הקבלן, על חשבונו, קטעי חזית הקונסטרוקטור 

בבנין בגודל ובמיקום שיקבע ע"י האדריכל לצורך בדיקה 

 ילת הייצור.ואישור לתח

/קיר עם חלוןבשילוב  HPLהדגם יכלול קטע של חיפוי  

 ע"פ החלטת אדריכל. מסך/פינה

על הקבלן לבדוק את כל המידות והאילוצים במקום לפני  .5

הזמנת החומר ועליו האחריות להתאמת מערכת המעטפת על 

 כל מרכיביה.

על הקבלן גם להודיע למפקח ולאדריכל על כל אי התאמה ו/או  

טיה ולקבל הנחיותיהם. הודעת הקבלן לא תתקבל אם פנה ס

עבודות שהן הקשורות לייצור או להכנת  כללאחר שהחל ב

 החומר לביצוע. כל הנזק שיגרם עקב כך יחול על הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה ועל כל חלקיה לתקופה  .6

שנה. אחריות זו תגובה בפוליסת ביטוח  20-שלא תפחת מ

 עות רצון המזמין.לשבי
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 EN 438Fהלוחות שיסופקו מיוצרים על פי תקן בינלאומי .        7

 Grey scale ISO 105 A02תקן פלורידה  UVולפי עמידות 

 4-5שעות ברמת העמידות  3000עם חשיפה למנורת קסנון 

 . 5מתוך 

הקבלן יספק דוגמאות של הלוחות לאישור הגוונים והצורות של .     8

הגוון לקונסטרוקציה יבחר ע"י  י שנבחרו על ידי האדריכל.פני החיפו

 האדריכל לפי הצורך.

 הלוחות. יצרןהעבודה תבוצע לפי כל פרטי והנחיות .   9

ההתקנה תהיה סמויה, כל הברגים והחיבורים למינהם יהיו 

הלוחות יהיו לבידים המיוצרים מוסתרים מאחורי החיפוי עצמו. 

באר  70בלחץ  (Craft Paper)ים ורציפ מגיליונות נייר שלמים

 HPLעובי לוח . חוזקים על ידי תערובת שרפים פנוייםר ומלמ"

בגוונים המיוחדים  מ"מ 8, ו  UNICOLORמ"מ לגוון  6 -החל מ 

 ולפי בחירת האדריכל.

העבודה תיעשה ע"י מתקין מורשה מטעם הספק ו/או מתקין חיצוני . 10

ת. המתקין יהיה בעל אשר קיבל הנחיות מהספק לביצוע העבודו

ניסיון מוכח בהתקנת הלוחות או שווי ערך בשלושה פרויקטים 

 מ"ר בכל פרויקט. 500לפחות ובהיקף של לפחות 

ע"פ  CNCציוד מתאים ומכונות  עם לוחות ייחתכו ויעובדו במפעל. ה11

ברמת גמר מדויקת לקנטים ופאזות ללא  הוראות היצרן, לעיבוד

 ים ועיבודים באתר הבנייה.גרדים על מנת למנוע חיתוכ

התפשטות/התכווצות מקסימאלית של הלוחות בעקבות שינויי . 12

הלוחות יהיו בעלי תכונות  מ"מ לכל מטר אורך. 2.5הלחות תהיה 

אנטי ונדליות )עמידות בפני שריטות, לכלוך , גרפיטי וכו'(. הלוחות 

 הלוחות יהיו קלים לניקוי מלכלוך סביבתי טבעי וצבעי גרפיטי.

 .FSCו  PEFCיעמדו בתקנים ירוקים 

 

 

 
 אי התאמות 00.2.08

לבין המפרט, הפריטים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תאור 

התכניות, התקנים ו/או דרישות הרשויות המוסמכות הדרישה הגבוהה ו/או 

 המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל.

 
 תכולת העבודה  000.2.0

מפלט וכולל בין היתר גם תכנון יצור, הובלה, כל חלק מהעבודה הוא קו א.

הרכבה, חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, איטום בידוד )אקוסטי, טרמי, 

כימי וכד'( חומרי עזר, פיגומים וכן את כל החומרים והאמצעים הדרושים 

  וכד'. לפעילות תקינה במקום וכן את כל הנדרש למניעת חדירת מים רוח 
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, ללא תוספת מחירסעיפים הקודמים תכלול העבודה, בנוסף למופיע ב ב.

כל ההוצאות להתאמת המוצרים, ייצורם, הובלתם,  בין היתר, גם

 צביעה, ציפוי,  עיגונים שונים, סיתותים בבנין, ניקוי,

גילוון, מילוי, פרזול, זיגוג איטום ע"י פחים ו/או איטומים אחרים 

, וכן כל הנדרש מסביב בצורה שתמנע חדירת מים ו/או אור ורוח

להספקה והרכבה של הפריטים בבנין בצורה מושלמת למצב הפעלה 

 הנדרש במקום, לשביעות רצון האדריכל.

הדרישות המופיעות במפרט תהיינה  למען הסר ספק, יצויין שכל

בתוקף גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות, וכל זאת ללא תוספת 

 מחיר. 

רזול המופיעים ברשימות הינם הפרופילים, האביזרים ואלמנטי הפ ג.

 חלקיים בלבד, ומודגש בזאת שכל מוצר, כפי שהוא מופיע 

ברשימות, יכלול ללא תוספת מחיר, בנוסף למופיע בתכניות, במפרטים 

וקטלוג היצרן, גם את כל הנדרש לביצוע ותפעול מושלם וסופי 

במקומו בבנין )וזאת גם אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא. 

מכים אולם הם דרושים, מכורח המציאות או לצורך התקנתו, במס

ו/או לפעולתו התקינה וביצועו המושלם של הפריט במקום לשביעות 

 רצון האדריכל(. 

הספקה והרכבה  , גםללא תוספת מחירכמו כן נכלל במחיר העבודה,  ד.

של חומרי איטום מאושרים ע"י האדריכל לסגירת פתחים שבין 

תקרות )דוגמת "קומפריבנד", מסטיק סילאקריל משקופים, קירות, 

 או ש"ע אחר מאושר(. חומרי האיטום כנ"ל יבוצעו מסביב לכל

המשקופים ללא יוצא מן הכלל. כמו כן נכללים במחיר פסי או עיגולי 

 או   ATHMERניאופרן, אטמי 

 DEVENTER           אוPEMCO ( הכל בהתאם )יבוא גם ע"י גולדברג

 ל.להנחיות האדריכ

יצירת וכיסוי אדנים  , גםללא תוספת מחיר נכלל במחיר העבודה ה.

חלונות  פנימיים מפח אלומיניום לכיסוי מזוזות הקפיות וסיפים של

ודלתות לכל עובי הקיר המוגמר. כמו כן נכללים גם כל ההפרדות 

והאטמים האנכיים והאפקיים מסנדוויץ או פח אלומיניום ממולא 

פריטים לבין הקירות ו/או העמודים  בפוליאוריתן מוקצף בין

 הניצבים. גמר הפח צבע קלוי.

 

ללא תוספת נכלל במחיר העבודה, בנוסף למוזכר בסעיפים הקודמים,  .ו

 בין היתר, גם זיגוג, צביעה, פרזול, איטום, ציפוי,  ,מחיר

מסילות, ידיות בהלה, מנעולים ומנעולי צילינדר, מעצורי דלתות, 

ה הידראוליים, צירים הידראוליים, עיניות מחזירי שמן, מחזירי רצפ

הצצה, צהרים, אשנבים, קופסאות מפתח לניפוץ, טבעות או קשתות 

מ'. כמו כן, גם ציפויים  2.00ביטחון )הגנה( לסולמות מעל גובה 
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חלד, -למיניהם כגון פורמאיקה, נירוסטה, פח, פי.וי.סי., פסי פלדה אל

טום וכד', תכנון מפורט, בניית להגנה, לשינוי גוון, לאי –פילם לזיגוג 

אב טיפוס, מלבנים ומלבנים סמויים, הגנות מלבנים למיניהם, 

תריסים, רשתות וסורגים משולבים בפריטים, מסעד מחומר שונה של 

ארונות למיניהם, פרופילי  המעקה, הגבהות בנויות ומרוצפות בתחתית

זוק פלדה שונים במחיצות ובקירות למיניהם המשמשים כמשקוף, חי

 או אמצעי עיגון לאלמנטים ולפריטים שונים.

  

לבין המפרט, התכניות,  רבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התיאו ז.

התקנים ו/או דרישות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או 

 .המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל

   

וע במחירי העבודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצ .ז

בדיקות מכון התקנים וגם תיקונים להבטחת התאמה מלאה של 

כל העבודות והמוצרים לכל התקנים ומפרטי מכון התקנים וזאת 

על ידי הקבלן ועל חשבונו . בנוסף לרשימת התקנים ומפרטי מכון 

)מסגרות( במפרט הכללי  06התקנים המאוזכרים בתחילת פרק 

היתר גם התקנים  ושתחול בשלמותה על עבודה זו יחולו בין

ומפרטי  4273,4376,5044ומפרטי מכון התקנים הבאים: תקנים:

 . 171מכון התקנים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואהרמתקני תב - 07פרק 

 

 ור העבודהתא 

 במסגרת פרויקט פרק זה על הקבלן יהיה לבצע עבודות הבאות:   

 לרבות לתשתיות חוץ.  יוב ומי גשם בגבולות המבנה בל מערכות המים ,דלוחין, כ *             

 לים סניטריים בהתאם לדרישות ולסטנדרטים של המזמין והאדריכל.כ  * 

 ערכות מים לכיבוי אש בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות. מ * 

 נאים משלימים ת 
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ם הכללים יין באמור במפרט זה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאא 

פרט זה יבואו בנוסף ולא במקום מויותיו של הקבלן על פי ו/או המיוחדים. התחייב

 יותיו של הקבלן על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים. והתחייב

למונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה משמעות שנתנה על פי התנאים המיוחדים  

ההכרח שכל  מה לתוכניות, לפיכך, אין זה מןלשמפרט זה נספח אליהם. המפרטים הינם הש

 ביטוייה במפרטים.  תעבודה המתוארת בתוכניות תמצא א

 חוקים ותקנות 

,ת"י  34-ו 07עבודה תבוצע בהתאם להל"ת )הוראות למתקני תברואה(, המפרט הכללי פרק ה 

קנים הישראלים המעודכנים תעל כל חלקיו )במהדורותיהן העדכניות(  ובהתאם לכל ה 1205

 ביותר. 

    

 דה: ביקורת העבו  

קבלן יעביר הודעה מוקדמת בכתב למפקח ולמתכנן מערכות מים, ביוב וניקוז, לפני שהוא ה 

עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע 

 הנכון של העבודה הנדונה.

או שו"ע((  ליאבנוסף לנ"ל חייב הקבלן להתקשר עם מעבדה מאושרת )מכון התקנים הישר 

 לשם ביקורת על ביצוע מתקני תברואה ולהגיש את הדוחות למזמין. 

 ל הנ"ל ללא תוספת תשלום. כ 

כל האחריות חלה על הקבלן מהתחלת העבודה ועד מסירתה ליזם, תשלום עבור עבודה חלקית  

 אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן. 

 

 בודות השלמה: ע  

 ם: יעברמ 

קבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת או ביצוע גומחות,   ה 

 חורים ושרוולים, ביצוע חריצים בקירות להנחת צנרת, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. 

כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן  

קה כגון מעברי צנרת דרך קירות יהאביזרים אותם יש להכניס בזמן היצ את כל ןלהכין בזמ

 וכו'. 

חציבות או ביצוע חורים לא תורשנה אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. ביצוע פתחים  

 המתאימים למעבר הצינורות בבניה חדשה תבוצע על ידי הקבלן, על חשבונו ובאחריותו. 

 גישות להפעלת ואחזקת מתקנים:נ  

כמו כן ימקם . קבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירותה 

הקבלן את הצנרת כך שתינתן גישה נוחה להפעלת שסתומים, ברזים, אביזרי פיקוד ובקרה, 

 נקודות ביקורת מערכת הביוב וכו'.

 נאים אחרים ושונות: ת 

 , שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, ן ללא תוספת מחיריקבלן יתקההקבלן        7.2.6.1 

 צבעים וכדומה לגבי צנרת. מכונה, או מכשיר אחר, כמו כן יסמן חצים,                                 

 הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות, תמיכות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף לתקן         7.2.6.1             

  ןהישראלי או להוראות שינתנו ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוו                                
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 פי המפרט המתאים. -הזרימה בחיצים על                                

   

 שטיפה וחיטוי קווי מים, ניקוי שוחות ושטיפת קווי מים, ביוב  וניקוז:   

נים, ובעת המסירה עליו להוכיח למפקח שהקווים אינם קבלן ידאג לשטיפת הקווים והמתקה 

ע הקבלן בדיקת לחץ בהתאם לדרישות התקן. זאת, ציא. לאחר מכן יבהסתומים, מכל סיבה ש

  עליו לבצע לפני יציקת הבטונים.

לפי התקן ודרישות , ל הקבלן לדאוג לחיטוי צנרת מים קרים וחמים על ידי מעבדה מוסמכתע 

 שלום נוסף.משרד הבריאות ללא ת

צנרת ושוחות ביוב וניקוז יעברו שטיפה בלחץ מים לאחר ניקוי יסודי מחול, שברי בטון, אבנים  

 ולכלוך מכל סוג.

 

 ומרי עזר: ח  

מחירים יכללו את כל חומרי העזר כגון: פשתן, צבע מיניום, סרטי טפלון, ווים, מחזיקי ה 

נסטרוקציות המבנה, חומר לסתימות ים, חומרי איטום בחדירות צנרת דרך קורצנורות, מסמ

חורים וחריצים וכו', וכל החומרים הדרושים לגמר העבודה ולהשלמתה למתקן מושלם במצב 

 עבודה תקין. 

 חילת שנת האחריות:ותלת המתקנים קב 

 : בלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאותק .א 

 סיום כל עבודות ההתקנה בשלמותן.*   

 דות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודווח על ביצועם בכתב. סיום כל עבו*   

 רצת המתקנים.ה *  

 הגשת ספרי מתקן.*   

  חילת מועד אחריותת .ב 

יום הקבלה הרשמי של המתקן ובהתאם להחלטת המתכנן, הקבלן לא יהיה רשאי מ  

להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל 

 שהיא.

 קרים וחמים:  מים פקתסא 

 :  איטום חיבורי צנרת בהברגה יבוצעו או באמצעות טפלון )סרט או נוזל( או הערה              

 בחבל פשתן עם מריחת צבע מיניום. לא יורשה לביצוע איטום הברגות                             

 ון.באמצעות פשתן יבש עם עטיפת טפל                            

 צנרת לכבוי אש ומי  צריכה בתוך הבניין:     

 ללא תפר . 40תהיה מפלדה מגולוונת סקדיול  2צנרת גלויה בקוטר עד וכולל "  

ומעלה תהיה מפלדה עם ציפוי מלט פנימי וצביעה חיצונית  3צנרת גלויה בקוטר "  

 חרושתית.

'( תהיה עם תוספת צנרת סמויה במעברי קונסטרוקציית המבנה )ריצפה, קירות וכו  

 עטיפה חיצונית בפוליאתילן שחול תלת שכבתי חרושתי.

דוגמת  24כמו כן, חלק ממערכת מי לצריכה תבוצע ע"י צנרת פוליאתילן מצולב דרג   

 "פקסגול" או שו"ע מאושר.  

 ברזים:  
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יהיו ברזים כדוריים למים קרים וחמים, מעבר מלא, עם   2וטר עד וכולל "קברזים ב  

 מתכת ארוכה ואטם טפלון כדוגמת תוצרת "שגיב" או שו"ע מאושר.  ידית 

 

 רכת ביוב וניקוז    עמ  

 ללית כ 

  יבוצעו    -לוחין, ניקוז מי גשם וניקוז מזגנים, צינורות אוויר וכיו"ב דצנרת ביוב, לכ א.  

( כדוגמת תוצרת "מובילית", "גבריט" או שו"ע HDPEמפוליאתילן בצפיפות גבוהה )

 ר.  מאוש

העבודה תתבצע תחת הפיקוח הישיר של ספק הצנרת ורק ע"י קבלן בעל ניסיון מוכח   .ב 

 ומאושר ע"י ספק הצנרת. 

בגמר העבודה יבדוק הספק את הביצוע וייתן אישור בכתב שהעבודה גמורה ובוצעה  . ג 

 לשביעות רצוננו המלאה. 

ל החומר ועל העבודה, כולל: שנים ע 10מין כתב אחריות לתקופה של זיתן למיהספק  . ד 

ם וישירים, עלות החלפת המערכת דלוחין ושופכין על כל הקשור בה ינזקים עקיפ

 במידה והתבלה לפני תום עשר השנים. 

ל הקבלן להמציא ההתחייבויות של כל הנ"ל לפני ביצוע העבודה, המצאת האישורים ע

  . ילת ביצועהחמהווה תנאי בל יעבור לקבלת העבודה ולת

 אספים ומחסומי רצפה: מ  

ניתן יהיה להתקין מאספים  באישור המהנדס   H.D.P.E -אספים ומחסומי רצפה יהיו מ מ 

  ומחסומי ריצפה מפוליפרופילן.

רשתות והמכסים העגולים יהיו בכל במקרה במסגרת מרובעת הכול עשוי מפליז, כדוגמת ה 

 תאמים. ותוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושר, אטומים ומ

 טעי ביקורת: ק  

 טעי ביקורת חרושתיים יש להרכיב בקולטנים ובנקזים בהתאם לתקן. ק 

 טעי הביקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הם מורכבים. ק 

 טעי ביקורת יורכבו במקומות  שהגישה אליהם נוחה והטיפול בהם לא יפגע במטפל. ק 

המזמין והמתכנן שומרים לעצמם       ורת בכל הנקודות הקריטיות. קובה להתקין פתחי בח 

 את הזכות להוסיף פתחי בקורת לפי הצורך. 

 הנחיות טכניות  -ערכת  שופכין  ודלוחין מפוליאתילן  במבנה מ  

 נחיות כלליות: ה א. 

     45 °ינוי כיוון יש להשתמש אך ורק בזויות עד  ש  

 . יש יבוצע רק באשור המתכנן °88.5  -ינוי כיוון בש  

 H.D.P.E - -נרת המורכבת  בגבולות קו  הבניין  תהיה מצ ב. 

פני יציקת הבטון תהיה באופן שימנע שינוי שיפוע ו/או פגיעה אחרת לרכבת הצנרת ה  

 בעת היציקה. לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים. 

 רן בגין התפשטות הצנרת המורכבת בבטון. צש להקפיד על הוראות ההרכבה של היי  

 ומר ח .ג 

  ינורות פוליאתילן קשיח ואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה צ  

המתאים לתקן הישראלי. הצינורות, הספחים והאביזרים המסופקים לאתר הבנייה 
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יהיו מאותו היצרן , "גבריט" או "מובילית" או שו"ע.  לא יאושר שימוש בחומרים 

 מיצרנים שונים באותה מערכת. 

 בוריםח .ד 

יטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשיטות המפורטות להלן, אולם ש  

ל יצרן שבבניית הרשת ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות 

 הצנרת והתקן: 

 חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך מתאימה ומאושרת ע"י יצרן הצנרת.  -  

 שמלי. חמצמד ריתוך חיבור ע"י  -  

 חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי.  -  

 חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומרי )מחבר התפשטות(.  -  

 החיבור ע"י ריתוך פנים.  חיבור השכיח ברשת הצנרת פוליאתילן קשיח הינוה  

תפשטות, חבור שימוש בחבור מסוג אחר יהיה מותנה ע"י דרישות התקנה )חבור הה  

 מעבר לחומרים אחרים, חבור למכשירים וכו'(. , ענפים באתר

החיבור בין צינורות פוליאתילן קשיח לצינורות מחומרים אחרים יעשה עפ"י  ןופא  

 הנחות יצרן הצנרת. 

 תקנה ה .ה 

 תקנת צנרת פוליאתילן קשיח תתאים לדרישות והנחיות יצרן צנרת. ה -  

 יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור.  ופן התקנת הצינורא -  

תקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של יצרן הצנרת  ה -  

 טות אש צריך להתקין מחסום אש. שבמקומות בהם יש למנוע התפ

 ס"מ סביב הצינור לרבות עד  10חרי הנחת הצינור תבוצע עטיפת בטון מזוין בעובי א  

 לשוחת ביוב הקרובה.                             

 שוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. ח  

 חבור צינור פוליאתילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה באופן המאפשר                                              

 גמישות.                          

 ואישורו.ל הנ"ל יעשה בתאום מלא  עם יצרן הצנרת  כ  

עבר צינור דרך דופן התא יבוצע באמצעות שרוול עם טבעת אטומה מחומר מ  

 ומרי בהתאם להוראות כדוגמת איטוביב מתוצרת וולפמן. טאלס

 

  

 ת תברואיות:עובוק 

 כללי

העזר וכל  יעבודה כוללת הרכבת והספקת קבועות סניטריות. ההרכבה כוללת את כל חומרה 

, ברזי "ניל", סיפונים, אמצעי תליה לכל סוגי הכלים  Tברזי  שים כגון: ודרההאביזרים 

 וקירות , כולל כל הנדרש להתקנה מושלמת בהתאם לתקנים ודרישות יצרני הקבועות.

 כיורי רחצה . א 

יורי רחצה יהיו בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. מיקום מדויק של ההתקנה ייקבע כ  

ראה פרק אדריכלות  –אינטגרליים  ע"י האדריכל. פרטים על כיורים עם משטחים

 בפרויקט.
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חיזוק הכיורים לקירות יבוצע בהתאם להנחיות יצרן הכלים מפריטים חרושתיים   

 ובהתאם לדרישות האדריכל.

 תקני. 11/4לכל כיור רחצה יותקן מחסום/סיפון בקבוק מפוליפרופילן  בקוטר "  

 תקני. 2ומים/סיפוני בקבוק  מפוליפרופילן  בקוטר "לכיורי מטבח יותקנו מחס                           

 סוללות למים קרים וחמים ו/או ברזים למים קרים יאושרו ע"י האדריכל.   

 

 אסלות ישיבה:  ב.  

היו תלויות מחרס לבן מתוצרת "חרסה" או שווה ערך מאושר ע"י האדריכל. יאסלות   

 בהתאם לדרישות היצרן. כנ"ל, מיכל הדחה / מזרם ומושב. התקנת האסלה תבוצע

 .  (H.D.P.Eיבור האסלה אל הנקז יעשה באמצעות ברך לאסלה מפוליאתילן )ח  

 תעלות ניקוז ריצפה:  ג.  

 ( ויותאמו למידות 304תעלת ניקוז לרבות רשת דריכה יהיו מנירוסטה )פלב"ם                            

 בור למחסום ריצפה.   שבתכניות לרבות חי                           

 התקנת התעלות תבוצע בהתאם לדרישות המפקח ויועץ האיטום. מחיר התעלות                             

 כולל כל העבודות והחומרים העיקריים והנלווים  הנדרשים לאיטום והתקנה                            

 מושלמת.                         

                            

 אישור סוג הקבועות:  ד.  

קבלן יהיה אחראי בלעדי לקבלת אישור סוג הקבועות מהמתכנן ומהאדריכל לפני ה 

תחילת  העבודה. דוגמאות של הקבועות יובאו לאתר ויותקנו על פי הנחיות המפקח 

הכל באחריותו ועל חשבונו  –עם כל האביזרים הנלווים לשם הדגמת התקנה מושלמת 

 הקבלן. של

 

 וז מי גשם: ניק  

 .(HDPEבצפיפות גבוהה  ) ןוליאתילפשמות צינורות מי גשם יהיו מג 

י שיכול  להיווצר בפעם בלחץ המר 1.5-יבורי קטעי צנרת ממנה עשויה הגשמה, חייב לעמוד בח 

 בתחתית הגשמה. 

 וולפמן או שו"ע מאושר.במוצא של צמ"גים יותקנו אגניות טרומיות מבטון  כדוגמת תוצרת              

 

 

 ני כיבוי אש : מתק  

 עמדות כיבוי אש  .א

 בתוך עמדות כיבוי אש יש להתקין את הציוד בהתאם לדרישת יועץ בטיחות:    

 עם חיבורי שטורץ.  2כיבוי אש " זרב *  

 מ' .  30גלגלון עם צינור באורך  *  

 ורץ. מ' עם חיבורי השט 15באורך   2רנוקי כיבוי בקוטר "ז 2 *  

  , עם חיבור2רב שימושי, עם ברז כדורי בקוטר " 2זנק סילון/ריסוס "מ 1 *  

 .2שטורץ "                                         

 ק"ג. 6פי כיבוי אבקה יבשה במשקל טמ 2 *  
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ל הפריטים הנ"ל חייבים להיות בהתאם לדרישות התקנים הישראליים התקפים כ  

 בנידון.

 

 ה מערכת תברואה: יקת התקנבד 

 ללי: כ

בהתאם לדרישות התקנים ולפי כללי  –בודקים את המלאכה בהתקנת מתקני התברואה             -

 המקצוע.

בצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה, מ -

במועדים ובשלבים הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה )לפני 

 פני יציקות בטון וכדומה(. כיסוי צנרת בקירות, או בחפירות, או ל

ק בבדיקת אטימות בלחץ, לא דהצנרת או קטע ממנה העומדים להיב -

 יכוסו, אלא לאחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה. 

 דיקת מערכות הספקת המים: ב  

 בודקים את התקנת המערכות להספקת מים קרים וחמים לפי כל דרישות התקן.  א.  

הצנרת בלחץ      תמתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימונמצאו המערכות  ב.  

 מים.

כפול לחץ העבודה, שבו יימצאו המערכות כשהן  1.5 -חץ הבדיקה לא יפחת מל  

 בר. 12 -בשימוש, ובכל מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ

הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא הופיעו  בה סימני דליפה, לאחר   

 דקות לפחות.  15לחץ הבדיקה  הפעלת

 מים, המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה. ה  

בודקים את כל הצנרת בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני  .ב

 לרשת מים פעילה בסביבת המבנה. 

ל צנרת המים תעבור שטיפה וחיטוי בהתאם לדרישות משרד הבריאות ע"י קבלן     כ ד.  

 טוי.מורשה לעבודות חי

 דיקת מערכות הנקזים והאזור, המחסומים והמאספים: ב  

יר, וולטנים, צינורות אוקבודקים את ההתאמה של התקנת המערכת על כל רכיביה  . א 

 ים וכדומה( לכל דרישות התקן. ממחסו

 בהתאם לדרישות התקן. –בודקים את אטימות המערכות בלחץ מים  . ב 

 יקה חלקית לכל קומה בנפרד. ודקים בכל גובה הבניין או בדב  

 ילוטש 

 אביזריםו יודצעבור כל  קבלן יספק ויתקין שלטים ברורים )עשויים מבקליט חרוט(ה 

 וכו'.   רבות שסתומים, מגופים, צנרת ל ראשייםה

 יקבעו ע"י המפקח. והאביזרים השלטים ושיטת מספור הציוד  וסחנ 

ספיק מ ות בולטים לעין ובמספר מקומותעשינה במקומת/או התליות של השלטים והדבקות ה 

 רש ויאושר ע"י המפקחידכפי שי עבודה של מכלול המערכתההבהיר לגמרי את מהלך ל על מנת

  מקום.ב

נושאות את כל המידע הדו בהדבקות מבקליט חרוט , יוחלקי לוחות פיקוד יצו סתומים, ש יודצ 

  הנדרש.  
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בהתאם  הדרושים טי האזהרה והסברהל הקבלן יהיה להתקין את כל שלענוסף לעיל ב 

 המפקח. נחיותהל

 

 ופני מדידה מיוחדיםא 

 לליכ  

אופני מדידה בפרויקט זה יהיו בהתאם למפורט בסעיפים הרלוונטיים של אופני    .א 

 ובכתב הכמויות. 57 ,07, 02, 01, 00כללי, פרקים המדידה המפרט 

 הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות בלבד.  

לום יבוצע לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו למעשה ובהתאם כל תש  

 יאושרו על ידי המפקח.  ו ל ידי הקבלן בכתבעלחישובי הכמויות שיוגשו 

או קביעת מחירים חדשים \לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו  

צוע העבודה והן אם וחלט עליהם במהלך ביי הנ"ל הן באם בכמויות על סמך השינויים 

 יתבררו בחשבון הכמויות הסופיות בגמר העבודה.

בנוסף לעיל, הקבלן ייקח בחשבון כי חלק מעבודותיו אמורות להתבצע בהפסקות ולא   

   מזמין וגם מסיבות אחרות(. ה לבי ביצוע שיקבעו ע"ישברצף )גם מסיבות 

ה ייראו מחירי היחידה מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז / חוזה ז  .ב 

 כמויות ככוללים את ערך:ה המוצבים בסעיפי כתב 

כל המפורט והאמור בתוכניות ובתיאור במפרט הטכני המיוחד, לגבי   -  

 ; הסעיפים השונים

ות, כלי הרמה, נהשימוש בכלי עבודה חשמליים ומכנים, מכשירים, מכו  -  

 הציוד, הספקה והובלת -ותעבודה יהיה דרוש לביצועשרתכות, וכל  ציוד אחר 

החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם 

          ופריקתם.  

 ;העברת דגימות לאישור המפקח  -  

הספקה, הובלה והרכבת פיגומים, סולמות וארעיים אחרים, הדרושים לביצוע   -  

 ;אתר לאחר סיום העבודהמעבודות,  פריקתם וסילוק 

 ;הובלת העובדים למקום העבודה וממנה  -  

הובלת כל פסולת של פירוקים ובכלל, העמסתם ופריקתם לכל מרחק למקום   -  

 ;לפי אישור המפקח

 ;העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המפקח יהוצאות ניקוי שטח  -  

הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון, ביצוע כל הבדיקות הנדרשות,   -  

ביצוע  עבודה, לרבותה סמכים למסירתמיות והוצאות עריכת הוצאות משרד

 ;"תיק מתקן"ו AS MADEתכניות  והעתקת

רותי שדה ש הזמנת  ביצוע מדידות ובדיקות מכל סוג, שטיפה וחיטוי קווים,  -  

 קצועיות וכו'. מ ונציגי חברות  של היצרנים

 ;רךבהתאם לצו –ורים, קווים ו/או מערכות זמניים יבביצוע ח  -  

גישוש ו/ או גילוי מערכות קיימות לצורך ביצוע עבודה )כולל שימוש   -  

 ; דנית זהירה(יבמכשירים מיוחדים  וביצוע חפירה 
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 ;הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות, לרבות הוצאות שמירה  -  

 ; הוצאות התארגנות באתר, לרבות שימוש במבנים זמניים  -  

עבודות, החומרים והעובדים בפני נזקים מעבודות קבלנים הוצאות הגנה על ה  -  

    ;אחרים

 ;הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל  -  

 ;הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר  -  

 שאיבת מי תהום או נוזלים מכל סוג במהלך כל תקופת הביצוע.    -  

 ;הוצאותיו הכלליות של הקבלן  -  

 רווח הקבלן.  -  

שינוי באמצעים, בשיטות או בשלבי העבודה ו/או ריבוי כמויות של מרכיבי החומרים   ג. 

שמשו עילה לשינוי מחירי היחידה י לא -קבלן ו/או המפקח ה עקב שינוים ביוזמת

 לעבודה הנתונה.   

 יבוצעו   אחריותו ועל חשבונו של הקבלןבאם לא צוין אחרת בכתב הכמויות,    

 עבודות והפעולות הבאות:ה

סגרת מיצוע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין, מפקח ו/או  קבלנים אחרים בב  -  

 מכרז/חוזה  זה.

תאומים מכל סוג שהוא  בין אם  התאומים נדרשים להיעשות עם  ביצוע  -  

 ,קורותמשמל, חהרשויות המוסמכות של העירייה, רשות הכבאות, חברת ה

 זמין העבודה.מ מערכות אחרות  ו/או עם גורם מתכנן כלשהו ו/או עם נציגי בזק, קבלנים שונים, 

ר, צפוף או חשוך, עבודות בגובה, בעומק, עבור שיטת צביצוע עבודה במקום    -  

 ביצוע עבודה  או שינוי אופני הריסה ופירוק בשלבי ביצוע.

 נרת, ספחים ואביזריםצ 

צירם כולל אורך ספחים ומחירה תכלול  צנרת במסגרת חוזה זה תימדד במטרים לאורך 

 ספחים,  אלא אם נאמר אחרת בסעיפי כתב הכמויות.

 בחינת המחיר יהיה סוג הצינור הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי המזמין לשנות.מ 

 לויות אספקה והתקנת  ע לולותכ במחירי הנחת צינורות מכל סוג ובכל קוטר בפרויקט זה 

ל סוג, קוטר ובכל כמות שיידרש לצורך העבודה(, שרוולים למעבר  הספחים והאביזרים )מכ

בקים, תמיכות ותליות חטות אש, שצנרת, מחסומי אש במקומות בהם יש למנוע התפ

 .ביצוע בדיקת לחץ, שטיפה ושילוט קווים,צביעה ועטיפת צנרת(, )חרושתיים, צבועים ותקניים

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.  תבוצע -ציבות עבור הנחת צנרת מכל סוג וגודל ח 

 סתומיםוש גופים מ  

ומחירם כולל אוגנים נגדיים, ידיות / גלגלי פתיחה,  והשסתומים ימדדו ביחידות מגופיםה 

 תמכים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת.

 מפקח.ה יותבהתאם להנח –נדרשים ה חיר יחידה כולל את כל עבודות הוויסות, כיול ושילוטמ 

 זמין לשנות.ממבחינת המחיר יהיה סוג הפריט הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי ה 

 דיקת לחץ, שטיפה קוויםב  

 וללא תשלום נוסף כלשהו. אחריותו של הקבלןבבדיקת לחץ ושטיפת הקווים יבוצעו  

  ותיק המתקן(AS MADE) וכניות "עדות" תשילוט,  
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כנת תכניות "עדות" ותיקי ההשילוט הנדרש ו  אספקה והתקנת א תשולם תוספת מחיר עבורל 

 כלול את ההוצאות להכנתן במחירילהמתקן, לרבות מדידה ע"י מודד מוסמך, ועל הקבלן 

 ל מכרז / חוזה זה.ש יחידה השוניםה

 

 
 

 

 לקבלן עבודות תברואה: –תנאי סף / המוקדמים למכרז 

 כדלקמן:רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על התנאים 

, התקנות, 1969 -להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט      א.

הצווים והכללים שעל פיו, ובעל אישור תקף לקבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לעבודות במשרדי 

יצוע הפרויקט. ממשלה, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ב

 מתקני תברואה ובורות שופכין(. – 190) 190קבלן בעל סיווג 

עבודות  –ובכלל זה  בעבודות אינסטלציה שנים לפחות, 5להיות בעל ניסיון חיובי מוכח של      ב.

תברואה )מים קרים, ביוב וניקוז מי גשם, כיבוי אש בתוך ונחוץ למבנים( לסוגי צנרת המופיעים בכתב 

חודשים, לשביעות רצון  24משך תקופה של ₪ בהיקף מצטבר של לא פחות משני מליון  הכמויות,

 מקבלי השירות. הניסיון יתייחס לעבודות במשך חמש השנים האחרונות ברציפות.

ורתך בעל הסמכה  HDPEג. הקבלן יהיה בעל הסמכה לביצוע עבודות בצנרת ביוב ודלוחין מחומר 

 .8עם ציפוי מלט פנים בכל קוטר שיידרש עד וכולל " דהלריתוך צנרת מגולוונת וצנרת פל

 השנים האחרונות. 5 -להיות בעל עסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליליות עם קלון ב      ד.

להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות       ה.

 .1976 – ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

 

 

 

 

 

 עבודות חשמל - 8פרק 

 הקדמה - 00
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 תאור עבודה 00.01

העבודה נשוא חוזה זה תתבצע במבנה אולם נכנסים. המבנה כולל אולם נכנסים וסככת מבוא 

המיעדת להריסה, ובניית מבואה ממוגנת חדשה במקומה. העבודה כוללת בין השאר 

 את העבודות שלהלן:

 ותקשורת קיים בחלק להריסה.פרוק וסילוק של מתקן חשמל, מנ"מ  -

 מתקן חשמל מושלם כח ומאור במבואה הממוגנת. -

התחברות אל לוח קיים במבנה כולל חיבור של כבל חדש המזין לוח חדש של  -

 המבואה.

 תשתיות בלבד עבור מערכות תקשורת ומערכות מתח נמוך מאד. -

 .הרחבת מתקן גילוי אש הקיים בבניין –מתקן גילוי אש במבואה  -

 אספקה והתקנה של מערכת פתיחת חלונות עשן. -

 כוונת המפרט 00.02

כוונת המפרט שהקבלן יספק מערכות מושלמות, בדוקות, ומאושרות לפעולה.               

במכרז זה מובאים חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות כפי שמתואר בשרטוטים 

 המצורפים. כל 

עבודה שהינם בבחינת חומרי עזר ועבודת עזר אשר אינם מופיעים הציוד, החומר וה              

בשרטוטים / ובמכרז זה אך הינם הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה, כלולים במחיר 

 הציוד העיקרי שבכתב הכמויות.

 דרישות סף לקבלן חשמל 00.03

 2יקף עבודות אבה 160ביצוע עבודות יעשה ע"י קבלן רשום לעבודות חשמל בסיווג               

 בפנקס  הקבלניםבעל ניסיון מוכח בסוג עבודות דומה. 

 

 נציגי קבלן החשמל 00.04

 

הקבלן יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע העבודות חשמלאי מורשה בתור מנהל עבודה               

בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות, אשר יהיה איש הקשר בין המפקח, המהנדס 

 להלן נציג הקבלן. –בכל ישיבות התיאום של הפרויקט והקבלן, וישתתף 

הקבלן יעסיק חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי ראשי" אשר יהיה מנהל הפרויקט               

מטעמו, וישמש כסמכות המקצועית להתדיינות וסיכום מקצועי בין הקבלן לנציג 

 המזמין.

בהם יידרש לכך, בהתאם לדרישת  כמו כן, ישתתף מנהל הפרויקט בכל הדיונים             

 המזמין או נציג מנהלת הפרויקט.

 מנהל הפרויקט ומנהל העבודה מטעם הקבלן יאושרו ע"י המזמין.             

נציג קבלן החשמל יבצע פיקוח צמוד על עבודת היציקה, ויאשר כל קטע לפני               

 היציקה. 

  

 בקר איכות 00.05

גורם חיצוני שיאושר ע"י  -חשמל יעסיק בקביעות בקר איכות )בק"א( קבלן ה              

המזמין אשר יפעיל מערכת בקרת איכות חשמל.  זוהי מערכת מטעם הקבלן שתפעל 
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במהלך ביצוע הפרויקט שמטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של 

ת החוזה הקבלן, הספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישו

 והמפרטים.

מערכת בקרת האיכות לחשמל הינה האמצעי להבטחת מילוי דרישות החוזה,               

התוכניות והמפרטים. מערך בקרת האיכות אמור בין השאר להבטיח את ביצוע 

 הנושאים העיקריים הבאים:

 

ת( על             קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבו א.

 מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים  ב.

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

העבודה ובאיכויות המוצר  יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי ג.

המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי 

 התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות  ד.

 המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

שנים לפחות  3ון "חשמלאי ראשי" בעל נסיון של בק"א חשמל יהיה בעל ראשי ה.  

בהנדסת מערכות שליטה ובקרה ושל שנה לפחות בנושא בקרת איכות, בעל שליטה 

 מצוינת בעברית ובעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.

נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הבנייה / התקנות מערכות              

לפי העניין( והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג המזמין, לפני המשך העבודה. חלק )

מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי 

בית חולים רמב"ם וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה 

 קנות. מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מת

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות              

של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות למפקח או 

שעות לפחות לפני קיום הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות  48למנה"פ בהתרעה של 

ת בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות העצירה המפורטות בתוכני

בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון יציקה על צנרת סמויה 

והארקות, חיבור למערכות חשמל ותאורה, כל מקרה של אי התאמה וכל דרישה 

 מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.  

ארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל בכל המקרים המתו              

אישור מנהל הפרוייקט לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה 

מוקדמת למפקח או למנה"פ לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע 

 את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.

 

מודגש כי תכולת העבודה של בקר האיכות תכלול את כל מערך החשמל, המתח              

הנמוך מאד והבקרה שתבוצע במסגרת חוזה הקבלן הראשי ושכרו כלול במחירי 
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היחידה של קבלן משנה לחשמל ולא ישולם בנפרד. המפקח ישלם ישירות את שכר 

 בקרת האיכות וינכה את שכר בקרת האיכות מחשבון הקבלן.

 

את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי               

פעילויות הבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את 

 שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

 

 אישורים              

 

ב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין טעון כל של             

אישורו של מנה"פ לפני שיכוסה. אין באישור זה וכל אישור אחר של מנה"פ לגרוע 

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב העבודה ולביצועה הסופי. 

 

ם בעלי רישיון חשמלאי תואם לסוג נציג קבלן החשמל יוודא כי כל העובדים הינ             

 העבודה אותה הם מבצעים, וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח.

 בדיקת מתקני חשמל 00.06

 

 בדיקת מתקני חשמל שתבוצע במספר שלבים:

בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס חשמלאי בודק"  א.

ת כל המתקן ויאשר חיבורו למתח )בודק שיאושר על ידי נציג המזמין אשר יבדוק א

כנדרש למתקן רפואי, הבודק יאושר למפרע ע"י נציג  3החשמל יהיה בודק סוג 

המזמין. מודגש בזאת כי דו"ח מהנדס בודק הינו תנאי לביצוע חשמול. היות 

 והחשמול יבוצע בשלבים ולפי קומות יהיה צורך במס' בדיקות(.

)תבוצע כחודשיים לאחר מסירת המתקן(. יחד  בדיקה טרמוגרפית בהעמסה מלאה ב.

 עם המצאת דו"ח מפורט.

בדיקת שדות קרינה אלקטרומגנטית תבוצע לאחר הפעלת המתקן. הבדיקה תבוצע  ג.

על ידי גורם חיצוני המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. הבדיקה תבוצע לאחר 

 יבה.הפעלת המתקן. דו"ח הבודק יועבר למפקח ולמשרד לאיכות הסב

במסגרת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר בטוח לשימוש. המפקח               

 ישלם ישירות את שכר הבודק במסגרת דמי הבדיקות, וינכה אותם מחשבון הקבלן.

הקבלן יבדוק כל המתקנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים. הקבלן יגיש               

 חוצה בציוד מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות. לבודקים כל עזרה נ

נציג הקבלן ינהל ספר בדיקות וקבלות בו יתועדו כל הבדיקות אשר בוצעו באתר.              

 בסיום הבדיקות יכלול הספר היתר שלם לחיבורי המתקן לרשת, נקי מכל הסתייגות.

סגרת מחירי היחידה ולא יקבל הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות, כל זאת במ              

 על כך כל תשלום נוסף.

 הוראות כלליות 00.07

 מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם:              
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שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתם  34, 16, 08, 01, 00מפרטים כלליים  א.

 האחרונה.

 תקן ישראלי. ב.

 מו בתקנות.חוק החשמל תשי"ד על עדכוניו שפורס ג.

 תקנות חברת החשמל בדבר מתקנים במתח גבוה וחיבורם לרשת. ד.

 תקנות והוראות חברת בזק בדבר תשתית התקנות לטלפונים. ה.

 .VDEבהעדר תקן ישראלי תקן גרמני  ו.

סדר עדיפות המסמכים הינו חוק החשמל, תוכנית, מפרט, תקן ישראלי, מפרט כללי  בהעדר 

 , הקודם עדיף לפי הסדר שלעיל.VDEתקן ישראלי יקבע תקן 

 רשימה מינימלית של מסמכים תוכניות ודוגמאות להגשה במהלך הביצוע 00.08

 

 תוכניות מפרט דו"ח בדיקה דוגמא 

 X   X מבנה לוח

 X X   לוחות חשמל

  X  X צנרת

  X   כבלים

  X  X רשימת ציוד לוחות

  X  X תעלות וסולמות

  X  X גופי תאורה

    X ודאבזרי כוח ופק

 

הרשימה לעיל הינה מינימאלית ואינה גורעת מזכות המפקח לדרוש דוגמאות, מפרטים, 

תוכנית בצוע ודוחות בדיקה כפי שיידרש מפעם לפעם ובהתאם לצרכים, ו/או כמצוין 

במפרטים המיוחדים. על הקבלן לכלול במחיריו עלות ההגשות למיניהן, שכן לא 

 ישולם עבורן בנפרד.

 תקןספר המ 00.09

 

ספר המתקן ייערך על כתב מקצועי ויכלול את כל מערכות החדשות ושילובן במערכת החדשה 

ו/או הקיימת.  מחיר ספר המתקן כלול במחירי סעיפי היחידה. לא תשולם תשלום 

 נוסף עבור ספר המתקן.

 הקבלן יתקין וימסור בחמישה עותקים בעברית ספר מתקן מלא אשר יכלול:

 ספר ההדרכה. א.

 סט מפרטים טכניים מלאים לציוד. ב.

 דפים קטלוגיים. ג.

 דפי הסבר לאיתור ראשוני של תקלות ואופן הטיפול הנדרש. ד.

 (.TROUBLE-SHOOTINGדף איתור תקלות מהיר ) ה.

 תרשימים עקרוניים של המערכות. ו.

 שרטוט מפורט של סכמות החיווט והחיבורים. ז.

 דפי כיול הגנות חתומים. ח.
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 הפניות לספרי יצרן כגון לספר הדיזל גנרטור או ספר מערכות אל פסק.שילוב ו ט.

 .AS MADEעם התוכניות  CDכולל   AS MADEסט תוכניות  י.

 דו"ח בודק החשמל ודו"ח בדיקת רעש. יא.

 ספר המתקן יועבר לאישור המהנדס לפני שכפולו.

ן בסיסיות למתקנים הוראות בדבר תוכניות, ספרי מתקן, תיעוד והדרכה שלעיל, הינ הערה:

 כולם. הוראות ספציפיות במפרטים המיוחדים יהוו תוספת להוראות הכלליות.

 קיום הנ"ל הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן. מודגש:

 כל דחייה תגרור דחית תשלום החשבון הסופי. אי קיום ההתחייבות ייחשב  

 כעיכוב בהשלמת הביצוע. 

 חשמל למתקנים הפסקות באספקת 00.10

 

ניתוק אספקת חשמל למתקנים יבוצע לפי תאום מוקדם עם המפקח וחשמלאי ראשי של 

המתקן. מודגש כי אספקת החשמל למתקנים השונים הינה חיונית ביותר. אי לכך כל 

הפסקת חשמל תבוצע לפי פקודת עבודה בלבד, אשר תיערך ע"י מהנדס הבטיחות של 

ודה של הקבלן ותאושר בחתימת המפקח וחשמלאי הקבלן ותיחתם על ידי מנהל העב

 ראשי המתקן.

 פקודת עבודה לניתוק אספקת חשמל תכלול:

 תאור העבודה  לביצוע -

 שם האחראי, שם אחראי בטיחות. -

 קטע הניתוק ואופן הביצוע. -

 משך זמן ההפסקה. -

 הנחיות לחיבור חוזר בחירום. -

 מועד הביצוע. -

מל יקבעו על ידי הלקוח, לפי צרכי הלקוח בלבד. מוסכם כי מועדי הביצוע של הפסקות חש

עיקרן של הפסקות החשמל יבוצעו בשעות חריגות, מעבר לשעות עבודה מקובלות 

לרבות לילות, ימי ששי ומוצאי השבת. הקבלן מקבל על עצמו לבצע העבודות 

הכרוכות בהפסקות באספקת החשמל בשעות חריגות כנדרש ומצהיר כי כלל את כל 

משתמע מכך בקביעת מחירי היחידה. )מודגש כי לוחות ניתוב הגנרטורים נחשבים ה

ללוחות חיים( כל פעולה מחייבת תאום, פקודת עבודה מסודרת והעמדת חשמלאים, 

כוננים לתפעול המערכת במקרה של הפסקת הזנה פתאומית מצד חברת החשמל. 

מטלות הקבלן, כלולות הכנת הפקודות, לימוד תדרוך והעמדת הכוננים הינם חלק מ

 במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. 

 הפעלת מתקנים וחיבורים לרשת 00.11

 

מודגש כי מרגע שחובר מתקן חשמל כל שהוא לרשת, כל הפסקה תהייה כרוכה בפקודת 

הפסקה כמפורט לעיל. אי לכך מודגש ומסוכם כי כל מתקן ייבדק באתר בדיקה 

ד ושל מערך הבקרה במתכונת זהה לבדיקת מלאה לרבות סימולציה מלאה של הציו

 קבלה, לפני שיאושר חיבור המתקן לרשת.
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לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש, ציוד בדיקה ומדידה, מעבדת 

 בדיקות לציוד מתח גבוה וכיול הגנות.

ן על ידו והן שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן )הן לגבי ציוד שסופק והותק

לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ולא יאושר חיבורם לרשת אלא 

 אם יבדקו ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית )התאמה לדרישות 

התקן/המפרט הטכני( והן מבחינה תפעולית ; כאשר המערכת החשמלית תפעל לשביעות רצונו 

 לכך בסימולציה.כוחו המוסמך -של המזמין או בא

 הבדיקות השגרתיות הנכללות במחיר הסעיפים השונים יכללו:

בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי בחלקי המתקן  א.

 השונים.

 בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע. ב.

כיול ההגנות של כל מפסק ומנוע. כיול הגנות מפסקים במתח גבוה יכלול סימולציה  ג.

 מלאה.

בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון )בדיקה תחת מתח של כניסות/יציאות  ד.

 לבקר המתוכנת( ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י תוכנית החיבורים.

תעודת כיול הגנות, חתומה ע"י נציג הקבלן, כפי שכוילו ההגנות, תימסר למפקח ולמהנדס 

 לפני הפעלת המתקנים.

  

 

 

 

 חשמל מתקני - 08

העבודות המפורטות \על הקבלן לקחת בחשבון שמפרט זה הוא מפרט כללי ושחלק מהציודים

 לא יבואו לידי ביטוי בתכולת העבודה נושא מכרז זה. 

עבודות המתוארות במפרט זה מבוצעות במסגרת הפרויקט בנדון, \יחד עם זה, כאשר הציוד

חיר הסעיפים של אותם עליו להתחשב במשמעויות הכספיות של דרישות המפרט במ

 עבודות בכתב הכמויות.  \ציודים

 לוחות חשמל 08.01

 כללי א.

ובהתאם לחוק  9.2015מהדורת  08.07לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 החשמל.

הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים 

 . ISO 9001:2008קרת איכות לפי ת.י. הישראלי, בעל אישור מערכת ב

הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ובעל אישור הסמכה תקף של יצרן מקור 

לוחות מיתוג ובקרה  על  – 61439למבנה הלוח. הלוחות ייבנו בהתאם לתקן ישראל 

 ללוחות מיובאים. IEC61439כל חלקיו, או 

 הגדרות

      . Assembly System -לוח שיטה )סיסטם(  1א.

סדרה שלמה של אביזרים מכאניים וחשמליים, כפי שהוגדרו על ידי  
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המקורי )מבנה, פסים, יחידות תפקוד וכיו"ב(, אשר ניתנים להרכבה  היצרן 

 להוראות יצרן מקורי על מנת לקבל לוחות חשמל בהרכבים שונים.     בהתאם 

                    Original Manufacturer -יצרן מקורי  2א.

הנתונים  ארגון אשר תכנן את הסיסטם, בדק אותו בהתאם לתקנים, ותיעד את 

 בקטלוגים.      

            Assembly Manufacturerמרכיב  -יצרן  3א.

 ארגון האחראי לביצוע הלוח.                                                            

מ"מ עובי. חימום הלוח  1.5אמפר יבנו מפח מגולוון אלוצינק  900לוחות המיועדים לזרם עד 

 . כל לוח יישא מספר סודר וסימון תו תקן ישראלי.61439בהתאם לתקן ישראלי 

  

 

 TYPE TESTED ASSEMBLY FORM 2b     סוג הלוח

 לחות ללא קונדנס 95%מעלות צלסיוס,  30    תנאי סביבה

 IP31   דרגת הגנה דלתות פתוחות

            מעלות צלסיוס 55  פרטורת פסים מכסימאליתטמ

 בזרם נומינאלי

 מעלות צלסיוס 45  טמפרטורת מגע מכסימאלית

                                                                                                                                IEC 60890 AMENDMENT 1   חתך פסים מינימאלי

 מלפנים בלבד     טיפול בלוח

 0.8     מקדם בו זמניות

 

 אם לא צויין אחרת בתכניות ייבנה הלוח, הפסים והציוד לעמידה בזרם קצר סימטרי כלהלן:

 63A  - 10 KAלוח עד 

 400A - 25 KAלוח עד 

 הלוחות יכללו דלתות ופנלים.

חורים לציוד יבוצעו לפני הצבע. כל אביזרי כל עבודות החיתוך הריתוך והכיפוף בפח כולל 

 חיבור ברגים וכדומה יהיו מצופים קדמיום.

כל הלוחות יהיו לוחות עם פנלים מפח מחוזקים למבנה על ידי ברגים כלואים או שווה ערך 

 אשר יאושר על ידי המזמין.

 הפנלים והפרופילים הפנימיים יהיו מגולוונים כנ"ל ומעוגלים בפינות הדפנות.

 פנלים ימוספרו. הפנלים יכללו ידיות נשיאה.ה

 מיקרון לפחות. 80גילוון פחים יהיה באבץ חם או בכבישה לקבלת ציפוי בעובי 

לוחות מפח ייצבעו )בנוסף לגילוון( בצבע אפוקסי בקלייה בתנור או בצביעה אלקטרוסטטית. 

 מיקרון לפחות. גוון הצבע יאושר על ידי המפקח. 120עובי הצבע 

המיועדים להתקנה על או בצמוד לקיר יבנו עם דופן אחורית מרותכת. כל החיווט לוחות 

 יבוצע מלפנים, מכסי תעלות חיווט יפנו כלפי חזית הלוח.

בעלי דרגת אטימות  UVלוחות ופילרים מפוליאסטר משוריין יהיו לוחות קשיחים מוגני 

IP547  ,לפילריםIP657  ,לפילריםIP657  בעלי ידיות ס"מ 80/80לקופסאות עד ,

 נעילה אקסצנטריות כבדות עם נעילת מנוף בשלוש נקודות.
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 תכניות ב.

הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המזמין בלוויית רשימת ציוד מפורטת ומלאה 

ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכוח 

 ולפיקוד.

יקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר מעגלים. תוכניות פיקוד לא יאושרו תוכניות פ

 וסכמות חיבור לבקר, יוגשו יחד עם התוכניות לאישור הלוח.

רלוונטי, ובהיעדר תו תקן ימציא הקבלן  IECכל פריט ציוד אשר יותקן בלוח ישא תו תקן 

מעבדת אישור להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון התקנים הישראלי או 

או שאין לו  IECהסמכה שוות ערך. לא יותקן בלוחות ציוד אשר אינו בעל תו תקן 

 היתר שימוש ממכון התקנים.

 בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן, אשר אושרו על ידי המפקח.

 סכמות סינופטיות ושילוט        ג.

כלול שילוט מלא לרבות רשימת לוחות יכללו סכמות סינופטיות לציוד עיקרי. דלת הלוח ת

 ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף.

 כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר, כולל מספר מעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק.

 ציוד המותקן לפני מפסק זרם ראשי ישולט בצבע אדום.

 סכמות מימיק יותאמו לכיוון ידיות המפסקים.

 מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור ההזנה ומקום ניתוק ההזנה. שילוט

שכבות )סנדוויץ( ובצבעים כמפורט  3שלטי הסימון יהיו עשויים מחומר פלסטי חרוט בעל 

 מטה

 

 כיתוב רקע  תאור

 שחור לבן שדה בלתי חיוני

 לבן אדום שדה חיוני

 לבן כחול  שדה אל פסק

 שחור צהוב )לבדוק( שלטי אזהרה

   

 מבנה טרמי       ד.

 הקבלן יערוך מאזן טרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תוכניות הלוח.

מעלות צלזיוס. פתחי אוורור  עם פילטרים  50לוחות יבנו לעבודה בטמפרטורת סביבה  עד 

. לא ישולם תוספת מחיר עבור ביצוע יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח

 פיטחי או רשתות אוורור. 

 

 ציוד על הדלת        ה.

ידיות למפסקים יצוקים תהיינה ידיות מצמד. כיוון ההפעלה של כל הידיות על הלוח יהיה 

 אחיד.

ציוד               התקנת ציוד פיקוד על הדלת תבוצע כלהלן:

ציוד             צפת החדר.ס"מ מר 190קו עליון  –בקרה ומודדים 

 ס"מ מרצפת החדר. 200, קו עליון 60קו תחתון  –סימון ובוררים 
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 כל הידיות והכיסויים כלולים במחיר המפסקים.

 ס"מ תותקן תמיכה לדופן התא. 5עבור צירי חיבור להפעלת מפסקים אשר אורכם מעל 

 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח       ו.

 נו לזרם הנקוב בתוכניות.פסי הצבירה בלוחות יב

 ק"א.  25חיזוקי הפסים יבנו להחזקת זרם קצר כמפורט בתכניות אך לא פחות מאשר 

 פסים בחתך זהה למוליכי פאזות  ואפס . 4מערכת הפסים תיכלול 

 המבצע יבטיח כושר התפשטות של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים.

 מוליכות יחסית. 99.8הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה, % 

יותקן בצמוד לפסי פאזות בכל מהלכי פסים וחיווט פנים, על מנת לצמצם את רמת  Nפס 

הקרינה מהלוח. מהדק מוליך האפס יהיה צמוד למהדקי/פסי האפס, בחיבור ישיר 

 למפסק מהדק האפס צמוד למפסק .

תות. צביעת הפסים אמפר יצבעו בצבע חיצון מיוחד המונע תופעות זחילה וקש 250פסים מעל 

תבוצע לאחר התקנת חורים עבור חיבורי כבלים ולפני הרכבה בלוח. יש להבטיח 

ס"מ מדופן לוח ובקטע מחבר שבין מפסק לפס ראשי בלוח.  30קטע פס צבוע באורך 

 GRUND – EPO – Kמיקרון עם מקשה דוגמת  400הצבע על בסיס אפוקסי בעובי 

 . AEGתוצרת  2 –

תקנת שרוולים מתכווצים בחום דוגמת רייקם. מודגש כי צביעת פסים או לחילופין תאושר ה

 התקנת שרוולים לא ישמשו להקטנת חתך הנחושת.

,  IEC 60890הקבלן יגיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקן 

 מעלות צלזיוס. 50לטמפרטורת עבודה 

 הלוחות לפי התוכניות. הקבלן יגיש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל

אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים ובחתכים  250חיווט פנימי עד 

 ?.  08070803בהתאם למפרט כללי סעיף 

ממ"ר ניתן לבצע במוליכים מבודדים בתעלות חיווט ובלבד שישמר  10חיווט פנימי בחתך עד 

 ממ"ר בתעלות חיווט.  10 –ך שמעל ל אוורור נאות למוליכים. אין לבצע חיווט בחת

 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי. 

 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.

  מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:

    חום או אפור  - פזות 

 כחול  - ( DENאפס )

 צהוב ירוק - הארקה 

 חיווט פיקוד        ז.

חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים. כל מוליך  ישולט במספר המהדק בשני קצותיו, על ידי 

 טבעת פלסטית מודפסת.

 הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית מתאימה לחוצה במכשיר מתאים.

שופרת בעלי עמידות מ HALOGEN FREEחיווט פיקוד יבוצע במוליכים עם בידוד מטיפוס 

 מעלות צלסיוס. 90 -לחום ושריפה 

ממ"ר. כל מוליך יחובר למהדק נפרד. המהדקים מטיפוס  1.5חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד 

 ממ"ר לפחות, חד קומתיים. 2.5מהדק מסילה לחתך 
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חיווט מעגלים הניזונים לפני מפסק ראשי של הלוח יבוצע בכבלים, ההתקנה בתוואי נפרד עם 

 שילוט אזהרה.

שר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר, יבוצע חיבור גידי פיקוד על כא

ידי סרגלי מהדקים נשלפים. מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה ולתחזוקה לאחר 

 הפעלת הלוח.

המוליכים יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בהתאם לתפקידיהם, בכדי  •

 יכים שיותקנו בלוח:לאפשר הבחנה ביניהם. צבעי המול

 

 צבע מוליך)בלוח(  מתח

230Vac/DC חום 

 כחול VAC/DC 230אפס 

 צהוב/ירוק הארקה 

24VDC+ אדום 

24VDC- אפור 

Input 24v סגול 

Output 24v כתום 

 אדום גילוי אש 

 שחור, לבן כניסה/ יצאה -אנלוגי

 מהדקים ח.

 או אלומיניום או שניהם. היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת

המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור 

 צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמור רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.

מהדקים נשלפים כ"א בנפרד מסוג לחץ שטח שיותקנו בלוחות חשמל יהיו עם כל האביזרים 

 : מעצורים, מגשרים, סופיות וסימניות .הנלווים כגון

המהדקים יתאימו לחתך המוליכים המתחברים אליהם, אבל, בדרגה אחת גבוהה יותר מן 

 ממ"ר.)פרט ללוחות בקרה ופיקוד( 4הכבל שיחובר, ובמידות מינימליות של עד 

 מהדקי כבל ההזנה יכוסו בכיסוי פלסטי שקוף, כבה מאליו, ושלט אזהרה: "זהירות! מתח

 במהדקי הכניסה".

או  PHOENIXתוצרת "" URTK/Sלמעגלי זרם של משני הזרם יותקנו שני מהדקים מסוג 

ש"ע כולל התקן קצר הניתן לפירוק לכל שני מהדקים ואמצעי ניתוק לכל מהדק 

 בנפרד המאפשר את קיצור משני הזרם בצורה קלה, בהתאם לצורך.

תחתון או העליון של הלוח, פרט למקרים כל מהדקי הכניסה ו/או היציאה ירוכזו בחלקו ה

 שיאושרו ע"י המזמין ועל פי בקשת המזמין.

סרגלי המהדקים יותקנו באותו צד בו נמצאת הגישה ללוח, ויאפשרו התחברות נוחה של 

 המוליכים וגישה חופשית אליהם אפילו כשהלוח או התא הנידון תחת מתח.

 ים שמורים מכל הסוגים.מהדק 30%עבור  DINיש להתקין בכל לוח סרגלים 

 ס"מ. 40הגובה המינימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא 

אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת 

 כדי לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.
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 סידור המהדקים בלוח יבוצע תוך ריכוז המהדקים באופן פונקציונאלי תוך ריכוז האבזרים

 והציוד של כל פונקציה בנפרד, כך שיאפשר התמצאות מהירה ואחזקה נוחה.

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל 

פונקציות מוגדרות, כגון:  מהדקי כוח, מהדקי עבור התממשקות למערכת הבקרה, 

 מהדקי התממשקות למערכת גילוי אש   

ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים, שלא באמצעות  35י חתך של מוליכים בעל

מוליכים כאלו יחד לנקודת חיבור אחת יש להשתמש בלשות  2מהדקים. לשם חיבור 

או יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת יש להכין פסי צבירה  3נחושת. לחיבור 

את אישור המזמין. אשר יחוברו לאבזר או להתקנים סטנדרטיים של היצרן שקיבלו 

המוליכים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, אומים 

 ואומי הבטחה, מותאמים לסוג המוליכים: נחושת או אלומיניום.

 

 

 

   מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:

 הערות מהדק מתח

230Vac/DC במידה ומדובר במתח  אפור/ חוםDC יש לציין בשלט 

 ש לסמן את הגידים כמצוין במפרטכמו כן י

  אפור/חום VAC/DC 230אפס 

 מהדק הארקה תיקני צהוב/ירוק הארקה 

24VDC+ שחור  

24VDC- לבן  

Input 24v כחול  

Output 24v כתום  

  אדום גילוי אש 

  ירוק כניסה/ יצאה -אנלוגי

  

 מבנה הלוח        ט.

ח והצביעה יוגשו לאישור המהנדס ו/או כל הלוחות במתקן יבנו לפי סטנדרט זהה. מבנה הלו

 האדריכל, להחלטתם הסופית.

באחריות הקבלן לבדוק, לוודא ולתאם התאמת מידות הלוחות למקום ההתקנה ו/או לנישות, 

ארונות ופתחי מעבר במבנה.  בהתאם לצורך  יספק הקבלן את הלוחות בקטעים 

חיבורו מחדש באתר, ובהתאם לתוואי שינוע הציוד. עלות פירוק הלוח לקטעים ו

 כלול במחיר הלוח.

 128ס"מ, בין ציר לציר. הצירים מנירוסטה דוגמת  40צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על 

EMKA  .30או ת.מ.ש – ZR100  מעלות. הלוחות יכללו פנלים פנימיים  180פתיחה

 מלאים ממתכת.
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סידור דלתות הנישה  כאשר לוחות מותקנים בתוך נישות במבנה, יכללו תוכניות ההגשה את

באופן שיאפשר פתיחת הדלתות. לפי הצורך יותקנו בין התאים מרווחים כדי לאפשר 

 התקנת תמיכות לדלתות הנישה.

 בתקרת הלוח יותקנו פלנצ'ים עבור גלאי עשן ונחירי כיבוי, מותקנים על גבי 

 ציר פסנתר, באופן שיאפשר תחזוקת מתקן הגילוי והכיבוי ללא צורך   

  ק מתח בלוח.בניתו

 מעבר כבלים בתחתית לוחות ובתקרת הלוחות       י.

 לוחות יכללו פנלים עבור חדירת כבלים בהתאם לשיטת הלוח.

 חדירת כבלים ללוח תיאטם.

 חדירת כבלים מתקרת הלוח כפופה לאישור המתכנן.

 חדירת כבלים תיאטם על ידי מערכת –לוחות המותקנים בתוך נישת מבנה עם דלת לנישה 

ס"מ מנקודת החיבור  50כולל צביעת הכבלים באורך  KBSאיטום נגד אש דוגמת 

 ללוח.

חדירת כבלים תבוצע רק מלמטה דרך מעברי אנטיגרון. יש להתקין  –לוחות בהתקנה חיצונית 

 כבלים נוספים עם מעברי אנטיגרון אטומים. 50%מעברים רזרביים עבור לפחות 

 תית הלוח תיאטם כמפורט עבור לוחות בנישת מבנה.תח –לוחות בהתקנה על רצפה מוגבהת 

חדירת כבלים מתקרת לוח בלוחות שאינם בנישה תבוצע דרך מעברי אנטיגרון. יש להתקין 

 כבלים נוספים עם מעברי אנטיגרון אטומים. 50%מעברים רזרביים עבור לפחות 

לת את מעברי בלוחות עם מעברי כבלים מאנטיגרון יש להגיש תכנית תקרת/רצפת לוח הכול

 הכבלים במסגרת הגשת תכניות אישור של הלוח.

 ציוד הלוח       יא.

ציוד הלוחות יהיה זהה בכל הפרויקט. ציוד הגנות ומתנעים יהיה מתוצרת יצרן אחד. הקבלן 

 יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:

 

 ,. Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מפסקי אוויר .1

 אמ"תיםמ .2

Moulded Case Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace , 

 

 , Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מא"זים .3

 , Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace מנתקים בעומס .4

 Eaton, ABB, Bretter, Baco מפסקי פיקוד .5

 Eaton, ABB, Siemens, Schneider Electric מגענים .6

 Eaton, Schneider Electric,ABB מתנע תרמומגנטי .8

 ,  , סולקוןABB,  Danfooss  מתנע רך .9

 ,  , סולקון ABB,  Danfooss ווסתים .10

 AEG, Siemens, ABB קבלים .11

 Ganz, IME שנאי זרם 12

 חולדה, ברק כוח, רוזן מילר  שנאי בקרה .13

 Schneider Electric, Izumi, Eaton, RELCO ממסרי בקרה .14
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 Siemens, Izumi, Eaton, Baco, Schneider Electric, Omron לחצנים ומפסקים .15

 ציוד מדידה .16

  מודדים -רב

SATEC 

 ,.Schcneider Electric, Moeller, Siemens, ABB Sace ממסרי זרם דלף .17

 Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn הגנות למתח יתר .18

 Phoenix, Wago, Wieland, Contaclip מהדקים .19

 PSK ממשק למערכת גילו אש / התראה 20

 בחירת ציוד המיתוג תבטיח סלקטיביות מלאה. 

 .IEC 947-4-1" לפי 2בחירת מתנעים והגנות מנוע תבטיח רמת מתאם סוג "

 

 לכיול.  LSת יכללו הגנות אלקטרוניו 160Aמפסקים לזרם עד  מפסקים יצוקים:

  

לכיול והגנת סלקטיביות  LSIיכללו הגנות אלקטרוניות    400Aמפסקים לזרם מ  

 .UPSTREAM -לוגית ל

 

  )תעשייתי( עם "חלון" אדום במצב מחובר. IEC 947 מאמ"תים זעירים:

 .CORDINATION"2 " TYPE 1 – 4 – 947 IEC-         מגענים:

 .AC – 3מיליון פעולות,  1

ומנוף ידני לנעילה. לכל מתח  LEDממסר על סוקט כולל נורית  קוד  נשלפים:ממסרי פי

 הפעלה סידור פינים שונה למניעת החלפה.

מפסקי פיקוד מסוג פקט בעלי ידית הפעלה סובבת. לא יאושרו מפסקי  מפסקי פיקוד:

 פיקוד דמויי מאמ"ת. 

מחשבים ו / או פסק לציוד  –. במעגלים הניזונים מאל TYPE Aהגנות  הגנות פחת:

 . SCHNEIDERתוצרת  SIמיישרים וציוד מייצר הרמוניות תהיינה כדוגמת 

 מגעים. 2ממסרים מבוססי מיקרופרוססור לבדיקת כל פאזה בנפרד,  ממסרי חוסר מתח:

למפסקים באוויר,  ICS 65KA CATBסיווג  IECכושר ניתוק מינימלי של הציוד לפי תקן 

KA 35 ומטיים, למפסקים יצוקים חצי אוטKA 10  947-2לפי I.E.C  למאמ"תים

 זעירים, אלא אם צויין אחרת בתוכנית או בכתב הכמויות.

ק"א  10מפסקים יצוקים המסומנים כמגבילי זרם קצר לא יאפשרו התפתחות זרם קצר של 

 ומעלה.

כל המפסקים היצוקים יהיו ניתנים להפעלה מפני הלוח באמצעות ידית מצמד, אלא אם צוין 

 אחרת.

 מגעי עזר לפיקוד       יב.

מגעי  4מגעי עזר הכלול במחיר. מגענים יכללו בלוק  2אמפר יכללו בלוק  160מפסקים מעל 

 עזר הכלול במחיר.

מגעי עזר מחלפים  2מגעי עזר מחלפים למפסק והתקן של  12מפסקים באוויר יכללו בלוק 

 לעגלת השליפה הכלולים במחיר.

 ות אלקטרוניות למפסקים באווירמדידה, הפעלה והגנ       יג.
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המפסקים באוויר יכללו מערכות הגנה אלקטרוניות הכוללות )בנוסף להגנות 

 הקונבנציונאליות(:

 אפשרות לכוונון ההגנות בזמני תגובה שונים )קצרים וארוכים(, הגנות מיידיות.

 אפשרות לביצוע בדיקות ללא הפסקת המפסק.

הגנת זליגה לאדמה הניתנת לכוונון  –הכמויות בחלק מהמפסקים ולפי התוכניות וכתב 

 בזמנים ובזרמים שונים.

 מד זרם דיגיטלי.

 . LEDחיוויים למצבי תקלה שונים על ידי נורות 

 חתך וחיבורי כבלים יד.

מחיר הלוחות והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוחות לחיבור נאות ומסודר של הכבלים 

 לים למפסק.השונים, וכן פסי צבירה לחיבור הכב

כל חיבורי  הכבלים יבוצעו באמצעות נעל כבל, בורג, אום ואום הבטחה אל הפסים הנ"ל.  

ביצוע החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון החיבור הכולל מצב הבורג 

 והאום על פסי הצבירה.

 ציוד מדידה טו.

 הגנות לציוד מדידה יכילו מגבילי זרם קצר.

כולל  SATECתוצרת   POWERMETERדד אלקטרוני כדוגמת מו-מכשיר מדידה יהיה רב

ומתאים לתדר ולמתח של הלוח בהתאם   RS 485/MODBUSממשק תקשורת  

 נפרד ממתח המדידה. 24V DCלתוכניות. מתח האספקה 

כולל נתח איכות חשמל לפי  PM175רב מודד בהזנת לוח מהשנאי / גנרטור יהיה כדוגמת 

EN50160  ת.מוצאי תקשור 2כולל 

 כולל בדיקת הרמוניות. PM130 EHרבי מודדים אחרים יהיו כדוגמת 

מודד ויכלול פרוטוקול תקשורת מוכח בצד -רבי 30ממיר התקשורת יאפשר חיבור טורי של 

לרבות יישום הערכים לתוך   ETHERNET-TCP/IPהמודד ובצד המחשב 

 הרגיסטרים בבקר.

RS485 ת פאזיים משגרי פולסים בשיעור מודדי אנרגיה יהיו מודדים דיגיטליים תל

1PULSE/KWH  15אורך הפולס  1%דיוקsec   לפחות, כולל חיווט אל בקר מתוכנת

 מרכזי.

. IEC 687/61036לשאר נתוני המדידה,  1%למתח וזרם ואנרגיה,  0.5%רמת דיוק נדרשת 

 .IP311מעלות צלסיוס, מבנה  50טמפרטורת עבודה עד 

 מתמרי זרם/ הספק    טז.

אמפר.  0-5זרם בעלי מוצא -ים יהיו לזרם תלת פאזי. הם יתחברו לשלושה משניהמתמר

 .Inx10אמפר. וזרם שיא  8מתאימים לזרמי יתר של 

 המתמרים יתאימו לתדר הרשת לפי התוכניות.

מיליאמפר חוג זרם בודד חוג זרם בודד מתאים ליניארית  4-20מוצא המתמר יהיה אנלוגי 

לפי תוכניות הפיקוד והוראות   -( RMSהפאזות ) 3 -להספק או לממוצע הזרם ב

 המפקח. המתמרים יהיו מתוצרת "קונלאב" או שווה ערך.

 .0.2%מערכת משני זרם והמתמרים יבטיחו רמת דיוק של 

 הגנות ברקים ומתחי יתר יז.
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בלוחות שנאים, לוחות גנרטורים, לוחות רגישים במיוחד יותקנו הגנות מהירות כנגד ברקים 

 SINE WAVE TRACKINGמתח המבוססות על טכנולוגית חיזוי  הגל  ונחשולי

של המתח  115%ברמה של  SURGE SUPPRESINGותחילת פריקת מתחי היתר 

ללוח  PTE 240- 3Y201דגם  OMNIאו  EATONהנומינלי. ההגנות כדוגמת תוצרת 

. הגנות אלו ישאו 900Aללוחות עד  EQX 160N-3Y201ומעלה ודגם  1000A -מ

  . 10/350לגל  IEC 1024 CLASSBף אישור לפי בנוס

אמפר  ומעלה, יוגנו כנגד ברקים ע"י הגנות  400פסי צבירה ראשיים בלוח ראשי, או לוח       

CLASSB  אמפר, הגנות דוגמת  125/160, עם נתיכי הגנה נשלפיםDEHNPORT 

 לפחות, 75KA, זרם פריקה PHENIX CONTACTאו  IEC 1024לפי  10/350לגל 

 לכל היותר. 3.5KVמתח שיורי 

, דוגמת  CLASSCאמפר יוגנו כנגד ברקים ועליות מתח ע"י הגנות  315לוחות משנה עד 

DEHNGUARD  15, זרם פריקה נומינאלי  8/20לגלKA   לפחות, מתח שיורי

1.5KV .לכל היותר 

,  CLASSDשדות מתח ייעודיים, מתחי אל פסק, הזנות לציוד מחשבים, יוגנו ע"י הגנות 

לכל  0.6KVמתח שיורי  PHENIX CONTACTאו תוצרת  DEHNRAILדוגמת 

 היותר.

ציוד הגנת ברקים יותקן בצמוד למפסק הראשי של הלוח. החיווט יבוצע בהתאם להוראת 

 היצרן. החיווט יבוצע בתוואי קצר וישר ככל הניתן אל פס הארקה ראשי של הלוח.

 הכנות לבקרת מבנה    יח.

 קרת מבנה יהיה מופרד מכל סרגל אחר, סרגל מרוכז אחד לכל לוח.סרגל מהדקים לב

תכנית סרגל מהדקי בקרה תכלול שרטוט כל מגעים/סלילים/נורות וכל ציוד הבקרה כולל 

 מראי מקום.

תועבר לקבלן הבקרה לצורך הכנת תכנית חיווט  DWGתכנית סרגל מהדקי בקרה בפורמט 

 (.LOOPSבקרה מושלמת )

 ורך הובלהפרוק הלוח לצ יט.

כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר, יבוצע חיבור גידי פיקוד על 

ידי סרגלי מהדקים נשלפים. מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה ולתחזוקה לאחר 

 הפעלת הלוח.

 הגשת תכניות לאישור כ.

 להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט, יוגש עם תכנית לוח ראשון:

            יצרן מקור  -לוג והוראות הרכבה קט -

     תיעוד אישורי תקן של יצרן המקור -

תעודת הסכם ידע והסמכה מיצרן המקור ליצרן  -       

     ISO 9001אישורי  -        המרכיב

 הגשת תכניות לאישור תכלול את המפורט להלן:

 לוח עד 

   אמפר 100

   X חד קווי

    י צבירהחישוב ופרטי חיזוק פס
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   X פיקוד כללי

    פיקוד מפורט לכל אביזר

    פיקוד מפורט לכל מנוע

    סרגלי מהדקים

 מראה לוח דלת, פנלים,

   X ללא פנלים 

   X חתך עקרוני

    חתך בכל תא

    מאזן טרמי

    דפי קטלוגים

   X כולל תוצרת ודגם EXCELLרשימת ציוד בפורמט 

   X אישור התאמה למקום ההתקנה

   X אישור בקרת איכות על עמידה בדרישות המפרט

    אישור בדיקת סלקטיביות לפי טבלאות יצרן

 

 

 

 

 

וכן מסמכים ופרטים נוספים אשר יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע כפי 

                       שיידרש ע"י המהנדס ו/או המפקח.

תרשימים חד קווים  יה מגנטית. + מד A3תכניות תוגשנה לאישור בגיליונות 

 ייערכו בהתאמה למבנה תאי הלוח, ויכללו תאור התא בו מותקן הציוד.

 בדיקת הלוחות כג.

, טופס בדיקה של הלוח  ISO 9001:2008הקבלן יערוך טופס בדיקות הלוח לפי ת.י.  .1

 על ידי מחלקת ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה של המפקח.

טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל ובנוסף אישור בדיקת 

 פיקוד לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.

 חתום ומאושר. -( AS MADEהקבלן יערוך תכניות לוח כפי שבוצעו ) .2

לכל  61439הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה על התאמה לתקן ישראלי ת.י.  .3

 ".TTAלוח המיוצר לפי 

 הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי לזימון בדיקת הלוח. .4

הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת הלוחות תבוצע  .5

באתר או במפעל היצרן, לפי בחירת המפקח. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע 

 מאחריות הקבלן לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.

הקבלן יספק אישור התאמה לתקן לכל לוח בהתאם למפורט מטה חתום על ידי      כד.

 איכות  של מפעל הלוחות.   בקר 

עלות כל דרישות המפרט כלולות במחיר מבנה הלוח, למעט ציוד חשמלי המפורט  כה.

 בנפרד. 
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 נספח א'

 

 61439התאמה לתקן ישראלי ת"י  -הצהרה     

 

 _______________________ שם הפרויקט:

 

 _______________________  כתובת:

 

 _______________________  שם היצרן:

 

  מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 

 _______________________ שם ודגם המוצר:

 

 _______________________ אשר סופקו בפרויקט:

 

  על כל חלקיו. 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

 

_______________________       תאריך     )מקום( המסמך נכתב

_________________ 

 

 באנו על החתום:

 

 יצרן לוח החשמל א.

 שם החותם   _________________ 

 

 מהנדס החשמל המתכנן את מתקן החשמל ב.

 שם החותם   _________________ 

 מספר רישיון  _________________   

 

     

  

 

 ים, פרופילי ברזל מגולוון, תעלות ושאר עבודות ברזלסולמות כבל 08.02

כל עבודות הברזל עבור מתקני החשמל יבוצעו מברזל מגולוון באבץ חם כולל תמיכות 

רתומים וחיזוקים. חלקי הברזל יגולונו במקור. ריתוך באתר יאושר לעבודות 

     אבץ. קונסטרוקציה ותמיכה בלבד. שיקום  הגילוון על ידי שתי שכבות צבע עשיר

. אם לא צוין אחרת, יתוכננו IEC 61537או  IS 61537סולמות ותעלות ישאו תו תקן 
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ק"ג  30ק"ג למטר אורך כבלים על סולם,  60הסולמות והמתלים לפי משקל של 

 למטר אורך כבלים בתעלה.

סולמות הכבלים יבנו מזוויתנים ויכללו מדפים ברוחב כמפורט בתוכניות נטו ומוטות תמיכה 

ק"ג למטר. הסולמות כולם יהיו  80דופן. הסולמות יבנו לנשיאת משקל של ל

 מגולוונים לרבות פחי קשירה וקונזולות.

הסולמות יבנו שלבים מתפרקים מקטעי ישורת, קשתות והתפצלויות אורגינליות ללא ריתוך 

 ס"מ. 30באתר. מרחק בין שלבים עד 

יבואן אמבל,  –דוגמת לירד או בטרמן  מ"מ עם מכסה 1.5תעלות יבנו מפח מחורץ מגולוון 

NIEDAX .יבואן קצנשטיין אדלר 

 50מ"מ לפחות, ריתוך לפני גילוון, לנשיאת  4.2תעלות רשת יבנו ברזל עגול מגולוון בקוטר 

ק"ג למטר. חיבור בין קטעי תעלות על ידי אביזרים אורגינליים, מגולוונים 

 מתוברגים.

ויות יהיו אורגינליים ויחוזקו על ידי ברגים. לא יותר כל אביזרי עזר לרבות קשתות והסתעפ

 ריתוך תעלות וסולמות באתר.

יבואן אמבל או לירד או  -ציוד התליה קונזולות וכיוצא בזה יהיה מתועש כדוגמת בטרמן  

 מולק לפידות, כולל מחברים ותפסים אורגינליים של היצרן, תואמים לציוד  

רועות מרותכות. כל חיזוקי התעלות והסולמות יהיו התליה המסופק. לא יאושר שימוש בז

כאלה, כך שאם אחד מהם השתחרר עדיין ישמר  במלואו חיזוק המוביל. עיגוני 

 ברגים "זמבו" לתומך.  4תמיכות לתקרות בטון יבוצעו ע"י 

 כל עבודות ריתוך ינוקו משרידי ריתוך )"שלקה"( ויבוצעו לפני הגילוון. א.

 16ת יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת כל הסולמות והתעלו ב.

סולם. תעלות \סולם החשמל וכלול במחיר התעלה\ממ"ר גלוי המונח לאורך תעלת

או מ.נ.מ. הרצות במקביל לתעלת חשמל יחוברו אל מוליך הארקה \תקשורת ו

 בתחילתם ובסופם ולכל חלק אחר שאינו מרותך לסולם המאורק.

 ס"מ. 60אנכית כוללות מחזיקי כבל כל תעלות המותקנות  ג.

כל חיבורי הברגים יהיו מברגי פלדה מגולוונים כאשר ראש הבורג מסוג שאינו יכול  ד.

 לכוון הנחת הכבלים. –לפגוע בכבלים 

 פחים ופרופילים יהיו מגולוונים במקור. ה.

 .918מיקרון לפחות, לפי ת"י  80כל הגילוון יהיה גילוון באבץ חם בעובי  ו.

מחיר הסולם או התעלה כולל כל ציוד תליה, קונזולות, תפסים מחברים ועבודות  ז.

 ברזל בכל גובה שיידרש וכן הארקה.

. מחורצים מגולוונים כדוגמת פוייכטוונגר תעשיות או פקר פלדה U.L.Zפרופילים יהיו מסוג 

 או טולצינסקי. 

עברים ופתחים כנדרש עבור משך כל עבודות הבניה על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מ

מעבר התעלות בקירות/ קורות/ תקרות וכד', לא יוכרו כל תביעות  בגין פתיחת 

 מעברים לתעלות המפורטות בתוכניות.

 תעלות פלסטיות

או פלגל עם מחזיקי כבל ואלמנט הקשחה פנימי לכל מ"א.  IBOKOתהיינה קשיחות דוגמת 

עלות כוללות מכסים.  בקצוות צבע התעלות יהיה אחיד בכל הפרוייקט כל הת
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התעלות יותקן אוטם סטנדרטי של היצרן מחוזק ע"י בורג. מכסים יוחזקו  על ידי 

ס"מ.  במקום  60מא'. תעלות מותקנות אנכית כוללות מחזיקי כבל כל  1בורג כל 

שנדרשות מחיצות בתעלה תותקנה מחיצות מלאות סטנדרטיות של היצרן  להפרדה. 

 ות, זוויות, הסתעפויות יהיו אורגינלים.חיבורי תעלות, קשת

 צנרת

כל הצנרת הקלה במתקן בין שמותקנת ביציקה ובין שמותקנת בהתקנה חשופה תהיה צנרת 

, A5, הולם A5, לחיצה 61386בסוג "פנ" כבה מאליו, נושאת אישור תו תקן ישראלי 

 .D2, טמפרטורה גבוהה C2טמפרטורה 

 צנרת משרתת כלהלן:צבע הצנרת יהיה בהתאם למערכת אשר ה

 ירוק  חשמל

 כחול תקשורת טלפון

 צהוב תקשורת מחשב

 אדום  גילוי אש

 חום   כריזה

 סגול   בקרה

 חום  בטחון

 על כל הצינורות יסומן בכיתוב "כבה מאליו".

 נקודות מאור ו/או כוח 08.03

אביזר לעבודות חשמל, יכללו כל הנקודות חיבור מושלם מהלוח ל 08בנוסף על הנאמר במפרט 

הסיום כבל מהלוח בתעלה במקום שיש תעלה עד לאזור ומשם חוטים או כבל  

 בצינור עד לאביזר הסיום. כל האביזרים כבים מאליהם.

 חיווט בחוטי פי. וי. סי. בצנרת יותר במתקן תאורה ושקעי שרות בודדים בקירות בלבד.

 קופסאות חיבורים לפי הצורך.  א.

 54 -להתקנות בחוץ ו IP 66משוריין אטומות בדרגת קופסאות חיבורים מפלסטיק  ב.

IP  .להתקנות פנימיות 

 קופסאות עם חיבורי ברגים עבור קירות גבס. ג.

 קופסאות פלסטיות בקירות בניה ויציקות בטון תהיינה קופסאות קוניות ד.

 .145-1לפי תקן ישראלי  ה.

 אביזר סיום מחובר ע"י ברגים. ו.

 הסתעפות ישולט בשלט בקליט סנדוויץ' מסומרר.כל אביזר לרבות קופסת  ז.

קופסאות הסתעפות סמויות מעל תקרת ביניים ניתן להתקין אך ורק על גבי  ח.

 .IP43הסולמות, קופסאות 

 מחיר הנקודות קבוע להתקנה סמויה או גלויה בפרויקט זה, כולל צנרת כבה מאליה. ט.

 הארקות 08.04

והתוכניות. הקבלן יתקין  4271מל קובץ התקנות תותקן מערכת הארקת יסוד לפי חוק החש

פסי השוואת פוטנציאליים במידות כמפורט בתוכניות. הפסים יהיו מנחושת 

מובדלים מהמבנה , הברגים מגולוונים. הקבלן יבצע חיבורי הארקה לקוצים ואל 

 צינורות מתכתיות הכל כנדרש בחוק, בתוכניות ולפי הוראות המהנדס.
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רים נוספים יותקנו פסי השוואה נפרדים כמפורט בתוכניות. כל חיבורי בריכוזי צנרת ואזו

הארקה מהפס במוליך מבודד. כל מתקן מתכתי לרבות קונסטרוקציות תקרה 

 וקירות יוארקו ממוליך ההארקה שבתעלה, בהתאם לדרישות החוק.

קיר על ה IP 447לכל קוץ חיצוני מברזל מגולוון תותקן קופסת  מתכת או פלסטיק אטומה 

ס"מ מפני קרקע סופיים ושלט צהוב כתוב באדום, הכל כמפורט בתוכניות  50בגובה 

 ובתקנות ולפי הנחיות המהנדס והמפקח.

בכל המובילים המתכתיים תשמר רציפות חשמלית להארקה על ידי מחברים מתכתיים  

 מגולוונים תקניים או על ידי מוליך נחושת גמיש שטוח שזור מתאים )"ליצה"(.

המקרים שמוליך ההארקה מזין מערכת הארקת משנה וממשיך ממנה, יש להקפיד בכל 

להכניס את חוט הזנת ההארקה והחוט הממשיך למחבר לחיצה וללחוץ את שניהם 

 ביחד, ללא חיתוך הכבל. )לא יותר שימוש במהדקים קנדיים או שווי ערך(.

( לסימון  BANDם בחבק )כל מוליכי ההארקה בפסים השונים יסומנו בשלטי סנדוויץ' רתומי

 המתקן/ נקודה המוזן או המזין.

מוליכי ההארקה ימדדו בנפרד, אך כל חומרי העזר לרבות שלות וברגים נכללים במחירי 

 היחידה של פסי ההשוואה, נקודות ההארקה וכדומה.

 סימון אביזרים 08.05

ש צבע אחר( על לבן כל אביזר יסומן על ידי שלט סנדוויץ' בקליט שחור )אלא אם נדרש במפור

 מסומרר לאביזר ויכלול את מספר המעגל ממנו ניזון האביזר.

 

 

 מוגן מים 08.06

 54בהתקנות החיצוניות, ולפי סטנדרט   IP 66מוגן מים בעבודה זו פירושו מוגן לפי סטנדרט 

IP  בהתקנות בתוך המבנים. כל כניסות כבלים לאביזרים מוגני מים תהינה דרך

פלסטי מתאימים לתקנים הנ"ל ומלמטה. מחיר כל האטמים  מעברי  אנטיגרון

 והמעברים כלול  במחיר הפריט.

 כבלים 08.07

 .1516לפי תקן ישראלי  N2XHכבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד 

לפי תקן  N2XH-FR-3כבלים במבנה יהיו בעלי מעטה חיצוני מעכב בעירה נטולי הלוגן סוג 

IEC 60332-3  .לפחות 

 E – 180 FE – NHXHX 90דקות סוג  180אש במבנה יהיו כבלים לעמידות של  כבלים חסיני

 EN , EN 50268 , EN 50267 50266לכבלי פיקוד ולתקנים  EN 50200בהתאם לתקן 

 לכבלי כוח. 

 עם גידים ממוספרים. N2XBH- FR - 3  , N2XH – FR - 3כבלי פיקוד יהיו כבלים מטיפוס 

כבלים מסוגים שונים על גבי מובילים נפרדים וישמר מרחק  בהתקנה בתוואי  משותף יותקנו

ס"מ בין  סוגי כבלים שונים בהשקה ובהצטלבות. אם לא יצויין אחרת, ישמר  5של 

 ס"מ בין  כבלים העוברים על גבי מובילים משותפים. 1מרחק של 

חשוף  כל גידי פיקוד  ישולטו  במספר המהדק אליו מחובר הגיד. בכבלים גמישים המוליך ה

ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים. מחיר הכבל כולל החיבורים גם כאשר קטעי 

 החיבור  הינם קצרים.
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 KV 1 / 0.6כל הכבלים והמוליכים יהיו עם מוליכי נחושת בחתך עגול )לא סקטוריאלי( למתח 

. 

כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד החיצוני 

 להם.ש

 לא יותר ביצוע מופות בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא והסיום.

 הערה: לא ימדדו כבלים ומוליכים במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת נקודות.

כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/ במשיכה. משיכת הכבלים תבוצע על ידי כננת עם 

יות יצרן הכבל. הכננת תבצע ניתוק המשיכה אוטומטית מאמץ מבוקר בהתאם להנח

במעבר מעל למאמץ המתיחה המותר. בכל פניה בחפירה או בשוחה יותקנו גלגלות 

לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים. קשירת החוט המושך לכבל 

 תבוצע בערסל חביקה תיקני.

הכוללים הגנה  XLPEו גידים מבודדי כבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכלל

. לחלופין באישור מיוחד של המתכנן יאושרו כפפות כבל ושרוולים UVכנגד קרינת 

 להגנת גידים החשופים לשמש )כלול במחיר ולא ישולם בנפרד(. UVמתכווצים מוגני 

בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על הכביש ויוחדר 

 כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי.  אחר

או  M 3קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי כפפות ראש כבל מתכווצות רייקם או 

ממ"ר ומעלה. תשלום עבור כפפות ראש כבל לפי כתבי  16אלסטימולד לכבלים בחתך 

 כמויות.

ידה של קונסטרוקציית עזר, במידה ותידרש, להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי היח

 הכבלים. 

 

 סימון כבלים 08.08

הכבלים שיונחו בקרקע  ו/ או במגשים ו/ או על גבי סולמות יסומנו בסימון פלסטי נטול הלוגן 

" או "קריצ'לי" אוריגינאלית TIPTAGמיוחד כפי שיורה המהנדס, סימונית דוגמת "

ביץ קשור ( , או שלט סנד BANDסרטים  ) 2ועליה מספר הכבל, קשורה לכבל על ידי 

כנ"ל מאושר על ידי המפקח. סימון כבלים יבוצע בלוח , כניסה/יציאה ממבנה, 

 כניס/יציאה לפיר אנכי, מעבר אזור אש, בכל שוחת כבלים בקרקע.

 גופי תאורה 08.09

 דרישות כלליות  א.

 ויכללו נורות וציוד הפעלה כנדרש. 08גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט הכללי   -

, כיסויים, מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה יאובטחו רפלקטורים  -

 כנגד נפילה על ידי צירים או שרשרת קשירה.

הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות והשתחררות   -

 בתנודות ורעידות.

 לפחות. IK6גופי תאורה יהיו בעלי חוזק מכני סביר   -

ויהיה בעל תו תקן  2.2חלק  20ל דרישות תקן ישראלי גוף התאורה יתאים לכ 1.1

 לפחות. CEישראלי או 
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גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית ייעודית 

אינטגרלית. ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. 

בה, ללא תלות בשינויים מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויצי

 ±(.10%במתח הרשת )

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, הקבלן יצרף להצעתו דף  1.2

 קטלוגי מפורט המתאר את עמידת הגוף במפרט זה.

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר  1.3

 ן אחריות ישירה של יצרן הגוף.לחמש שנים, כמו כן תינת

לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי מעבדה  1.4

 מוסמכת.

 אישורים ותקנים ב.

    תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה: -

)יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי או תעודות 

 בארץ הייצור עבור התקנים כמפורט להלן(. ISO17025דיקה ממעבדות מוסמכות ב

 . תעודת מכון התקנים תאשר את הגוף על כל מרכיביו.2.3, 2.2חלק  20תקן ישראלי  .1

 )פליטת הרמוניות בקו הזרם(. 12.3חלק  961תקן ישראלי  .2

 ה(.)תנודות מתח והבהובים בקו האספק 12.5חלק  961תקן ישראלי  .3

)הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד  EN55015ו/או  2.1חלק  961תקן ישראלי  .4

 תאורה(.

 )חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות לציוד תאורה(. IEC/EN61547תקן  .5

 .IIדרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג  IEC60598תקן  .6

ישובי תאורה יבוצעו תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות המפרט והתכניות, ח .7

 .0.7עם מקדם הפחתה 

 רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח. -

 

 LEDגופי תאורה בטכנולוגית  ג.

 גופי תאורה יעמדו בדרישות תקן נוספות: .1

 (.LED)דרישות מיוחדות לציוד בקרה ) 2.13חלק  61347תקן ישראלי  -

 (.LEDחות מנורות )דרישות בטי IEC62031תקן  -

 .RL1רמת  –)בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה(  IEC62471תקן  -

 ±.10%תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של  -

 דרישות טכניות נוספות .2

, L79לפי  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  .1

 ( מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.Im)כאשר בדיקת תפוקת האור 

, L70שעות עבודה יהיו לתקן  50,000אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה  .2

לאחר  80% -, וכמות האור לא תפחת מcº55במדידות שנעשו בטמפרטורת עבודה של 

 20%משך אורך החיים שהגדיר היצרן, כמות מקורות אור כושלות לא יעלה על 

(L80/B20.) 
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משטף  97% -שטף האור הנותר לא יפחת מ 55ºcש"ע בטמפרטורה של  6000לאחר  .3

 האור ההתחלתי.

, Photo biological safety IECEN, 62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  .4

 .RG-0וכן ברמה של קבוצת סיכון עד 

 .90%תהיה מינימום  CRIרמת מסירת הצבע  .5

בגופי התאורה בפרויקט לא תפחת  LED -ית של נוריות ההנצילות האורית ההתחלת .6

 לומן לוואט. 130 -מ

7. Mac Adam לפי אליפסות  2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימוםMac 

Adam ( ערך שיושג באמצעות מיון הדיודות ,)עבור תאורת פנים(BINNING  )

 במפעל היצרן.

אשר   LED, כלומר כמות נוריות F10ל יהיו ברמה ש  LEDאמינות:  תקלות נוריות   .8

מהנוריות הקיימות בגוף , במשך אורך החיים  10%חדלו לעבוד לא תעלה על 

 שהוגדר.

9. ZHAGA כל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים כגון :

ZHAGA כך שבגוף תאורה ניתן יהיה להחליף את רכיב ,LED   )בלבד )אם יש צורך

 להחליף את גוף התאורה בשלמותו. ואין צורך

, בעלי OSRAM, PHILIPS, TRIDONIC, TCIהדרייברים יהיו מקוריים מתוצרת  .10

 .NON FLIKERINGתקן, ואורך חיים מוצהר של חמש שנים לפחות ויהיו 

ממעבדה פוטומטרית מוסמכת, עפ"י  LDTאו   IESגופי התאורה יהיו בעלי קבצי  .11

 יבצע חישובי תאורה להוכחת עמידה בדרישות.. הקבלן LM IES-79תקן 

 ,NICHIA, KUMIEDיהיו מתוצרת אחד מאלה:  LEDמקורות האור מסוג  .12

PHILIPS LUMILEDS, CREE.כל הנורות בעלות גוון זהה . 

לא  6000ºK, עצמת התאורה בגוון מעל 3000ºKטמפרטורת גוון הצבע לא תעלה על  .13

 פיק(. –. )ערכי שיא 4000ºK -עצמת התאורה ב 45%תעלה על 

 כללי -התקנת גופי תאורה  ה.

תליית גופי תאורה שקועים בתקרות ביניים תבוצע לתקרת הבטון של הקומה או 

קונסטרוקציית גג. תליית כל גוף תאורה תבוצע בשתי נקודות לפחות, אחת מהן 

לגוף  לפחות על ידי מוט הברגה מחוזק לתפס ייעודי על גוף התאורה. חיזוק המתלים

יבוצע ע"י בורג אום ואום קפיצי לאבטחה. על הקבלן להגיש פרט ביצוע של תליית 

 גוף התאורה לאישור המפקח. 

 איטום מעברים נגד התפשטות אש 08.10

לאחר השחלת כל הכבלים יבוצע איטום מעברים בפירים אנכיים ובמעבר בין אזורי אש 

כל עבודות האיטום יבוצעו המוגדרים בתכנית הבטיחות ו/או בתכניות החשמל. 

שעות לפחות. מערכת  2, לעמידות אינטגרטיבית של 755בהתאם לתקן הישראלי 

 ANSI/UL 1479 (ASME814.)האיטום תעמוד בדרישות תקן 

מצמר מינרלי  PANEL SEAL KBSמעברים אנכיים ייאטמו על ידי לוחות דוגמת  א.

ר תותקן תעלת רשת כדי ק"ג למ"ק לפחות. בתחתית המעב 160במשקל מרחבי של 

לתמוך פיזית באיטום. לאחר התקנת הלוחות יש לבצע צביעה ואיטום על ידי חומר 

ס"מ ממפלס  50לציפוי המעבר והכבלים עד  FLAMMSTIK KBSציפוי דוגמת 
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רצפה/תקרה. הציפוי יבוצע בעבודה מקצועית נקייה, שכבות ציפוי אחידות והגבלת 

 שטחי הציפוי באופן נקי.

ס"מ ייאטמו על ידי שקיות חומר מעכב בעירה  25רים בקירות בחתך גובה עד מעב ב.

 -. לפני התקנת השקיות יש לבצע ציפוי הכבלים בKBS SEALBAGSדוגמת 

FLAMSTICK 50  ס"מ משני צידי המעבר כמפורט עבור המעברים האנכיים. יש

 להתקין שקיות איטום מעל ומתחת לסולם/תעלה.

ס"מ ייאטמו בהתאם למפרט מעברים אנכיים.  25ך גובה מעל מעברים אופקיים בחת ג.

ס"מ מכל צד של המעבר. בתוך  20תעלה/סולם יותקנו עם מכסה פח הבולט 

 .KBSהתעלה/מכסה יותקנו בנוסף שקיות איטום דוגמת 

חדירות לחדרים מיוחדים כגון חדרי מחשבים ותקשורת, מרכזי בקרה, חדרי ניתוח  ד.

וצא בזה יבוצעו באמצעות מעברי אש מובנים דוגמת מערכת וטיפולים מוגברים וכי

SYSTEM W-L3265, EZ-PATH  תוצרתSTI.יבואן אלומות אש , 

מדידת עבודות האיטום תבוצע לפי שטח החתך המצטבר בטכנולוגיות השונות של המעברים 

ברוטו. מוסכם כי עבודות האיטום יבוצעו בקטעים ומעברים קטנים והמדידה לפי 

טחי החתך בכל הפרוייקט. מחיר האיטום למעברים אנכיים כולל עלות צירוף ש

התמיכות כמפורט לעיל. כל מחירי האיטום כוללים ציפוי הכבלים אשר לא יימדד 

 בנפרד, והוא כלול במחיר איטום המעבר.

 תאורת חירום ושילוט 08.11

בהתאמה  כל האביזרים והחלקים בגופי תאורת חרום ושילוט יישאו אישורי תו תקן -

לתקן הישראלי הרלוונטי. גוף התאורה כמכלול יישא אישור תו תקן  

 בתקן.  2.22כולל חלק   20ישראלי 

שניות מנפילת מתח רשת חברת חשמל,  0.5גוף התאורה יספק תפוקת אור תוך  -

 שניות לכל היותר. 60תפוקת אור מלאה תוך  

 Ra>40 -מסירת צבע לא תפחת מ -

 תאורת שילוט: א.

, גופי תאורה דו LEDורת שילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית תא 

 תכליתיים. 

 150.  אותיות צבע לבן על רקע ירוק גובה 2.22חלק   20גוף התאורה בהתאם לתקן ישראלי 

 מ"מ.  52מ"מ, רוחב 

דקות אם לא צויין אחרת, מצבר אטום תואם תקן  90המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך 

IEC60285  מעלות צלסיוס  45. טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה בטמפרטורה של

 לפחות.

גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים, הכוללת תצוגת נורת 

LED .גלויה לתקינות הטעינה 

גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של המצברים פעם 

 .LEDק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת בחודש. הפור

 בחלקים הרלוונטיים. 20גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי 

ו)פלזמה(, תוצרת  EL-622 LEDגופי תאורה יהיו במבנה אלומיניום כדוגמת דגם 

 אלקטרולייט.
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 תאורת מילוט: ב.

דשת עם ע 3W, נורת LEDתאורת מילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית  

 פיזור מותאמת לתנאי ההתקנה. 

דקות אם לא צויין אחרת, מצבר אטום תואם תקן  90המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך 

IEC60285  מעלות צלסיוס  45. טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה בטמפרטורה של

 לפחות.

נורת גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים, הכוללת תצוגת 

LED .גלויה לתקינות הטעינה 

גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של המצברים פעם 

 .LEDבחודש. הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת 

 בחלקים הרלוונטיים. 20גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי 

ח תוואי המילוט, אחידות בכל שט Lux 1תאורת מילוט תבטיח הארה ברמת מינימום של 

מינימום באזורי מדרגות מכשולים בדרך ובאזור  Lux 5, 1/40אורית מינימאלית 

 ציוד גילוי כיבוי ולוחות חשמל.

המילוט  הקבלן יגיש תחשיב בתכנת מחשב להוכחת איכות התאורה הנדרשת בכל תוואי 

 בפרויקט.

 .XYLUX LD4יבואן אנלטק דגם  MACKWELLגופי תאורה יהיו תוצרת 

 גופי תאורה משולבים בתקרות ביניים 08.12

גופי תאורה המשולבים בתקרות ביניים יש לחזק אל התקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות 

ממ"ר. חיבור לגוף התאורה יבוצע באמצעות טבעת  2כבלי פלדה שזורים בחתך 

 מחוזקת לגוף על ידי בורג/ניט ודיסקית. חיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית יבוצע

        מ"מ.  40כנ"ל אך בורג דיבל 

במתקנים בהם נדרשת התאמה לתקן רעידות  -                  

 אדמה ו/או בשטחים מוגנים )ממ"ד,  

 ממ"ק וכו'( יבוצע חיזוק גפי התאורה כלהלן: 

 (2כבלי תליה בארבע פינות  ) 4 -  ס"מ x 60 60גוף בחתך 

 ה בארבע פינותכבלי תלי 2 - ס"מ x 120 30גוף בחתך עד 

 ס"מ 50כבל תליה כולל רזרבת כבל עד  1 - גוף מותקן על גבי תקרת גבס

 תוצרת וייסבורד,  MTMאביזר התקנה כדוגמת  -גוף מותקן באריח תקרת ביניים 

 (1כבלי תליה.  ) 2               

מעלות  30כבלי התליה יותקנו בזוית                

 לאנך.

 ת התאמה לרעידות אדמה, יותקנו החיזוקים כמפורט לעיל במתקנים בהם לא נדרש -

 אלא אם צויין בסוגריים בנפרד. 

 מקבצי שקעים  08.13

 הכולל: 3225-001לפי פרטים  בתוכנית   –מקבצי שקעים יותקנו משוקעים בקירות 

 .D14קופסת שקעים כדוגמת אדע פלסט  -

 מעלות. 45שני שקעים ישראליים המותקנים בזווית  -

 מקומות שמורים עבור ציוד תקשורת. 2  -
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מחיר מקבץ השקעים כולל קופסא לרבות מסגרות והתקנים, שקעים כמפורט לעיל והתקנה 

 בקיר גבס / מחיצת ריהוט לרבות ניסור פתחים מדויק כפי שיידרש.

מודגש כי אין לבצע הסתעפות כבלי חשמל בתוך מקבץ השקעים. הסתעפות כבלי חשמל 

על ידי מהדקי מסילה על פס דין, מכסא הקופסא מחוזק על  IP547תבוצע בקופסא 

ידי ברגים. מחיר קופסאות ההסתעפות וגישור האביזרים כלול במחיר מקבץ 

 השקעים.

 נקודות תקשורת 08.14

נקודת תקשורת תבוצע לפי המפורט בתכניות וכתב הכמויות. קשירת הצינור לתעלת כבלים 

 שחלה.ע"י חבק פלסטי, הצינור בכיוון הה

 תשתיות עבור מערכות ביטחון 08.15

מערכות ביטחון במבנה יבוצעו לפי תוכניות ביטחון אשר יאושרו על ידי ספק המערכת ויהפכו 

 לחלק של תוכניות החוזה.

 ציוד ואביזרי קצה למערכות ביטחון יסופקו ע"י אחרים.

 .מ"מ 20צנרת תשתית עבור מערכת ביטחון תהיה צנרת פ"נ בצבע חום קוטר 

נקודת תקשורת במערכת הביטחון נמדדת מבקר הדלתות או בקר הגילוי ועד לנקודה כולל 

 מ"מ וחוט משיכה. 55קופסאות סיום 

 תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן 08.16

תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן יבוצעו לפי תוכניות גילוי אשר יאושרו על ידי ספק 

מטר  2לוי אש ועשן תכלול יתרת צנרת באורך המערכת. נקודה סופית במערכת גי

באופן שיאפשר לספק המערכת לקבוע מיקום מדויק של הגלאי בהתאם לתנאי 

 השטח והתקן.

 מ"מ.  20צנרת תשתית למתקני גילוי אש תהיה צנרת פ"נ בצבע אדום קוטר 

 . CLASS-Aתשתית גילוי אש תבוצע בהתאמה לחיווט 

 

 כנגד רעידות אדמהחיזוקים  -התקנות ציוד   08.18

הנחיות פיקוד העורף  9Gהתקנות ציוד תבוצענה בהתייחס לתקן רעידות אדמה, תאוצות 

ומסמך משרד הבריאות למיגון נגד רעידות אדמה המהווים כולם יחד את המפרט 

 בנושא זה.

 -1, -2, -3חיזוקים כנגד רעידות אדמה יבוצעו בכל שטח בית חולים חרום אזורי במרתפים 

 טחים המוגנים במבנה בית חולים לילדים ע"ש רפופורט.וכן בש

 

מיתדים לכל  HILTHY, 4דוגמת  3/8לוחות יעוגנו לקרקע על ידי מיתדים כימיים " -

        תא לוח.  

 6לוחות תלויים לקיר יעוגנו על ידי  -     

במבנה הלוח    לפחות כנ"ל. יש להכין  3/8מיתדים כימיים "

-      ור ההתקנות."אוזניים" מתאימות עב

 מ"מ כמפורט בתכניות. 6מוטות הברגה מגולבן  2גופי תאורה יעוגנו ע"י  

מתלים לסולמות יעוגנו ע"י ברגי "זמבו" מתכת. לא יאושרו  -  

  סוג לתליית מערכות מובילים.  דיבלים פלסטיים מכל 



164 

 

ונחו יש לבצע הרחבת סולם/תעלה משני צידי המעבר. הכבלים י MCTבכל מעברי   -

 ס"מ לפחות בכל צד של המעבר. 10באופן שתישמר רזרבת כבל של  Sבצורת 

 3מהלכי סולמות ותעלות יוקשחו כנגד תנודה אופקית. יש לוודא הקשחה אופקית כל -

מטר לכל היותר, בהיעדר הקשחה לסולמות ניצבים, תבוצע הקשחה על ידי זוג כבלי 

 מעלות וברגי ג'מבו לתקרה. 45פלדה בזוית של 

  כל התקנה שוות ערך למפורט לעיל תבוצע בהתאם וברוח המפרט שלעיל. -

 הכל כלול במחיר הציוד וההתקנה ולא ישולם בנפרד. -

 

 מתקן חשמל המותקן בחוץ 08.17

העומד IP66דרגת אטימות   MARINE GRADEכל המתקן המותקן בחוץ יהיה מסוג 

עם  SS316Lה מנירוסטה מעלות צלסיוס. תעלות תהיינ 50בטמפרטורת סביבה של 

מיקרון, גופי  80מערכת צבע הכוללת פריימר וצבע עליון אפוקסי תואם בעובי 

התאורה ואביזרים יהיו מחומר אנטיקורוזיבי, ברגי נירוסטה צבועים בצבע 

MARINE GRADE  מיקרון לפחות. 80בעובי 

 מערכת פתיחת חלונות עשן 08.18

 ES 251/601/502/12/15/30/XXמערכות הפיקוד מסדרת  א.

 המערכת לפתיחת פתחי עשן תכלול את הרכיבים הבאים: 

יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על קבוצת פתחי עשן הכוללת  .1 

ומטען הפועלת אוטומטית ללא אפשרות נטרול באמצעות מפתח    מצברים

 או מפסק.

פתיחה  מנועים לפתיחה ולסגירה של הפתחים )אורך מהלך פתיחת המנוע יאפשר -

מ"מ כח  600מלאה של כל שטח פינוי העשן הנדרש( אורך מהלך פתיחה המינימאלי: 

 המנועים יסופקו במסגרת עבודות אלומיניום(.N(  400דחיפה 

 VCD-350 - KA-32/600 - KA-22/600מתנעים מסדרת:  -  

   24V DCמתח עבודה:          

 - 0.5Aזרם המנועים:          

1.2A .מכסימום 

 HE-075/076בקר הפעלה ראשי דגם:   -  

 בקר הפעלה ב.

כולל חיווי: מצב מצברים, מצב הפתח, זרם רשת התראה קולית  HE-075/076דגם  

למצב פתח. סגירת המערכת באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה  

 הנותנים התרעה אופטית ואקוסטית. המקומיים 

 שיטות הפעלה ג.

 חת מהמערכות הבאות:ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מא 

    עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש או מתזים. .1 

 לחצני הפעלה מקומיים לחרום. .2  

 תכונות מערכת הבקרה ד.

 .220V 10Aהזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח  .1 
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ויגובו במצברים למשך  24V - DCכל רכיבי המערכת יפעלו במתח של  .2 

 חזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות.שעות לשלושה מ    150

   

המערכת תדע לבדוק באופן שוטף: התרעה על בעיה במנועים, מצב  .3 

 מצב חלונות.  המצברים, 

 למערכת גילוי האש  RESETמעגל מתאם לביצוע סגירת חלונות בזמן  .4 

 )אופציה(.  

אש מעגל מתאם לקבלת אינדיקציות למצב מערכת באמצעות רכזת גילוי  .5 

 )אופציה(.   

 שיטת המדידה ואחריות הקבלן ה.

 מחיר המנועים יכלול את חלקם היחסי במערכות הפיקוד. .1 

 סימון מיקום נקודות חשמל נדרשות. .2 

סימון והגדרת הכבלים הנדרשים בין יחידות ההפעלה המרכזיות לבין  .3 

 שליטה.  יחידות 

 בשטח חתך המתאים אינסטלציה חשמלית כבלים וצנרת חסיני אש  .4 

למרחק בין יחידות הבקרה המקומית לבין המנועים. מינימום    

    FE180E90NHXH 3 x 2.5   דקות. 90מעלות  180עמיד 

 אינסטלציה חשמלית כבלים פיקוד בין יחידות הבקרה המקומית  .5 

 .x 0.8 8ליחידות ההפעלה     

  ך שנה מיום אחריות ושרות למערכת על כל מרכיביה תהיה למש .6 

 ההתקנה.  

 חיבור, הפעלה, בדיקות, הרצה של המערכת. .7 

הקבלן יגיש לאישור את תכניות הפתחים הכוללת סימון המנועים, סימון בקרים ולחצנים. 

הקבלן יקבל את אישור המפקח/אדריכל/יועץ בטיחות לתכניות לפני ביצוע העבודות. 

.   כל הציוד DIN 18232/3מני המערכת על כל מרכיביה תהיה בעלת תו תקן גר

 .03-553791, פקס': 03-5514633( טל': METALPRESSמיובא ע"י חברת מטלפרס )

 לוח כבאים     08.20

או נצפה ישירות מהכניסה   24/7לוח כבאים יותקן בכניסה למבנה במקום מאוייש  

 למבנה, כמפורט בתכניות.

 לוח כבאים יענה לדרישות כלהלן: 

 .536ראשי מכ"ר מסמך כבאות  -

 .1220תקן ישראלי  -

 .UL864/UUKLתקן  -

 דו"ח יועץ בטיחות. -

 .NFPAדרישות  -

הלוח ייבנה בארון מתכתי לפי מפרט לוחות חשמל שלעיל, עם דלתית חזית שקופה  

 מפלקסיגלס ושילוט זוהר.

 לחצנים ונורות סימון יותקנו על גבי דלתית פנימית. -

 פח הרכבה.ציוד עזר נוסף יותקן על  -
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 לוח כבאים יכלול לחצנים ובוררים כלהלן:

 לחצן דו קטבי לכל קו הזנה למבנה. -

 לחצן דו קטבי להדממת גנרטור. -

 לחצן דו קטבי להדממת מערכות אל פסק. -

 בורר דו קטבי ללוח מעליות. -

                                                                  לכל לוח מפוחי עשן במבנה: 1-0-2בורר דו קטבי  -

       מפוחים מופעלים אוטומטית  -  1

      מפוחים מופסקים  -  0        

 מפוחים מופעלים על ידי כבאי  -  2           

חיווט כל הלחצנים והבוררים בכבלים חסיני אש. קוטב אחד יחובר להפעלה / ניתוק, קוטב 

 .שני יחובר כהתראה לרכזת גילוי אש

  

 

 לוח כבאים יכלול נורות סימון כלהלן:

 בורר הפעלת גנרטור במצב מופסק. -

 מחובר לתקלה כללית בלוח גנרטור. –תקלת גנרטור  -

 מפלס דלק נמוך במיכל יומי של הגנרטור. -

 מפלס שמן נמוך בגנרטור. -

 תקלה במתח מצברי גנרטור. -

 ציוד אשר יותקן בלוח כבאים יכלול בין השאר:

 אותיות לפחות. 80משנה מרכזת גילוי אש הכולל צג אלפא נומרי  פנל -

 מיקרופון במערכת כריזת חרום כבאים. -

, הנחיות שרותי הכבאות NFPAכל ההתקנות בלוח כבאים תהיינה בהתאם לדרישות תקן 

 ויועץ הבטיחות.

באחריות קבלן החשמל לערוך תכנית חיבורים מפורטת ללוח כבאים הכוללת סימון 

( LOOPSורים של כל כבלי החיבור בלוחות וציוד המקור כפי שבוצעו )תכניות החיב

 .CROSS REFERENCEכולל ציון תכניות בהן ניתן לראות את כל החיבורים 

 

 

 

 אופני מדידה  08.21

שבהוצאת הועדה הבין  08אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי 

 משרדית.

ינם חלק של אופני המדידה ולפיכך כל חומרי העזר, עבודות נלוות מפרטי העבודה שלעיל ה

וכדומה המפורטים במפרטים ימדדו ככלולים במחיר היחידה של הסעיף העיקרי 

 במפרט ולא ישולם עבורם בנפרד.

כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים קיימים לעבודה, 

כנדרש בתקנות או הוראות המפקח, כלולים במחירי  עבודות בגובה וכיוצא בזה, הכל

 היחידה של העבודות ולא ישולם בנפרד.



167 

 

 עבודות שינויים במתקנים קיימים נמדדות בנפרד בסעיפי כתב הכמויות. 

כל עבודות השינויים כוללות זיהוי מלא של הכבלים והחיבורים, ניתוק, חיבור, איטום, 

כנדרש, עבודות בשעות הלילה ובשעות בלתי  בדיקה, הפעלה, סידורים לעבודה זמנית

 מקובלות כדי להבטיח אספקת חשמל תקינה כנדרש.

  

 מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן        34.00  

 

 כללי .1

 

מסמך זה מתאר את מפרט מערכת גילוי האש והעשן האנלוגית, הנדרש בפרויקט  

 לנכנסים ממסוף טאבה. אולם ממוגן 

זעקה מרכזית, גלאים אנלוגיים, ציוד התרעה )צופרים, המערכת תכלול רכזת א 

 NOTIFIREואביזרי עזר שיחוברו לרכזת קיימת תוצרת  זמזמים וכו'( 

המערכת החדשה תהיה הרחבה של מערכת  אולם יוצאים.  2הנמצאת בקומה 

הציוד יהיה זהה למותקן  קיימת ותהיה חלק אינטגרלי בלתי נפרד ממנה. כל 

וכו'  ת התחברות תאום, תכנית, הפעלה, התקנת ציוד במסוף טאבה. עבודו

 .G4Sיבוצעו ע"י גורם מאושר ע"י רשות שדות התעופה ונציגי חברת 

 

 

 כריזה חרום דיגיטאלית .2

 

 

 המערכת תהיה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש ברשת 

 

 ללוח הבקרה העיקרי. -slave. מערכת הכריזה הדיגיטאלית תעבוד עצמאית או כ1 

 

 דרישות מינימום למערכת הכריזה הדיגיטאלית:  -

 70.7VRMSאו,  25VRMSואט, מגבר אודיו  50הספק  -

 Class Bאו  Class A -חיווט מעגל רמקול יכול להיות כ -

 שניות להודעה לפחות. 30רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  -

 יל גונג להתראה )מובנה(.מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צל -

 

. מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, 4

 ואזעקה.

 

 . מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושאר מערכות השמע.5

 

 בקרת קווים
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במערכת הכריזה  . כל קווי הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריאו על קצר ומעגל פתוח5

 וגילוי האש באופן קולי וחזותי )נוריות(.

 

 

 

 

 מגברי שמע

 

וולטים ר.מ.ס.   (  70.7וולטים ר.מ.ס. או, @ 25. מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @1

 להפעלת מעגלי הרמקולים.

. מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש, או כמערכת כריזה עיקרית, 2

 כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי. או,

. מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויחובר באמצעות תקשורת דיגיטאלית ליחידת 3

 השמע המרכזית.

 . כוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד. 4

 בוי(. )גי Backup. המגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות 5

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל  –. במקרה של כמה מגברים 6

 הבא בתור.

. מגבר השמע יהיה בעל כתובת ייחודית על גבי התקשורת הדיגיטאלית ויבוקר ע"י מערכת 7

 הכריזה המרכזית ורכזת גילוי האש.

 אחד  BACKUP( יגובו במגבר 4כל מגבר או קבוצת מגברים )

שעות לפחות או בהתאם  48לכל המגברים  יהיה ספק מטען כולל מצברים לזמן גיבוי של 

 לדרישות התקן או היועץ.

 

 

 מערכת הודעות אוטומטיות  

 

 הודעות לפחות  1000המערכת תהיה מסוג דיגיטאלי ותאפשר מאגר של 

 

 כל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה .1

 אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה.

 הפעלה של כל אזעקה תגרום להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות הרמקולים. .2

לפני כל הודעה גונג או צפצוף עולה ויורד בהתאם לדרישות התקן המקובלות )ניתן  .3

 יהיה לבחור מספר סוגי צפצוף ממאגר המערכת(

 

 מובנה לכריזה יזומה.המערכת תכלול מיקרופון  .4

 המערכת תאפשר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום. .5

מערכת הכריזה תאפשר שליטה על אזורי הרמקולים ופתיחה יזומה למטרת כריזה  .6

 יזומה. 
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 שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול במערכת. .7

 

 

 ניםמחוו \טלפון חירום דו כיווני מתגים 

  

 . טלפון החירום יכלול: 1

 סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום.

 . שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.2

 מתגים לכל כרטיס  24. המתגים יהיו בקבוצות של 3

 . יתאפשר לשלב מספר עמדות הפעלה ושליטה ממקומות שונים באתר4

 

 

 

 רמקולים : 

 -עם תחום בחירת הספק מ RMSוולט  70.7או  RMSוולט  25 -. כל הרמקולים יופעלו ב1

 ואט. 8.0ל 0.25

 84db. עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה 2

 מטר. 3במרחק 

 . Hz - 4000 Hz 400. תגובת תדר תהיה מינימום של 3

 לפחות ומותאמים למערכת הכריזה ע"י יצרן הציוד. ULרים תקן הרמקולים יהיו מאוש

 קנדלה  75במידה וידרש בעוצמה של  –יש לספק רמקול כולל נצנץ 

 

 

 

 רשת

 

 ( או שווה ערךArcnet. הפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס ארכנאט )1

 . אזעקות ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי2

 עקות, תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.. אז3

 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.

. תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי בפעולת המערכת,או,  איבוד 7

 יכולת לדווח על אזעקה.

 

 ת ברשתאופן פעולת המערכו

 

 . במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות מיידית:1

 זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת. 1.1

ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג בתצוגה את כל המידע על  1.2

 שלו בעברית.האזעקה, כולל סוג האביזר המזעיק ותיאור המקום 
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אירועי אזעקה,  1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד  1.3

 כך שניתן יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן.

. תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך שאביזר כניסה יפעיל אביזר מוצא 2

 ברכזת אחרת.

 

 רשת תקשורת 

 

) רשת מקומית (, רכזות שיחוברו  LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת  .1

 (.Peer to Peerמנקודה לנקודה )

 הפרוטוקול יבוסס ארכנאט או שווה ערך. הרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות" . .2

בנוסף, לא תהיה רכזת מרכזית מאסטר, מחשב מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי  .3

 ) חוליה חלשה ( ברשת שעלול לגרום לכשל בתקשורת ברשת.אחר 

כישלון של כל רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת  .4

 ברשת אחרת או ניתוק הרשת

 )קילו בייט לשנייה(.  312KBS  -הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ .5

 

 

 

 . אמצעי תקשורת ברשת 1

: הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי. הרשת  כללי .1

 גם תתמוך בשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת. 

תכלול אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של אובדן  WIREרשת חווט  .2

אספקת מתח לרכזת ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת הרשת 

 נורמאלית. תמשיך בפעילות

 

 

 . מגבר רשת :2

 

מטר. כאופציה,  1000 -מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל )מוצלב( ב .1

  DB 8מגבר יהיה ניתן להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב

 ואופטי יחדיו. WIREניתן יהיה להשתמש במגבר  .2

 ליפים מתאימים. מערכות בעלות הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות הם לא תח

 

 מאפייני סיב אופטי לרשת:

Size =50 micrometers / 125 micrometers 

Size =65 micrometers / 125 micrometers 

 

Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 
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Network nodes 

Connector type=ST 

 קנת הרכזת הראשיתהנחיות להת .1

 תשתיות לרכזת .1.1

כניסת תשתית לתוך הרכזת, תושחל דרך פתחים בתחתית רכזת מערכת התרעה  .1.1.1

 )אנטיגרון(. PGלגילוי אש  באמצעות  מחברי 

כל חיבור כבילה בתוך הרכזת, יבוצעו עם סימון מתאים : דגלונים, שרוול  .1.1.2

 ל בהתאמה עם תוכניות העדות.אותיות/מספרים אשר יכלול   את שם המעג

 (.PVCהעברת התשתית, דרך תעלות מתכת או פלסטיק ) .1.1.3

פתח העברת התשתית בגוף הרכזת, יוגן ע"י טבעת גומי )גורמט(, למנוע קריעת  .1.1.4

 מעטפת התשתית.

 

 סימון ושילוט .1.2

ילוי אש, רכזת גילוי אש תסומן בשלט אדום, המודיע על רכזת מערכת התרעה לג .1.2.1

 כולל מספרה     במעגל הרכזות.

 על גבי תשתית המגיעה מהשטח, יסומן מספר העניבה או המעגל. .1.2.2

קוטבי ושקע שירות יסומנו ע"י שלט אדום המצביע על שייכותם למערכת –מפסק דו  .1.2.3

מערכת התרעה  לגילוי אש, ועליו יירשם מספר המעגל הרלוונטי ותאור או מספר 

 ין.הלוח המז

בלוח החשמל המזין, יוצמד סימון מתאים למאמ"ת, המתאר את שייכותו למערכת  .1.2.4

 מערכת התרעה לגילוי אש. 

 ברכזות אזוריות, יש לרשום על גבי הרכזת במקום המיועד, את תאור האזורים.   .1.2.5

 לה היא שייכת. –לכל רכזת יוצמד תרשים מלבני של הרשת .1.2.6

ה יוצמדו לכל רכזת )מדבקת הוראות הפעלה(, בשפה העברית, כאשר הוראות הפעל .1.2.7

 הנוסח אושר ע"י פיקוח מערכת התרעה לגילוי אש.

בכל מתקני רש"ת יימצא תיק מערכת מושלם ומעודכן, ברשות מנהל התפעול / מנהל  .1.2.8

 אחזקה, כולל תקליטור שבתוכו שרטוטי המערכת באוטוקאד ורשימת הכתובות.

 זת שתותקן בתוך ארון סגור, יוצמד שלט המדווח על הימצאות רכזת אש בתוכו.לרכ .1.2.9

מספרי  הטלפון אליהם אמור החייגן האוטומטי להתקשר  יצוינו ע"ג החייגן ,  .1.2.10

 בצורה ברורה  באמצעות מדבקה.

  

 

 תשתיות .2

 

 התקנת תשתיות .2.1

קן  למערכות מערכת התרעה יש לשים דגש, על שימוש  בתשתיות הנושאות תו ת .2.1.1

 לגילוי אש: כבלים, צנרת, תעלות ,קופסאות ומחברים.

 (.  mm^2) 0.8חתך הכבלים המיועדים, להעברת קו תקשורת או מתח יהיה מינימום  .2.1.2
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שימוש בקופסאות חיבורים או קופסאות מעברי תשתית, קופסאות  חלקות בצבע  .2.1.3

או שווה  D8או  D1ע.ד.א. פלסט מק"ט יצרן:  אדום בלבד מסוג פוליקרבונט תוצרת

 תכונות. מכסה הקופסא יחובר באזיקון לגוף הקופסא.

אין לבצע חיבור צנרת מריכף שלא דרך קופסאות חיבורים ובאמצעות  .2.1.4

 .PGמחבריאנטיגרון

דו כיווני.האמור מתייחס גם לחיבור בין  PGבאמצעות מחבר –הארכת צינור מריכף .2.1.5

 שונים. צינורות

והיה וסופקו מהרש"ת תעלות רשת המיועדות לתשתית תקשורת, צנרת מערכת  .2.1.6

התרעה לגילוי אש תעבור בתעלות אלו כאשר הצנרת בתוך התעלה, וקופסאות 

המעבר מבחוץ ומחוזקות באזיקונים לרשת. ההתקנה תהייה נוחה לצורך מתן שרות 

 עתידי.

מדבקות, המשייכות את הציוד למערכת מערכת כול הקופסאות והציוד יסומנו ב .2.1.7

 התרעה לגילוי אש. 

בפרויקטים בהם לא סופקו תעלות רשת, יחוברו קופסאות מעבר לתקרה, הצנרת  .2.1.8

 תקובע לתקרה באמצעות שלות, לפי מגבלות התקן. 

 צנרת מריכף תותקן מעל תקרה או רצפה צפה, ותחוזק באמצעות, שלות לפי התקן. .2.1.9

, יותקנו כשהן מפולסות ומאוזנות. שלות החיזוק יותקנו  PVCצנרת מרירון ותעלות  .2.1.10

 בקו אחיד.

חיבורי כבילת קו תקשורת גלאים, צופרים, נצנצים וכו'.יתבצע בתוך קופסת  .2.1.11

(, באמצעות  מהדקים )בצבע אדום( על פס מהדקים לוח, כאשר כל PVCחיבורים )

 החיבורים יסומנו בהתאם

 ייעודם.ל 

  

  

 ציוד .3

 

 התקנת ציוד מערכת התרעה לגילוי אש .3.1

.  מסמך זה בא להוסיף הנחיות ייחודיות 3חלק  1220ההתקנה תתבצע בהתאם לתקן  .3.1.1

 לרש"ת, מבלי לגרוע מהתקן.

ברגים. גב הלחצן יהיה צמוד לקיר או משטח  4לחצני אזעקה יחוברו באמצעות  .3.1.2

 במלוא גודלו.

 כנ"ל -צופר / נצנץ .3.1.3

 גלאים יותקנו כשנורית הסימון בבסיס הגלאי מופנית לכיוון הכניסה. .3.1.4

גלאים על תקרה אקוסטית יותקנו בהתאם לנספח:"התקנת גלאי" ולא על תשתית  .3.1.5

 האלומיניום. 

שלטי אזהרה מוארים להפעלת כיבוי ואיסור כניסה יקובעו בכניסה ו/או ביציאה  .3.1.6

 ר כמצויין  בשרטוט הרלוונטי.מהחד

 יש לדאוג לפתח שרות לגלאים המותקנים מעל תקרות גבס.  .3.1.7
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יש להתקין מדרכים ונקודות אחיזה מתחת לגלאים, המותקנים באזור אסור   .3.1.8

 להליכה.

רגש זרימה ומפסק מצב ברז ראשי מערכתמתזים: החיווט בין רגש הזרימה ו/או    .3.1.9

הברז יחוברו ליחידות הדיווח של מערכת מערכת התרעה לגילוי אש  מפסק מצב של  

( הנ"ל, לא יעלה D1, אורך הצינור השרשורי בין שתי היחידות)PGבאמצעות מחברי 

 ס"מ. 40על 

(, תבוצע דרך קופסא שסופקה ע"י Sprinklersההתחברות לברז מערכת מתזים ) .3.1.10

והחיבור החשמלי בתוך  PGמחבר מתקין מערכת התרעה לגילוי אש, תעבור דרך 

 הקופסה ייעשה באמצעות מהדקי תברוג עם לשונית. 

, המחובר ישירות על פתח PGכניסת התשתית לרגש הזרימה תהיה  דרך מחבר  .3.1.11

 המיועד לכך בגוף הרגש, חיבור יעשה בתוך רגש הזרימה.

פתח קדח המתאים )אדומות ללא פטמות מעבר( בהן  יי D1הערה: יש להשתמש  בקופסאות 

 . PGלמחבר 

התקנת נצנצים במקומות התקהלות ובמקומות רועשים תבוצע ע"פ הנחיות  .3.1.12

NFPA72  7.5פרק (Visible Characteristics.) 

 התקנת קבוצת נצנצים באזור מסויים תהיה מסונכרנת לנצנוץ אחיד. .3.1.13

 

 

 

 

 סימון ציוד

ש, יסומן עם מדבקה, המסמנת את הכתובת של כל ציוד מערכת התרעה לגילוי א .3.1.14

הציוד במערכת, )לא יתקבל כתב יד כתחליף למדבקה(, המדבקה מופנת כלפי כניסת 

 האזור.

קופסאות חיבורים ו/או מעברים יסומנו עם מדבקה, המשייכת למערכת מערכת  .3.1.15

 התרעה לגילוי אש. 

 בקת כתובת הגלאי. נורות סימון של גלאים נסתרים, יסומנו במד .3.1.16

 רקע אדום כיתוב לבן,צופר אש בחדר מערכת גילוי אש. -צופר/נצנץ  אזעקה .3.1.17

 רקע צהוב כיתוב שחור, הופעל כיבוי בגז בחדר מערכת גילוי אש. –צופר/נצנץ כיבוי  .3.1.18

 שילוט המציין את ייעודו של הלחצן, ודרך ההפעלה.–מושכן/לחצן אזעקה או כיבוי .3.1.19

שילוט המציין את ייעודו של הלחצן, ודרך  -לחצן כיבוי מכני )על מיכל הכיבוי(  .3.1.20

 ההפעלה )בצהוב שחור(.

שלטים חיצוניים, ממתכת, המתאימים לתנאי חוץ, שילוטים פנימיים מסנדוויץ'  .3.1.21

 חרוט.

 

 התקנת רכזת גילוי / כיבוי )ללוחות חשמל(. .4

 

 תכנון התקנה .4.1
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תתבצע עבודה בלוח חשמל, ללא אישור מראש, ע"י הגורמים הרלוונטיים באתרי  לא .4.1.1

 רשות שדות התעופה.

התקנת רכזת או מיכל הכיבוי בקרבת לוח חשמל, במיקום  שאושר ע"י הפיקוח או  .4.1.2

 מנהל הפרויקט.

 יש לדאוג כי צוות ההתקנה ילווה ע"י נציג מהחברה המזמינה את העבודה.  .4.1.3

 יש לערוך סיור מקדים עם הקבלן, לצורך הערכות מראש.  .4.1.4

 

 התקנת תשתית ואביזרים .4.2

 PGכניסת תשתית לרכזת, ללחצן כיבוי ולקופסאות החיבורים, דרך מחבר  .4.2.1

 )אנטיגרון(, בלבד.

הגלאים בלוחות  חשמל יותקנו, במקומות המיועדים לכך בפתחים שנפתחו בזמן  .4.2.2

 ייצור הלוח,

גלאי יוכנס לתוך "כובע" פלסטי אדום להגנה היקפית ולמניעת חדירת    לכלוך ושבבים ה 

לארון   החשמל, נורית הסימון תותקן על גבי מתאם פלסטי אדום תואם ולא תוצמד 

 לכיסוי הגלאי.

באין כסוי לפתחים שניתן להסיר,  יבוצע חיתוך עגול )בגודל ראש הגלאי(, דרכו  .4.2.3

 לוח,  כאשר הוא מקובע ל"כובע" פלסטי. יוכנסו הגלאי ל

ברגים חיזוק בלוחות לתפיסת הצנרת והאביזרים יהיו קצרים ככל שניתן למניעת  .4.2.4

חבלה / פציעה   לבעלי מקצוע שיעבדו  בלוחות בהתאם לצורך.ברגים בעלי ראש גומי 

 אטום.

יותקנו בצורה נאה כאמור בסעיף קודם יש לפלס צנרת מרירון ו/או תעלות. השלות  .4.2.5

 ואחידה.

צורת ההתקנה תאושר לפני תחילת הביצוע ע"י פיקוח מערכת התרעה לגילוי אש  .4.2.6

 )רש"ת(.

 

 

 סימון ושילוט .4.3

 רכזת גילוי/כיבוי  תסומן בשלט אדום, המודיע על רכזת מערכת התרעה לגילוי אש. .4.3.1

 ור.על גבי תשתית המגיעה מהשטח, יסומן מספר האז .4.3.2

על הגלאים ירשם מספר האזור, המתאים למספר ברכזת, הרישום באמצעות מדבקה  .4.3.3

 ולא באמצעי   כתיבה, תודבק על בסיס הגלאי.

בלוח החשמל המזין, יוצמד סימון מתאים למפסק, המתאר את שייכותו למערכת  .4.3.4

 מערכת התרעה  לגילוי אש.

 נטי ותאור או מספר הלוח המזין.על הרכזת יצוין מספר המעגל הרלוו .4.3.5

 על הרכזת יסומן במקום בולט, תאור הלוח אליו נפרק גז הכיבוי. .4.3.6

 ברכזות אזוריות, יש לרשום על גבי הרכזת במקום המיועד, את תאור האזורים.   .4.3.7

 הוראות הפעלה יוצמדו לכל רכזת )מדבקת הוראות הפעלה(. .4.3.8

סומן בשילוט סנדוויץ', צהוב על גבי מכסה הלחצן המודיע על לחצן כיבוי צהוב, י .4.3.9

 דרך ההפעלה ויעודו. 
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 כל הסימונים על מיכלי אחסון הגז הכיבוי, יהיו  גם בעברית. –תיעוד .4.3.10

 סוג הגז, משקל גז הכיבוי, ואזהרת לאי פרוק שלא ע"י עוסק מורשה.       

  

 

 מסמכי עדות .5

 

ערכת תיק מערכת הכולל: מפרטי הפריטים במערכת, פירוט המתקין יגיש בעת מסירת המ

כמויות, הוראות הפעלה, חישובי מערכות כיבוי ותכניות עדות מעודכנות ליום 

מסירת המערכת. התכניות יעודכנו מעת לעת בהתאם לשינויים בפרישת 

הציוד.המסמכים המפורטים מטה, בנוסף על המסמכים הנדרשים בתקן, יתויקו 

 וצצים לכל נושא:באוגדן עם ח

 תיאור המערכת .5.1

 הוראות הפעלה .5.2

 הוראות תחזוקה .5.3

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי .5.4

 כולל יחידות פיקוד-רשימת כתובות / איזורים .5.5

 שרטוטי המערכת והאתר. .5.6

 מפרטים טכניים ללוח בקרה וכל פריטי הקצה. .5.7

 ציגו.חתום ע"י הלקוח או נ-טופס מסירה .5.8

 לוגיקת )מטריצת( הפעלות. .5.9

 טופס דיווח תקלות. .5.10

דוחו"ת בדיקה מטעם מכון התקנים הישראלי או מכון מוסמך אחר למערכת גילוי  .5.11

 וכיבוי.

 חישוב קיבולת מצברים והתאמתם למערכת. .5.12

"י ( בגרסה מאושרת עdwgלתיק יצורף דיסק תכניות גילוי אש, בקובץ אוטוקד ) .5.13

 רש"ת, להעברה   למיפוי ולמשמרת, ע"י מתחזק המערכת.  

כל התוכניות וההוראות לתחזוקה, להתקנה ולהפעלה, יכתבו בשפה העברית לנוחות  .5.14

 מתחזק המערכת. 

 

 

 חשבונות .6

 

כל החשבונות יוגשו כחשבונות מצטברים  כולל טבלאות מדידה בהפחתת הסכום  .6.1

 ששולם בחשבונות הקודמים.

 כמות הפריטים בחשבון חייבת להתאים לכמות שהותקנה בפועל ולשרטוטי העדות. .6.2

 לא יאושר חשבון ללא יומני עבודה חתומים ודפי מדידה. .6.3

 נספחים: .7

 

 חיזוק תקרה אקוסטית להתקנת גלאי )במרכז פלטת גבס(: .7.1
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 ( 4חלק  1918מערכות התרעה )מתוך תקן  7.2

ות התרעה יכללו הן אותות התרעה שמיעתיים )אזעקה( והן אותות התרעה  חזותיים. מערכ 

מערכות ההתרעה יתאימו לתקנים הישראליים החלים עליהן. נוסף על כך יתאימו 

לדרישות –ואותות התרעה חזותיים  7.2.1אותות התרעה שמיעתיים לדרישות סעיף 

 .7.2.2סעיף 

 ה (אותות התרעה שמיעתיים )אזעק 7.2.1

אותות ההתרעה השמיעתיים יהיו בעוצמה גדולה מכמות הרעש הסביבתי הממוצעת         

( מכל רמת ראש מכסימלית A) Db 5-(   לפחות, או גדולה בA) Db 15-שבחדר ב

 שניות, החזקה מביניהן. 60במשך 

 ( לכל היותר.A) Db 120רמות הקול לאזעקות יהיו           

פעימות כל אחת,  3ריע על פינוי הבניין יהיה מורכב מתבניות בנות האות השמיעתי המת       

 ANSI S.341-1990בהתאם למפורט בתקן  האמריקני 

הערה: חשוב שאות התרעה שמיעתי יהיה בעל עוצמה ותדירות  שימשכו את תשומת לבם של 

 בעלי לקות השמיעה.

 אותות התרעה חזותיים 7.2.2

 במקביל לאות ההתרעה השמיעתי ויעמוד בדרישות אלה:                                אות ההתרעה החזותי יפעל         

 א. המכשיר ימוקם כך שייראה מכל מקום בחדר או בחלל.        

 ב. מכשיר האיתות החזותי יהיה בעל אופינים )כגון צבע( אחידים בכל הבניין.        

 שקולה לה, ותייצר אור לבן לא מסנוור. ג. הנורה תהיה מסוג שפופרת קסנון או        

 הרץ לכל היותר. 3-הרץ לכל הפחות ו 1ד. קצב ההבהוב יהיה         

 ס"מ מעל פני הרצפה: מכשיר  205ה. מכשיר ההתרעה התלוי על הקיר יהיה בגובה         

 ס"מ מהתקרה. 10איתות חזותי נייד הכולל גלאי עשן יהיה תלוי במרחק              

 רה: אמצעי התרעה חזותיים ימוקמו כך שיפזרו אותות בכל החלל, או שיגבירו את הע
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 עוצמת התאורה בעת חירום באופן שימשוך את תשומת לב המשתמש בכל פעילות 

 שהוא מבצע.

 העוצמה והסוג של האור הנדרש לצורך הערת אדם בעל לקות שמיעה משינה עמוקה         

 כגון: גודל החדר וצורתו, מרחק מקור האור מהאדםבחדר חשוך תלויה בכמה גורמים 

 הישן ותדר הבהוב האור.

 אותות נוספים  7.2.3

 אותות רוטטים, אותות השכמה שונים, מערכת כריזה לשעת חירום, טלוויזיה במעגל           

 סגור למסירת הודעות כתובות וכדומה, יחוברו למערכת ההתרעה הכללית של הבניין          

 ולמערכת גילוי האש. בכל מקום שבו מותקנת מערכת כריזה לשעת חירום, היא תלווה          

 ( שימוקם במקום מרכזי ובולט לעין. 1.3.4בשלט אלקטרוני )הגדרה           

 

         *Db (A)- מפלס הרעש הנמדד על ידי מכשיר מדידה המכויל בהתאם לתכונות השמיעה 

 db(A)בקרב בעלי המקצוע בקיצור הלועזי של האדם: מקובל           

 התקנת גילוי וכיבוי בלוח חשמל: 7.3

 

 

רשימת מסמכים רלוונטיים )כל המסמכים הבאים יהיו מהמהדורה העדכנית  .8

 ביותר(:

 

 מערכות גילוי אש על חלקיו 1220תקן ישראלי  .8.1

 חוק החשמל על תקנותיו .8.2

 חוק הבטיחות בעבודה על תקנותיו .8.3

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי 1597תקן ישראלי  .8.4

 תקנות התכנון והבניה .8.5

 נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת-4חלק  1918תקן 'שראלי  .8.6

 ANSI S.341-1990תקן האמריקני  .8.7

8.8. NFPA-72 National Fire Alarm Code (US) 
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 עבודות טיח  -  00פרק 

 

 טיח פנים 09.01

 

מ"מ ושכבה   12 -טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ 09.01.01

עליונה דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני 

 כוונים.ה

 

 יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח. 09.01.02

 

פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא  09.01.03

 שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

 

ת מסוג "בי. ג'י. ובתוספת ערב משפר עבידו 1:3.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  09.01.04

 " או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.SBRבונד'" או "

 אין להשתמש בסיד בתערובת. 

 

 מגולבנים. M.P.Xכל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת  09.01.05

 

במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את  09.01.06

 הטיח לכל עומקו.

 

מגולוונת  M.P.Xמ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת . 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.07

 עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.08

 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 

 :טיח חוץ  09.02

 

מאחר והמבנה נמצא בסביבה ימית יש לבצע את שכבת הטיח המיישרת ע"ג הרבצה    09.02.010

צמנטית עם חומר מוסף כמו רשת נילון שתורבכ ע"ג הקיר או בחומר אחר שיאשר 

 המפקח שיה עמיד למינרלים והסביבה הימית.

ר טיח חוץ על בסיס אקרילי או וונה לגמ' הכXבמקומות בהם מצוין בתכניות 'טיח אקרילי/מינרלי בגוון 

מנרלי לפי החלטת האדריכל הכולל את כל השכבות הנדרשות ע"פ מפרט היצרן וע"פ יועץ קורוזיה 

סוג וגוון ע"פ החלטת , כולל פרימר כנדרש ושכבת הגנה מעל הצבע המותאמת לסביבה ימית

 האדריכל.
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 :אופני מדידה  09.03

 

 .נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיחכל המדידות במ"ר  09.03.10

 

 .לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב 09.03.20

 

המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף  09.03.30

 .וכיו"ב

 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי  -  10פרק 

 

 כללי 10.01

 

הכמויות ולפי בתוכניות אדריכלות    ובכתב סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש   -  10.01.01

 בחירת האדריכל.

הריצופים השונים יעמדו תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן. -המרצפות תהיינה בעלות תו

 .2279בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' 

 (50רשימת חומרי גמר )גליון כמו כן על האריחים לעמוד בדרישות המינימליות המצויינות ב

 

 יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף. - 10.01.02

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף. - 10.01.03

 

בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז  - 10.01.04

 הזויתן כלול במחיר הריצוף. מ"מ מעוגן היטב. מחיר 40/40/4שטוח 

 

 אדריכל.בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי ה - 10.01.05

 

ק"ג/מ"ק. הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח  150לחול תוספת צמנט לבן בשעור 

 הריצוף.

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיקה  10.02

 מיוצב אשר יכלול בנוסף בכל מקום יבוצע הריצוף ע"ג מילוי - 10.01.06
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( במידות 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  - 10.02.0

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. 

 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל   - 10.02.02

יצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הר

 גודל, גוון או פגם.

 

 יות האדריכל.תוכנלפי התכניות או לפי  -צורת הנחת האריחים  - 10.02.03

 

ס"מ לפי  20אגרגט סומסום או מצע חול מיוצב בעובי עד הריצוף יבוצע ע"ג מצע   -10.02.04

 ס"מ  20ה וגובה המילוי יהיה מעל במיד החלטת המפקח. כל המצעים מכל סוג כלולים במחיר.

 .ע"פ הנחיית האדריכל והמפקחס"מ  5ועליו שכבת מדה מתפלסת בעובי בוצע מילוי של איטונג גרוס י

 

מ"מ יבוצע ע"י רובה אקרילית "קולור  5 -מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ - 10.02.05

 להנחיות היצרן. " או ש"ע מעורב באבקת צבע בגוון הריצוף ומיושם בהתאם4/15

 

 ריצוף בחדרי שירותים יכלול את המרכיבים הבאים: – 10.02.06

  ס"מ. 25שיברי איטונג בעובי 

  ס"מ. 5מדה מתפלסת בעובי 

  הדבקת אריחי גרניט פורצלן בדבק עפ"י הנחיות היצרן, לרבות מישקים ומילויים

 מ"מ. 5ברובה אקרילית ברוחב עד 

 

 ה ו/או גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי קרמיק 10.03

 

בת"י  4אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  - 10.03.01

החיפוי יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת (, במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 2) 314

 קירות.

 

הרבצה מטיט צמנט יש לבצע שכבת על קירות בטון או בלוקים מתחת לאריחים  - 10.03.02

 ים כלולוהטיח . שכבת ההרבצה ושכבת טיח שחור במפרט הכללי 09.02.42כמפורט בסעיף 

 במחיר החיפוי. 

 

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  -10.03.03

מתאים בשל גודל, האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו 

 גוון או פגם.

 

בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכים  - 10.03.04

 ואופקית.
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יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים  -10.03.05

יש לסתום  מהקירות, כגון צינורות וברזים, ע"י אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן

 בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 

מ"מ יבוצע ע"י רובה אקרילית "קולור  -5מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ - 10.03.06

" או ש"ע עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע 4/15

 היצרן. יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי

כל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פינות בגרונג לפי   - 10.03.07

 החלטת המפקח.

 

 ניקוי וליטוש 10.04

 

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי  .1

צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק וכן לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט, 

 הטבעי של החומרים.

 

לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ומילוי רווחים )פוגות( של ריצוף האבן או  .2

 שיש.

 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 10.06

 

ית" מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים שונים של ריצוף וכו' ליצירת "תבנ -

 , הכל לפי תוכניות האדריכל.או משופעים לרבות ביצוע בקווים אלכסונים

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור שיפועים, את  -

ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור 

חד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים האריחים למידות מדוייקות במיו

 במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 

לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר באמצעות לוחות גבס או עץ הגנה על הריצוף  -

 הריצוף.

 

ר הריצוף ו/או החיפוי הכל כלול במחי -ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם  -

 ולרבות של המדרגות וכיו"ב. גודל הדוגמאות במידה ידרש, יקבע בלעדית ע"י המפקח.

 

 אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר. -
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ס"מ במקומות  20בעובי עד או אגרגט סומסום לפי החלטת המפקח, שכבת חול מיוצב  -

 במחיר. שיידרש כלול

 

הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב נקי  -מחיר הריצוף כולל ליטוש  -

 לחלוטין.

 

מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים, שטחים  -

 אופקיים ואנכיים וכו'.

 

גרניט פורצלן כוללים יצירת מישקים מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו/או  -

 מ"מ וסתימתם ברובה. 5ברוחב עד 

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 10.07

 

 

 עבודות צבע  -  11פרק 

 

 

 כללי 11.01

 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   - 11.01.01

 צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. לא יתקבלו המקורית.

 יש לעבוד רק עם צבעים המותאמים לסביבה ימית קוריזיבית

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  - 11.01.02

 חומרי הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת

 גוון אחיד או כיסוי מלא.

 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  - 11.01.03

 

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב. .א

 

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה  .ב

 ה זה מזה באותו חדר וכד'(.מהכנף או שני קירות, בגוון שונ

 

 -בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל: דלת החוזרת במבנה מספר פעמים  .ג

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(.
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חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו', יפורקו ע"י  - 11.01.04

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

 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  -11.01.05

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

ם ובתגמירים יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגווני -לפי דרישת המפקח או המתכנן  - 11.01.06

 שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות   - 11.01.07

 סניטריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. - 11.02

 

 

 עבודות אלומיניום  12פרק 

 מפרט עבודות אלומיניום - 12פרק 

 

 הערה: "הקפיצות" בספרור הסעיפים נובעות מסיבות טכניות.

 

 כללי 12.00

 

 תחולת הפרק 12.00.00

לעבודות אלומיניום בבניין )כגון חלונות, דלתות, ויטרינות מפרט זה מתייחס  א.

א בא להשלים את הרשימות , , קירות מסך, חיפויי אלומיניום וכד'( והו

 התכניות והמפרט הכללי.

 

הקבלן שיקבל על עצמו את העבודה יהיה אחראי בין היתר גם לתאום, תזמון,  ב.

טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין 

 עצמם.

  

" או עפ"י המפרטות "ת הפניוקיימובמקומות אחרים ברשימות האלומיניום  ג.

או ביטוי דומה, הפנייה זו או "מפרט זה"  "מפרט מיוחד" או "מפרט טכני"

ולכן אין זה  פרושה הוראות מפרט זה, הבא להשלים את הרשימות והתכניות

 מן ההכרח שכל המופיע במפרט יופיע גם ברשימות ובתכניות ולהיפך.

 

מפרט זה עדיף בכל מקרה על המפרט הכללי, המפרט המיוחד ומפרט יועץ  .ד

לומיניום )במידה וקיים( במקרה של ניגוד בין הוראות מפרט זה לבין הוראות הא
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מסמכים אחרים במכרז תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת 

 האדריכל.

ק"מ מהים יותאמו כל  1.2 –במקרה שהבניין נמצא בסביבה ימית דהיינו עד כ  .א

 בסביבה זו. חלקי המתכת, האביזרים, הפרזול, הצביעה וכד' לעמידות

 

 תקנים, תקנות ומפרטים 12.00.01

כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון והבניה, דרישות הרשויות המוסמכות,  א.

המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראלים מפרטי מכון התקנים 

 העדכניים, הנחיות היצרנים והוראות התכניות, הוראות האדריכל והמפקח.

 

הויטרינות לרבות הדלתות ווהן על  על החלונות הןדכן יחול המעו 1068ת"י  ב.

כל השינויים וההוראות שידרשו עקב כך. הדלתות יעמדו גם בדרישות ת"י 

4001. 

 

בהעדר  -כל תקן רלוונטי אחר לדעת האדריכל תתאים העבודה ל כן כמו  ג.

 .תקנים ישראליים מתאימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים

 

)ג( במפרט  12001רשימת מפרטי מכון התקנים המצוינים בסעיף בנוסף ל ד.

 הכללי יחולו גם כל מפרטי מכון התקנים הרלוונטיים לדעת האדריכל.

 

במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההנחיות וההוראות השונות תקבע  .ה

 .והמפקח הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל

 

 

 פרקים אחרים 12.00.02

במפרט הכללי יחולו גם כל הפרקים הרלוונטיים  12002בנוסף למצוין בסעיף 

 לדעת האדריכל.

 

 המפעל והקבלן 12.00.03

המפעל לייצור הפריטים יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים  א.

 שנים בייצור מוצרים אלה. 8-מהרלוונטיים ובעל ותק שלא יפחת 

 

שנים בעבודת  5סיון של לפחות יבלן בעל נהקבלן לביצוע העבודה יהיה ק ב.

רשאים לפסול,  המפקח או האדריכל באמצעות המפקחדומות במבני ציבור. 

הם, כל קבלן, או מפעל, שלדעתם הבלעדית לא יענה על ילפי ראות עינ

 הקריטריונים הנדרשים.

 

)לגבי  שנים 10הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה ועל כל חלקיה למשך  ג.

 שנה(. 25הצבע 
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 תכניות עבודה ודוגמאות 12.01.00

פרטי  הכוללות בין היתר גם הקבלן יכין, על חשבונו, תכניות עבודה מפורטות א.

עפ"י הנחיות האדריכל וכן יעביר הקבלן גם ( 1:1)בקנ"מ והתקנה ייצור 

דוגמאות של כל הרכיבים ללא יוצא מן הכלל. התוכניות והדוגמאות יובאו 

 במועד המפורט בהמשך. לאדריכל לאישור

האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שידרשו לצורך האישורים. לא  

לפני שהאדריכל אישר )לרבות התקנת משקופים עוורים( תבוצע שום עבודה 

 פרטי התכניות. כלסופית את 

למען הסר ספק, יצוין כי אישור האדריכל אינו מפחית מאחריותו הבלעדית  

תאמת העבודה לכל התקנים, המפרטים התקנות, וההנחיות, של הקבלן לה

 וכן מאחריותו הכוללת של הקבלן לטיב עבודתו.

 

מועד הבאת התוכניות, הפרטים, דוגמאות האלמנטים לאישור האדריכל,  ב.

יום מצו התחלת העבודה או במועד מוקדם יותר שיקבע ע"י  14יהיה תוך 

 המפקח לשם הבטחת הביצוע בהתאם ללוה"ז.

 

במידות ובסוג  25% -שינויים של כ)באמצעות המפקח( האדריכל רשאי לדרוש  ג.

 כל הרכיבים למיניהם ועל הקבלן יהיה לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.

 

בצורת בחלוקה ו/או  25% -גם במידה ויידרש מהקבלן לערוך שינויים של כ ד.

כניות ההתקנה ו/או בצורת הפתיחה לצורה אחרת מזאת המפורטת בת

 וברשימות, יהיה על הקבלן לבצע זאת ללא תוספת מחיר כלשהי.

  

 סווג  א. 12.01.11

 12.011)מפרט כללי פרק  2כל פריטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי 

 .1068לפי ת"י  E( ובהתאמה לכינוי 1990מהדורה 

 

 הגנה וגימור ב. 

נה אנטי קורוזיבית עפ"י כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הג 

 אישור המפקח.

 

או אם לא צוין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום  בצבע קלוי בכל גוון  .ג

צבע מטאלי , שיבחר האדריכל מקטלוג "ראל" )לרבות הרכב גוונים 

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת (. IRONטקסטורה או 

תלות בכמות ובמספר הגוונים. דוגמת הגוון  מחיר ו/או הארכת לו"ז ללא

 תובא לאישור האדריכל לפני ההזמנה.

-הצבע יהיה צבע קלוי משופר על בסיס אבקה, עובי שכבת הצבע לא יפחת מ 

מיקרון. הצביעה באבקה תהיה בצבעי פוליאסטר  150מיקרון ולא יעלה על  80



186 

 

של  D525 Interponשל מיפרומאל או  Super Durableמשופר כדוגמת 

Team במידה והצביעה תהיה על בסיס נוזלי, היא תעשה רק אחרי ניכוי של .

במחיר המוצר ועפ"י אישור מיוחד בכתב מהאדריכל, במקרה זה עובי  10%

מיקרון, הצביעה תעשה בסיליקון פוליאסטר  30 -שכבת הצבע לא יפחת מ

פחות להצביעה תעמוד  סיליקון, רמת 21%יכיל לפחות מועשר בסיליקון ש

בדרישות האגודה הישראלית לגימור מתכות המסתמכת על התקן האירופאי 

"QUALICOAT" ללא קשר לשיטת הצביעה הצבע יעמוד בדרישות ת"י .

שנה המתייחסת לפרויקט הספציפי שתכלול  25ויישא תעודת אחריות ל  4402

גם , בין היתר, גם אחריות לנושא דהייה, קילוף והתנפחויות. האדריכל יוכל 

לקבוע לחליפין, ללא תוספת תשלום, גמר אלומיניום מאולגן בכל גוון שהוא 

בגמר מלוטש או אחר. האלגון יהיה בשיטת אונולוק או קולינל ועוביו לא 

 .4402, 325מיקרון. טיב האלגון יעמוד בדרישות ת"י  25 -יפחת מ

 

מיקרון  80כל חלקי הפלדה יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ חם בעובי של  .ד

 25או לחילופין עפ"י קביעת האדריכל בחלקים מסוימים באבץ קר של 

מיקרון לפחות וזאת בהתאם למיקום החלק במעטפת ובהתאם לדרישת 

 האדריכל והמפקח.

כל חלקי הפלדה יגולוונו לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. חלקים שיפגעו באתר  

 הבניה יתוקנו בחומר גלוון קר בהברשה.

 

 חיזוקים וחיבורים 12.01.12

יש לחבר חלק אלומיניום אל חלק ברזלי או מתכתי אחר או בו בכל מקום  .א

במקום שהאלומיניום בא במגע עם טיט רטוב, ימנע הקבלן מגע ישיר ביניהם 

 ע"י חציצה בחומר פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת האדריכל.

 

ר, גם פרופילי חיזוק כל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים, ללא תוספת מחי ב.

וסגירה עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י 

 המפקח.

 

כנ"ל לגבי חיבור אלמנטי אלומיניום לאלמנטים כגון קורות או עמודי פלדה,  ג.

)לרבות אמצעי הפרדה בין חמרים ואמצעי בידוד אקוסטיים( כל זאת ללא 

 תוספת מחיר.

 

ם את הפינות בברגים, או מסמרות, יבוצעו כך שלא ייראו במקרה ומחברי .ד

 מעלות. 45בחזית פרופילי האגפים יחוברו ב"גרונג" 

בכל מקרה החיבור יעשה בעזרת אביזרי פינה מאלומיניום אשר יוכנס למלבן  

 ולאגף כשהם טבולים בחומר איטום כגון אפוקסי.

 60אורך הזרוע לפחות המחברים יהיו בעלי זרוע החודרת לפרופיל בהידוק .  

 ס"מ מכל צד.
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כל הפינות יכללו גם חיזוקים מזוויתני פלדה מגולוונת פנימיים )מבודדים(  

 אשר יבטיחו את חוזקו של הפריט ועמידותו בפני עיוותים.

 כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה ופירוק מתוך הבניין בלבד . 

גרת באמצעות לוחות גיבוי כל חיבורי האביזרים והפרזול ירותכו למס 

 מ"מ. 5 -מאחורי הדופן )בתוך הפרופיל( בעובי שלא יפחת מ

 

יש לדאוג שמבנה הפריט יאפשר ניקוז מים החודרים בעת הגשמים, כדי  .ה

פוע ילמנוע הצטברות מים, חול ולכלוך, בפרופיל התחתון עליו להיות עם ש

 כלפי חוץ ועם חורי ניקוז מתאימים.

 

טום את החלונות והדלתות בפני חדירת אויר ומים כמפורט על הקבלן לא .ו

 בסעיפים אחרים.

 

ברגים, אומים, דיסקיות, מסמרות וכל החיזוקים האחרים שישתמשו בהם  .ז

ויהיו מספיקים  ת אל חלד )פלב"ם(יהיו מצופים קדמיום או עשויים פלד

 בחוזקם למילוי תפקידיהם.

 

פרזול )ידיות, צירים, מנעולים וכד'(  בכל מקום בו מחוברים אביזרים וחלקי ח.

יש לבצע "בטנת" פלדה מגולוונת )מבודדת( בעובי מתאים שיבטיח את חיזוק 

 האביזר מפני עקירה או התרופפות.

 

 זיגוג 12.01.14

ללא ליקויים ופגמים כגון בועות אחרת, הזכוכית תהיה חלקה  צויןאם לא  א.

 U.S. FEDERAL אויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות

SPECIFIPICATION  לזיגוגDESIGNATION D-L-441-A .או שווה ערך 

לפני הזמנת הזיגוג, הקבלן יערוך מדידות מדויקות של מסגרות החלונות 

 והדלתות אשר יש לזגג על מנת ליעל את עבודות הזיגוג באתר הבניה.

תווית  כל הזכוכיות תשאנה תווית של שם היצרן עד לאישור האדריכל. חוסר

 מעל גבי הזכוכית לא תתקבל והאדריכל ידרוש החלפתה.

 הקבלן יספק דוגמאות מכל סוגי הזכוכית שבדעתו לזגג.

ס"מ וישאו את שם היצרן, עובי  10X10דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל 

 ואיכות הזכוכית.

 

עובי הזכוכית גווניה וסוגה יקבעו ע"י האדריכל. העובי לא יפחת בשום אופן  .ב

ו/או מדרישות כל תקנה, ( 1990)מהדורת  2מהטבלה במפרט הכללי לגבי כינוי 

תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת. בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל 

 ככלולות במחיר העבודה, ללא תוספת כלשהי.
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הזיגוג במעטפת הבניין החיצונית יהיה מזכוכית בידודית מחוסמת )משני  .ג

( 12) 6-בעובי שלא יפחת  מ 20% -בטווח של כיביות בעלת רפלקטהצדדים ( 

 התכונות הבאות:ירוק  ובעלת -בגוון כחולמ"מ,   6-8

, מחוסמת, בעלת FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה מיוצרת בשיטת 

מקדם  51%-46%בטווח של ציפוי קשה, ובקומבינציה שתאפשר מעבר אור 

 0.31-0.34של הצללה בטווח מקדם  U-Value 1.2-1.82 של  מעבר חום בטווח

 עפ"י בחירת האדריכל., הגוונים  DB 30-35והנחתה אקוסטית בטווח של 

למיקום ולמפתח הזכוכית בכפוף בכל מקרה עובי הזכוכית יהיה מותאם 

 .ותכונות הזכוכיתלחישוב עומסי הרוח, 

כן )עומס רוח(, ו 414( ות"י םבבנייני)זיגוג חלונות ודלתות  1099הכל עפ"י ת"י 

 זרים רלוונטיים.אחרים ותקנים 

הזיגוג בדלתות זכוכית ובוויטרינות חיצוניות יהיה בזכוכית מחוסמת כנ"ל 

 מ"מ, הכל עפ"י בחירת האדריכל. 12אבל בעובי 

הזיגוג בדלתות ובחלונות הפנימיים יהיה מזכוכית מחוסמת שקופה או צרובה 

מ"מ. הזיגוג   6 -או בגמר אחר עפ"י בחירת האדריכל בעובי שלא יפחת מ

מ"מ  10בדלתות זכוכית ובויטרינות פנימיות יהיה בזכוכית כנ"ל אבל בעובי 

או לחליפין זכוכית בטחון רבודה בעובי כנ"ל, במקומות בהם יש דרישה 

לזיגוג בעל תכונות שונות הדבר מצוין ברשימות האלומיניום, הכל עפ"י 

 בחירת האדריכל.

כוכית הצרובה בזכוכית קרמית ללא האדריכל יהיה רשאי להחליף את הז

 תוספת תשלום.

הערה: במידה וקיימת דרישת תקן ו/או רשות מוסמכת ו/או יועץ בטיחות, 

בטחון וכד' יותאם הרכב שכבות הזכוכית לדרישה זו ללא תוספת מחיר 

 בכפוף להנחיות האדריכל.

   

רה תוצב כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הבנין. בכל מק .ד

 במפרט הכללי. 12042כמפורט בפרק הזכוכית ע"ג שני כפיסים 
 

  אחרת. ןרותים יהיה אטום )צרוב( אלא אם צוייהזיגוג בחלונות ש .ה

 האדריכל יהיה רשאי להחליף לזכוכית קרמית ללא תוספת תשלום.
 

הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אמ ללא פינות  .ו

 (.1990מהדורה  במפרט הכללי 120333וכות )חומרי איטום קבוצה ג' סעיף חת
 

 העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם זכוכית מכופפת )פנורמית(. ז. 

 

מיקרון מעוגן  350העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם ציפוי "אל סורג "  ח.

ת לפני ההדבקה של הציפוי תבוצע על גבי מלוא שטח הזכוכי –במסגרת הכנף 

 הרכבת האלומיניום.

 

 ייצור 12.02.00
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כל הפרופילים יהיו במישור אחד, אלא אם צוין אחרת. אין לחבר פרופילים  א.

 באמצע אלא רק בזויות ובפינות וגם זאת רק ב"גרונג".

 הקבלן יהיה אחראי על ביצוע ברמה שתבטיח חוזק, איטום ופעולה תקינה.

 

ימה אקוסטית ביחס לרעש הסביבה כל פרטי האלומיניום יותאמו לאט ב.

בהתאם לתקנים וזאת ללא תוספת מחיר. האטימה בדלתות חוץ ע"י אטמי 

ATHMER .יבוא ע"י גולדברג( או ש"ע עפ"י בחירת האדריכל( 

מספר נקודות "הלחיצה" בין החלקים הניידים והקובעים ובינם לבין עצמם 

 נק' לכל כנף. 4 -לא יפחת מ

 

 .°180 -פתחו כל הכנפיים )דלתות וחלונות( בבהעדר הוראה אחרת י ג.

 

 בין חלקים ניידים יש לבצע מברשות איטום גמישות עפ"י אישור האדריכל. ד.
 

כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים סמויים ומחברי פינה  ה.

אטומים ועשויים אלומיניום. המחברים יהיו בעלי זרועות דו צדדיות באורך 

 ודרות לפרופיל בהידוק.ס"מ כ"א הח 60
 

כל הדלתות יכללו גם מזוזה כשרה מאושרת עם בית מזוזה עפ"י בחירת  ו.

 האדריכל וזאת ללא תוספת מחיר.
 

ו/או  שילוט חדריםמחיר, גם  כל הדלתות יכללו, ללא תוספת .ז

)עפ"י קביעת  ןידלאו על הקיר הדלת על גבי ותקן שי פיקטוגרמות

 של קבוצת "כדורי" RADIUSדרת השילוט יהיה מסי. האדריכל(

" או שילוט VISTA SYSTEMאו מסגרת קיר קימור אנכי של חברת "            

". המערכת תהיה קמורה, במידות SIGNALקיר קימור של חברת "

ס"מ , בנויה מפרופילי אלומיניום ברוחב  10X15-כלליות שלא יפחתו מ

פ"י קביעת ובאורך ע מ"מ )עפ"י קביעת האדריכל( 150או  110

האדריכל. פרופילי הצד יהיו בסיומת מעוגלת, משולשת או מלבנית 

 עפ"י קביעת האדריכל. 

המערכת תכלול, בין היתר, גם פקקי פלסטיק לפרופילים הקמורים, 

סיומות מתכת לפרופילי הצד, כיתוב בויניל )בחיתוך ממוחשב( על גבי 

וון עפ"י בחירת אלומיניום. כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים  בג

האדריכל שאר חלקי השלט יהיו בגוון עפ"י בחירת האדריכל. העבודה 

כוללת גם אספקה והתקנה במקום כולל כל הדרוש לתפעול תקין 

 .לאורך זמן במקום לשביעות רצון האדריכל והמפקח

 

למען הסר ספק יצוין שכל דלת ו/או חלון כוללים בין היתר גם כנפיים וגם  ח.

 בנים(.משקופים )מל
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 התאמה לתכניות ולמידות פתחים 12.02.10

המידות הרשומות בתוכניות הן מידות פתח האור ברוחב מבניה לבניה,  א.

ובגובה מפני האדן ועד לתחתית חגורה מעל הפתח. על הקבלן למדוד 

ולהתאים הביצוע למצב הקיים בשטח. במקרה של סתירה בין תוכניות למצב 

 דריכל לפתרון.בשטח יש לקבל את אישור הא

 

לפני תחילת העבודה יבדוק, כאמור, הקבלן היטב את כל מערכת התכניות  ב.

לרבות רשימות אלומיניום, פרטים, תכניות כלליות, חתכים, חזיתות תכ' 

מיידית על כל אי התאמה, קושי וכיו"ב  מפקחמערכות שונות וכד' ויודיע ל

 שעלול להתעורר לדעתו במהלך העבודה.

 

, את כל המידות, גודל הפתחים וכווני בתחילת התהליךם יבדוק, הקבלן ג ג.

הפתיחה במקום, יודיע לאדריכל על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות 

לגבי  באמצעות המפקחבאתר לבין התכניות ויקבל את הוראות האדריכל 

 ההחלטה הסופית.

פעול הקבלן אחראי בין היתר גם לכך שהתכנון המפורט והביצוע יבטיחו ת ד.

לובם ינכון, פתיחה וניקוי קלים של כל פריטי האלומיניום השונים וש

 במערכת הכוללת.

  

לא הודיע הקבלן כנ"ל, רואים אותו כמי שערך את כל הבדיקות הנדרשות  ה.

הנ"ל והוא ישא בכל האחריות לכל הנזקים למיניהם  שעלולים לנבוע 

 כתוצאה מכך.

 

 אבטיפוס 12.02.20

וכניות ע"י האדריכל, ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מסוגי לאחר אישור הת א.

הפריטים וכן יכין על חשבונו קטעי חזית )חיצונית ופנימית( בבנין בגודל 

 ובמיקום שיקבע ע"י האדריכל לצורך בדיקה ואישור לתחילת הייצור.

 

הקבלן לא יתחיל להתארגן לייצור הסדרתי טרם אישר האדריכל את אב  ב.

הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליטו  הטיפוס וצורת

 עליהם האדריכל והמפקח.

 

הקבלן לא יחל בייצור פריט, כלשהו, ולא ירכיב משקופים עוורים בטרם ביצע  ג.

בדיקה של כל מערכת התכניות, אדריכלות ומערכות, מדד ובדק את כל 

אישור מהאדריכל על הפתחים, העביר את ההערות לאדריכל, וכן בטרם קיבל 

 התכניות ועל אב הטיפוס במקום.

 

 חומרים, פרזול חיזוקים וגמר 12.02.30

 חמרים 12.02.31
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במפרט הכללי בהתאם  12022עובי הפרופילים לא יפחת מהמופיע בסעיף  א.

 מ"מ. 2.0 -( אך לא יפחת מ1990)מהדורה  2לכינוי 

 מ"מ. 1.5 -עובי סרגלי הזיגוג לא יפחת מ ב.

 עפ"י קביעת האדריכל. 1.5-2.0-י הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מעוב ג.

 מ"מ בהתאם לקביעת האדריכל. 2.5-3.0עובי הפחים לקופינג יהיה  ד.  

 

 פרזול 12.02.32

הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל  א.

 לפני שסופקו לאתר.

הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי  

כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת 

 תפעולו התקין של הפריט במקום.

 כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. 

 כל שאר הברגים יהיו בלתי חלידים. 

 

ניהם, המופיע במפרט וברשימות פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים, למי ב.

 ללא הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחיר העבודה, 

, כל האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג תוספת מחיר

היצרן ו/או הנדרשים לפעילות מושלמת של הפריט במקומו ו/או הנדרשים 

קביעת בהתאם לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי 

 האדריכל והמפקח.

 

על הקבלן לבדוק גם את תכניות החשמל בטיחות ומ"א ולוודא ביצוע כל  ג.

הדרישות המופיעות בהן לרבות התקנות חשמליות מושלמות להנעת תריסים 

, דלתות וחלונות חשמליים, חלונות וכפות שחרור עשן, דלתות וחלונות אש, 

מתאימות לאינטרקום ,  התקנות מושלמות למנעולים חשמליים והכנות

קידוד, קורא כרטיסים ופתיחה חשמלית ו/או כל צורת פתיחה אחרת בהתאם 

למתוכנן וכל זאת גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות וללא תוספת מחיר 

  כלשהי.

 

כל חלקי הפרזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד ו/או בלתי מגנטי  .ד

'( ומצופים בכל צידיהם הגלויים בציפוי אחר )כגון: פליז, או ברונזה וכד

 אלקטרוליטי בגמר זהה לאלמנטי האלומיניום.

      

 Adams,   או Stremler  (France)הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת ה.

Rite (USA) ( או תוצרתITALY )MAB  מפלב"מ מלא )לא חלולות( בדגם

חוברו זו לזו ע"י ברגים הידיות משני צידי הדלת, ילפי בחירת האדריכל. 

שיעברו ביניהן דרך פתחים מתאימים בגוף המנעול, הכל בצורה שמנע שליפת 

 הידיות בעת תפעול אגרסיבי לאורך זמן.
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כל הצירים ואביזרי הדלתות יהיו מסוג הניתן לפירוק ומחובר ע"י ברגים  ו.

 לכנף ולמשקוף ומחומר בלתי מחליד.

 

המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות באזור חיבור הצירים יחוזקו  ז.

 מהצד הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

 

כל הפירזול יהיה בצבע הפרופיל או בגוון אחר עפ"י קביעת האדריכל והוא  ט.

 יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלבד ובשום מקרה לא ע"י מסמרות.

שתמש באלמנט במקום הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולה 

 המיועד בצורה מושלמת ותיקנית לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

  

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל והמפקח את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים. י.

הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג פרופילי הפריטים ובהתאם להוראות  

 האדריכל.

כוללים גם את כל האמצעים,  תריסי הגלילה החשמליים, חלונות וכפות העשן 

 המנגנונים והחווט להפעלה חשמלית מושלמת במקום.

 

מנעולים במקומות בהם לא צויינה נעילה מיוחדת יהיו המנעולים  יא.

 , או  Stremler  (France)מתוצרתחבויים )מורטיס( עם מנגנון 

                    

Adams Rite (USA)           ( אוTALYI )MAB ור כרום מטבגימ. 

למבנה יהיה מפתח מסטר כל המפתחות יפתחו כל דלת למעט חדרים 

מסויימים )עפ"י קביעת המזמין( אשר יהיו בעלי מפתחות אחרים אבל 

 יפתחו גם הם ע"י מפתח המסטר הראשי.

עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת 

 ם בבנין.המוזמנת בחלק הבנין המבוצע לחלקים עתידיי

 

מנעולי מולטילוק משופרים עם רוזטה  2כל דלת כניסה ליחידה ולבנין תכלול  .יב

מחוסמת למניעת קידוח כל החלונות החיצוניים יכללו מנעולים. עפ"י הנחיות 

 האדריכל.

 
 

כל הדלתות יכללו "משאבות" )סוגרי רצפה הידרואליים( "דורמה" או "ייל"  יג.

האדריכל מחזירי כנף המותאמים לגודל  או "ספידי" לחילופין לפי קביעת

  7900/7970מסדרת  Norton, או 2030מסדרת LCN הדלת ומשקלה, תוצרת 

)שאינו מאושר לשימוש בדלתות חיצוניות הנפתחות  ITS-96דגם  Dormaאו 

אפשרויות כוונון )מהירות סגירה, מהירות  3החוצה(, הגמר כרום מט עם 

      טריקה, ועצמת לחץ נגדי בפתיחה(.
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 Rockwoodכל הדלתות יכללו בין היתר גם סטופרים מגנטיים מתוצרת  יד.

 Rockwoodומגיני צירים מסוג  485)קירי( או  494)רצפתי( או  491מסדרה 

 .528מס' 

ה נעילה הכוונה הינה לנעילה נבהם צוי ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו טו.

 גילים.למנעולי הצילינדר הר בריוחדת וזאת מעמ
 

צוינה דלת מבוקרת או נעילה שאינה קונבנציונאלית  ו/או  וב בכל מקום .טז

ון קורא כרטיסים או מקודדים תכלול הדלת גם  מעביר גיוחדים כממנעולים 

מתח , גלאי מגנטי , וכן מנגנון נעילה מטיפוס מגנט הצמדה ובמקרה 

 שהאדריכל החליט על כך רק מנעול חשמלי. 

לו בין היתר, בהעדר פירוט אחר גם מנגנון נעילה מטיפוס דלתות מבוקרות יכל יז.

"מגנט הצמדה", המורכב משני לוחות פלדה המותקנים צמודים זה לזה. לוח 

מותקן על כנף הדלת  –אלקטרומגנט, מותקן על המשקוף, לוח שני  –אחד 

באופן אינטגראלי. אספקת מתח לאלקטרומגנט גורמת להצמדת הדלת 

של מאות ק"ג( ובכך לנעילתה. ניתוק אספקת מתח בחזקה למשקוף )בכוח 

למגנט מאפשר פתיחת הדלת. הדלתות יכללו גם  מפסק חרום מסוג "פטריה" 

)בתוך קופסת ניפוץ הכלולה במחיר( שיותקן משני צידי הדלת. המפסק יותקן 

כמגע יבש על קו אספקת מתח לאלקטרומגנט של הדלת. הפעלת מפסק זה 

קת המתח למגנט ותאפשר פתיחת הדלת בעת תנתק באופן פיזי את אספ

חרום. הדלתות יכללו כמו כן, אינטרקום משולב בקורא כרטיסים או לוח 

הכל עפ"י בחירת האדריכל לצורך יציאה מתוך הבניין  –מקשים )מקודד( 

)במצב שוטף(, ולחצן רגעי לפתיחת הדלת מבחוץ לשם כניסה לבניין )במצב 

חרום תגרום לניתוק אספקת מתח למגנט שוטף(. במצב חרום הפעלת מפסק ה

ובכך לפתיחת הדלת, תוך מתן התרעה מתאימה. הדלתות יכללו גם שלט 

המזהיר מפני שימוש בלחצן החרום שלא בשעת חרום. לחצן החרום יחובר 

למנגנון אזעקת פריצה, כך שעם הפעלתו תתקבל התראה מתאימה. מנגנון 

וי אש, כך שבעת גילוי אש בבניין הנעילה האלקטרומגנטי יחובר גם לרכזת גיל

תתבטל הנעילה. כמו כן יכללו הדלתות מנעול חשמלי, מעביר מתח , גלאי 

מגנטי וכל הקדחים , בכנפיים ובמשקוף הנדרשים למערכת הנ"ל וכן את כל 

הנדרש לפעולה תקינה במקום לדעת האדריכל, מהנדס החשמל ויועץ 

 הבטיחות.

 

עת יועץ הבטיחות והאדריכל, מנגנון המנעול במקומות מסוימים, עפ"י קבי .יח

יכלול רולר במקום לשונית סטנדרטית. הנ"ל יבוצע ללא תוספת למחיר הכללי 

של העבודה, ויכלול את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום, לשביעות רצון 

 האדריכל.

 

כל הדלתות יכללו ללא תוספת מחיר גם מזוזה כשרה , בית המזוזה  יט.

ם בגוון וצורה עפ"י בחירת האדריכל , המזוזה עצמה יהיה מאלומיניו
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ס"מ עם כיתוב מקורי של סופר סת"ם  10/10תיהיה מזוזת קלף מקורי 

 מוסמך.
 

בהם צוינה נעילה הכוונה הינה לנעילה  ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו כ.

 גילים.למנעולי הצילינדר הר בריוחדת וזאת מעמ

 

עפ"י קביעת יועץ הבטיחות תכלול גם  כל דלת במסלול מילוט ו/או .כא

עם מנגנון אנכי סמוי. מנעולי  PUSH BARידיות +מנעולי בהלה מסוג 

   MD-12 80סדרה   SARGENTהבהלה עצמם יהיו  מדגם 

8300  MORTISE) )+ (VERTICAL) 8400  אוYALE   7130  

(MORTISE) (VERTICAL) 7120 +  אוCORBIN RUSSWIN 

5600 ED- (MORTISE)  +ED-5800 (VERTICAL או )VON 

DUPRIN  9875/9975 (MORTISE)   +VON DUPRIN  9847/9947 

(VERTICAL)   או  ADAMS  RITE 8400 (MORTISE)  +8600 

(VERTICAL)  כל הידיות ומנעולי הבהלה יכללו גם פונקציות .

DOGGING .לתפיסת הלשונית , ואביזרים נגד ונדליזם 
 

 בריחים לפחות מסוג 2גם מבוקרת ותכלול בין היתר גם  דלת מוברחת תיהיה כב.

555  ROCKWOOD   ,2  570אביזרי שיקוע ROCKWOOD   ובריח חיצוני

580 ROCKWOOD. 
 

במקרה של אי התאמה בין הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות  .כג

אחרים גוברות הנחיות מפרט טכני זה על הנחיות מסמכים אחרים ובכל 

 ה תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי החלטת האדריכל.מקר

 

 בדיקת המוצרים .12.02.40

הקבלן להגיש תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת. לגבי כל העבודה ובכל  על א. 

מקרה בדיקת אב הטיפוס או הדוגמא לא מהווה תחליף לבדיקות שוטפות של 

 האדריכל והמפקח.

 

דיקה הנ"ל יעביר הקבלן למעבדה מאושרת פריט לצורך קבלת תעודות הב ב.

אחד מכל טיפוס לפני הייצור הסדרתי, או לחילופין, עפ"י בחירה אקראית ע"י 

 .מפקחה

 

לאחר קבלת תוצאות הבדיקות, יקבל הקבלן הנחיות להמשך העבודה  ג.

 מהאדריכל באמצעות המפקח.

 

 קות.הקבלן לא יחל כאמור בייצור הסדרתי טרם אישור כל הבדי ד.
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על הקבלן לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי לסיום  ה.

 העבודה.
 

 הספקה ואחסנה 12.03.10

 מוצרי האלומיניום יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. א.

 

 אחסנת המוצרים תהיה במקום מקורה ומוגן עפ"י אישור המפקח. ב.

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל מוצר שייפגם, לפני מסירת הבנין, יוחלף ג.
 

 הרכבה 12.04.10

לפני עבודות הגמר ירכיב הקבלן ויעגן בכל הפתחים משקופים עוורים  א.

 80 -מצופים באבץ בעובי שלא יפחת מ )מלבנים סמויים( מפלדה מגולוונת

במהלך העבודה יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם מיקרון . 

חתם, קיבועם ופעולתם הסדירה ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך הבט

 המלאה של האדריכל והמפקח. םלשביעות רצונ

  בעובי שלא יפחת נת שטוחהפלדה מגולווכאמור מהמלבנים הסמויים יבוצעו 

 60מ"מ המרחק בין העוגנים לא יעלה על  40מ"מ. וברוחב שלא יקטן מ  2-מ

 ס"מ כאשר יהיו  15המלבן לא יעלה על  תנימפ קס"מ והמרח

העוגנים בכל צד.  , לרוחב המזוזה 3-ו עוגנים לגובה 3-רה לא פחות מבכל מק

 .316יהיו מרותכים משני צידי המלבן , מחוברים בברגים ועוגנים מנירוסטה 

 1מ'  1מ' יוספו חוצצים אנכיים זמניים לכל  1.50לכל משקוף שאורכו מעל 

מ"מ יש  50חוצץ עד מועד הרכבת האלומיניום לכל משקוף ברוחב העולה על 

 לתת מגרעות ליציקת בטון )בצדדים ובתחתון(.

 

ס"מ  6משקופי הדלתות יותקנו בצורה שתבטיח ייצוב לעומק של לפחות  ב.

 מתחת לפני הריצוף, חלק זה ימרח בחומר איטום מאושר.

 

מ"מ  0.7)ע"ג פח פלדה  EPDMביריעות האיטום בין הפריטים והקירות יעשה  ג.

ס"מ( וסיליקון נאוטרלי  90שטוח עם ברגים כל  בהיקף הפתח מחוזק בפרופיל

                            או DOW CORNINGשל  917בגוון 

SIKAFLEX 11 FC              או EMIFMASTIC PU40 האיטום בין הפריטים לבין .

או סיליטום  SIKAFLEX 1Aאו  DOW CORNING 911עצמם יבוצע ע"י 

103. 

 

מ"מ עפ"י  0.5 - 1.5הפרש גובה בין פנים וחוץ של  בדלתות חיצוניות יהיה .ד

כלל, ללא תוספת מחיר פרופיל "איל ציפויים" יקביעת האדריכל ובכל מקרה י

 או ש"ע.

 

הרכבת הפריטים למיניהם כוללת בין היתר גם אביזרים ומחברים בזויות  .ה

שונות וזאת ע"מ להבטיח ביצוע קוים קשתיים ואלכסוניים. למרות 
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למיניהם אינם מפורטים ברשימות, רואים אותם ככלולים שהמחברים 

 בעבודה ללא תוספת מחיר.

 בקרת איכות 12.04.40

 הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים. א.

 

בדיקות התפקוד תעשינה הן ע"ג אב טיפוס והן ע"ג כל המערכת בכללותה,  ב.

 כשהיא מותקנת בבנין.

 

 .1068תאם לנדרש בת"י העמידות תהיה בה ג.

 

 תאור הפריטים  12.05.00

 :ותהער

 בכל מקום בו יש שילוב של יותר משיטת פתיחה אחת בפריט אחד, .1

יתאים כל אחד מהם לדרישות הרלוונטיות בסעיפים להלן, תוך 

 שמירה על הומוגניות המערכת.

 

 במקומות בהם צויינו רשתות יכללו החלונות רשת מוסדית נגד יתושים .2

 כמפורט בסעיפים אחרים במפרט זה.

 ארונות יעודיים א. 

 ארונות יעודיים ללא מסגרת )"סקוריט"( יורכבו ע"י  . 5 

שי  –)יבואן  Casmaמתוצרת חברת  Speedyשימוש במערכת 

שיק(. המערכת )הכוללת אביזרים מסגסוגת עם כיסוי 

אלומיניום( תכלול בין היתר גם אביזרי ציר תחתון ועליון 

)או לחלופין  58500, אביזר מנעול תחתון 12790סצנטריים( )אק

(, ידיות כפתור 16100ואביזר נגדי  16000אביזר מנעול מרכזי 

-MDS, מעצור מגנטי דגם  KF-005דגם  GDKמסדרת 

003BR 56000, וכן אביזרי חיבור שונים לויטרינות כמו ,

וכן כל הנדרש לפעולה תקינה במקום   57720, 54000, 56200

 עפ"י קביעת האדריכל.

 

                                  דלתות ד.

" או 4900דלתות האלומיניום והויטרינות יהיו ממערכת "קליל  .1

"AD65" או "D57 לרבות פרופילים צרים, שיבוץ, חיבורי גרונג "

עפ"י קביעת האדריכל וכן כל מערכות הפרופילים והאביזרים 

 לוג היצרן ודרישות האדריכל .הנלווים והמשלימים עפ"י קט

בין היתר, יכלול הפרזול גם ידיות כמפורט בסעיפים אחרים במפרט, 

צירי פין, מנעול חשמלי לרבות התקן מיוחד לפתיחה דו כיוונית 
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)מיובא ע"י "אחים ביטר"(, מנעולי צילינדר חבויים כמפורט 

 בסעיפים אחרים במפרט, רוזטות מוגנות, סטופר מגנטי

הכל  494או  485או סדרה  491מסדרת   Rockwoodוגמת כדמחוזק  

. לגבי החלונות המשולבים בויטרינות ראה עפ"י קביעת האדריכל

 תיאור בסעיפים אחרים במפרט זה. 

כמו כן, תכלול המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים 

הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל. כמו כן 

בודה גם ציפוי הויטרינות  בציפוי מגן נגד פריצה כמפורט כוללת הע

בסעיפים האחרים במפרט הטכני, וכן כל הדרוש לסגירה מושלמת 

 ותפעול נכון של המקום לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

 הגמר , הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

ול הדלת תריסים הערה: במקרה של דלת תריס או דלת רפפה תכל

לפי המפורט בסעיף תריסים בהמשך וזאת במקום הזיגוג המופיע 

 לעיל.

 

לחליפין עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר יהיו דלתות  .2

" לרבות שיבוץ, 2000האלומיניום והויטרינות ממערכת "קליל 

  ו/או 02454)או  01935חיבורי גרונג ו"פריצות" מפרופילים 

יעת האדריכל( לרבות סרגלי זיגוג מעוגלים )כגון עפ"י קב 03681

( עפ"י קביעת האדריכל וכן כל 02498( או משופעים )כגון 02534

מערכות הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג 

(. בין 02841,  02840,  04820,  02976היצרן ודרישות האדריכל )כגון 

" או  מתוצרת STG 88או היתר, יכלול הפרזול גם ידיות "נורמב

"ROCKWOOD ,או פרזול מקורי שאושר תקנית עם הפריט, צירי פין "

משאבות רצפה הידראוליות, מנעול חשמלי לרבות התקן מיוחד 

לפתיחה דו כיוונית )מיובא ע"י "אחים ביטר"(, מנעולי צילינדר גמא, 

רוזטות מוגנות, סטופר מחוזק. לגבי החלונות המשולבים בויטרינות 

 ראה תאור בסעיפים אחרים. 

כמו כן, תכלול המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים 

הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל. הגמר, 

 הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

במשרדי נהול וחדרי ישיבות הדלתות הוויטרינות והחלונות  .3

יח בידוד אקוסטי מיוחד עפ"י דרישות האדריכל חייבים להבט

ומהנדס האקוסטיקה לשם כך יכללו בין היתר גם דרוג כפול 

בין כנפיים ומשקוף ובין כנפיים לבין עצמן וכן לרצפה לרבות 

מ"מ לפחות או אחר  8בעובי יהיה אטמים אקוסטיים. הזיגוג 

הפנימים של החדרים הנ"ל  עפ"י קביעת האדריכל בחלונות
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מ"מ מודבקות ביניהן או זיגוג אחר  5מ"מ +  4יהיה גוג זיה

 עפ"י קביעת האדריכל. כל הנ"ל לא ימדד גם הוא בנפרד.

 

ויטרינות דלת + חלון ראה דלתות וחלונות מתאימים  .4

 בסעיפים אחרים.

  

דלתות, ויטרינות וחלונות ללא מסגרת )"סקוריט"( יורכבו ע"י  .5

שי  –)יבואן  Casmaחברת מתוצרת  Spiidallשימוש במערכת 

שיק(. המערכת )הכוללת אביזרים מסגסוגת עם כיסוי 

 25Mאלומיניום( תכלול בין היתר גם מחזיר רצפה הידרואלי 

,  51000בדרגת כח מותאמת לרוחב הכנף, אביזר ציר תחתון 

)או  58500, אביזר מנעול תחתון 52000אביזר ציר עליון 

(, וכן 16100ואביזר נגדי  16000לחלופין אביזר מנעול מרכזי 

, 54000, 56200, 56000אביזרי חיבור שונים לויטרינות כמו 

וכן כל הנדרש לפעולה תקינה במקום  עפ"י קביעת  57720

 האדריכל. 

לחילופין יהיה שימוש במערכת זהה אבל עם פנל תחתון )סנדל( 

הכולל בתוכו מנגנון נעילה תחתון( בשילוב עם אביזר  17270

. במקרה זה, בחלקים הקבועים יהיה שימוש בפנל 52000עליון 

, וכן כל הנדרש לפעולה תקינה  17100תחתון לזכוכית קבועה 

במקום עפ"י קביעת האדריכל. כחלופה לנ"ל עפ"י קביעת 

האדריכל וללא תוספת מחיר יהיה הישום בקיר מסך בהתאם 

 למפורט בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

ערכת דלתות תריס נגררות , ראה דלתות תריס נגררות או מ .6

 תריסים בסעיפים אחרים.

 

 
 

 :דלת כניסה אוטומטית .8

חד כנפית או דו דלת הזזה אוטומטית פריזמטית הדלת תיהיה  

או דו כנפית עם שני חלקים קבועים בהתאם למופיע  כנפית

)ספק דורטק או אלטרון או ש"ע( כוללת, בין היתר, גם בתכניות 

או ש"ע מזוגגות בזכוכית  G - 90דרה שתי כנפיים נעות ס

 מ"מ לפחות בגוון עפ"י בחירת האדריכל. 10מחוסמת בעובי 

או ש"ע. מסילה ומכסה  M.L.Sמנגנון תוצרת "גילגן" שוויץ דגם  

מקוריים מאלומיניום כולל מוביל תחתון שקוע ברצפה וגלאים 

, סט עיניים פוטואלקטרי, תא SCAN PROאופטיים, גלאי 

 דקות  30 -י, מצברי גיבוי לפוטואלקטר
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מערכות נעילה אלקטרו מכניות,  2לפחות, בורר מצבים דיגיטלי, 

כפתור חרום וכן כל האביזרים, הפרזולים, החיזוקים, 

הפרופילים, המברשות והאטמים למיניהם הדרושים לפעולה 

 תקינה במקום לפי קביעת האדריכל.

 .זהחרים במפרט והזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים א,הפרזול  הגמר 

במקרה של מיקום בקיר מסך יהיה גמר הדלת על כל מרכיביה 

 זהה והמשכי לקיר המסך.

 הערה: הדלת כוללת בין היתר גם אמצעי פתיחה ושחרור ידניים 

 בהעדר זרם חשמלי ואי פעולת מצברי הגיבוי. )מבפנים ומבחוץ(

הדלת תכלול מערכת בטיחות כך שבמצב של דלת מוטרדת 

  ירה אוטומטית.תבוצע עצ

הדלת כוללת ללא מדידה בנפרד גם מנגנון קריסה מאושר  

 בהתאם להניות הרשויות המוסמכות.

 

 

דלתיות האלומיניום יבוצעו מפח אלומיניום, כמו בחיפוי הבניין, דו  .9

צדדי המורכב ע"ג מסגרת פרופילי אלומיניום ויכללו צירים, מנעולי 

האדריכל, וכן את כל האטמים צילינדר ואת כל הפרזול הנדרש ע"י 

הנדרשים לאטימה מושלמת במקום של הפתחים. המחיר יכלול בין 

היתר גם שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום 

 מורכב ע"ג הדלת לפי דרישת האדריכל. 

 הגמר ,הפרזול והזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט זה. 

 

 חלונות ח.

ה יהיו דו, תלת או מס' אחר של כנפיים בהתאם חלונות ההזז .1

 לתכניות כולל חלקים קבועים עפ"י התכניות ויהיו                 

" כולל בין היתר את פרופילי 7000עשויים ממערכת "קליל       

03310 ,03309 ,03308 ,03307 ,03305 ,03304 ,   

" וכן כל הפרופילים והאביזרים 475או "רום  "AW75"או 

 הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

הפרזול יכיל, בין היתר, ידיות שקועות לטריקה, גלגלי אוקולון, 

מסילות עליונות ותחתונות, סגרים, מנעול צילינדר לנעילת הכנף 

וכן כל האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן 

 ודרישות האדריכל. 

זיגוג עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט הגימור, הפרזול וה 

זה. עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר יומר החלון מדגם 

לחלון הזזה עם אפשרות פתיחה לניקוי עפ"י מערכת  7000קליל 

 "קליל סביון".
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הגמר, הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט  

 זה.

 

            רגילה יהיו ממערכתה ההקבועים וחלונות הפתיחחלונות ה .2

 ,(05490 ,05290, 05292לל בין היתר את הפרופילים וכ) "4750"קליל            

סרגלי זיגוג, ויכללו בין היתר   U11H" או 475" או "רום AW75או "

כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י וכן  אטמים,

 קטלוג היצרן.

, ידית הפעלה, מגיני ומחברי פינה, מחבר בדיד, הפרזול יכלול, בין היתר

מנגנונים, תפסים, צירים, מגביל פתיחה, חיבור חוץ, מרחקיה 

טלסקופית, מנעולי צילינדר וכן כל האביזרים הנלווים והמשלימים 

 עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

הגמר ,הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט 

 זה.

  

חלונות הקבועים יהיו פי החלטת האדריכל וללא שינוי במחיר הל .3

לרבות חיבורי גרונג ופריצות מפרופילים " 2000קליל "מסדרת 

(  וכן יכללו את 02534לרבות סרגלי זיגוג מעוגלים )כגון  02454

כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג 

 היצרן ודרישות האדריכל.

 מופיע בסעיפים אחרים במפרטבהתאם להזיגוג ל ו, הפרזוהגמר 

 זה.

     

" 475" או "רום AW75או "" 4750חלונות הקיפ יהיו ממערכת "קליל  .4

כל הפרופילים והאביזרים ויכללו את פרופילי המסגרת המתאימים ו

 הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן.

פינה מחבר בדיד,  הפרזול יכלול, בין היתר, ידית הפעלה, מגיני ומחברי

המאפשרות  מנגנונים, תפסים, צירים, מספרים טלסקופיות מנירוסטה

מעלות )המספריים יותקנו  90-פתיחה מדורגת של הכנף עד לפתיחה ב

בשני הצדדים, ולא ילחצו על מערכת האטמים בכל מצב שהוא. 

 המספריים יותקנו במסילה סגורה ויהיו מתוצרת

Sobinco  אוSiegenia ול מקורי שאושר תקנית עם הפריט(או פרז ,

מגביל פתיחה, חיבור חוץ, מרחקיה טלסקופית, מנעולי צילינדר וכן כל 

 האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

הגמר, הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט 

 זה.
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"  475" או "רוםAW75או " 4750קליל  מסדרתחלונות הדרייקיפ יהיו  .5

, פרופילי המסגרת המתאימיםוהם יכללו בין היתר את  U11Hאו 

 ,אטמים, פקקי ניקוז, ידיות ,נעילות פינה, סרגלי זיגוג ,מנגנון דרייקיפ

שרות פתיחה המאפ צירים ברווחים, מספרים טלסקופיות מנירוסטה

מעלות )המספריים יותקנו בשני  90-מדורגת של הכנף עד לפתיחה ב

הצדדים, ולא ילחצו על מערכת האטמים בכל מצב שהוא. המספריים 

מחברי  ,(Siegeniaאו  Sobincoיותקנו במסילה סגורה ויהיו מתוצרת 

פינה, תפסים לוחיות מנעולי צילינדר וכד', פינות החיבור של המלבן 

היו עשויות אלומיניום במידה שיש במידה בפינה ברגים, והאגף י

הם יהיו עשויים פלב"מ או מזק.  -אומים, קפיצים, פינים וכדומה 

הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור לכל אחד משני מצבי 

הפתיחה על ידי רבע סיבוב. כל אחד ממצבי העצירה של הידית יהיה 

פרופיל האגף. גוון הידית יהיה קפיצי. הברגים המחברים את הידית אל 

התנועה אשר יוצרת הידית  בגוון האלומיניום על פי בחירת האדריכל.

מועברת אל חלקי המנגנון השונים בעזרת מוטות מתאימים אשר 

מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון. על הקבלן להקפיד על דיוק 

 .מידות החיתוך של מוטות אלה בהתאם להוראות יצרן המנגנון

נקודות נעילה לאורך  3מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות 

 הזקף בו נתונה הידית:

נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת בזקף בו מותקנים 

מ"מ מתחת לציר העליון. כל נקודת נעילה מורכבת  100הצירים, כ 

יה ממערכת של פין ואבזר הנגדי לו. אלא יהיו עשויים כך שניתן יה

 לווסת את הידוק האגף אל המלבן. 

נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים 

במקומם, גם תחת עומס וזעזועים, מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך 

חורים בפרופילים. הציר העליון בלבד יחוזק עם בורג אל פרופיל 

יסוב פין הציר בתוך המלבן. הבורג יחדור אל תוך בטנה העשויה לכך. מ

פשר תנועה סיבובית, אך לא צדית, של אהתותב יהיה הדוק באופן שי

 פין הציר ביחס לתותב. 

וכן יכיל את כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י 

 בהתאם    הזיגוג והפרזול , קטלוג היצרן ודרישות האדריכל. הגמר

יכיל, בין היתר, סגרים, הפרזול זה.  מופיע בסעיפים אחרים במפרטל

מנעולי צילינדר, מעצור תחתון ועליון מייצב, מגביל פתיחה, בלם קפיצי 

ספיירקס ומובילים ו/או קפיצים ספירליים מסרט פלב"ם לפי בחירת 

האדריכל, וכן כל האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן 

 ודרישות האדריכל.

 זה.בסעיפים אחרים במפרט  עבהתאם למופיזיגוג וה הפרזול, הגמר
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חלונות ההרמה )"גליוטינה"( ישולבו עם חלונות אחרים ויהיו  .6

", הרכבה מבפנים או מבחוץ עפ"י החלטת 5000ממערכת "קליל 

, 03787, 03790, 03792, 03793, 03794האדריכל, עשוי מפרופילי 

וכן  את כל  03780, 03781, 03782, 03783, 03784, 03785, 03786

פרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ה

 ודרישות האדריכל.

הפרזול יכיל, בין היתר, סגרים, מנעולי צילינדר, מעצור תחתון 

ועליון מייצב, מגביל פתיחה, בלם קפיצי ספיירקס ומובילים 

ם לפי בחירת האדריכל וכן "ו/או קפיצים ספירליים מסרט פלב

והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות  כל האביזרים הנלווים

 האדריכל.

בסעיפים אחרים במפרט  בהתאם למופיעהזיגוג והפרזול , הגמר

 זה.

 

כיס, הפירוט  - 7000לון הזזה על הקיר יהיה מדגם קליל ח .7

בדומה למופיע בסעיפים הקודמים. החלון יורכב על הקיר ויכלול 

לומיניום היקפיים סגירת כיס ע"י לוח "טרספה" וכן אדני פח, א

במזוזות וכן בחלק העליון ובחלק התחתון. הסגירה ע"י מנעולים 

לחליפין יהיה החלון נגרר על מסילה עפ"י אישור קב"ט המזמין. 

הפרזול , הגמרעליונה בצורה שתייתר מסילות תחתונות כלשהן. 

 .זהמופיע בסעיפים אחרים במפרט ל בהתאםהזיגוג ו

 

כנף יהיה מטיפוס קליל מונובלוק ויהיה מורכב חלון מונובלוק כנף על  .8

כנפי הזזה מזוגגות הזזה אפקית כנף על כנף מטיפוס קליל  2כדלקמן: 

כנף הזזה רשת. )כנף הרשת תיהיה מסיבית בדומה לכנף  1 7000

המזוגגת והרשת תיהיה רשת אלומיניום או אחרת ע"פ קביעת 

 האדריכל(.

יום משוכים או מוקצפים עם תריס גלילה חשמלי ממונע משלבי אלומינ

ארגז תריס עפ"י קביעת האדריכל. רוחב השלב יקבע ע"י האדריכל. 

השלבים יהיו נתנים גם להטיה אופקית ויכללו גם מיגון פנימי. התריס 

 יהיה בגון זהה לחלון הכל עפ"י קביעת האדריכל.

, 04519, 00103, 03330, 03358בין היתר יכללו הפרופילים הבאים: 

04521, 04522 ,04252   ,04744 ,04178 ,03327 ,03328 ,03312 ,04736 ,

, וכן כל הפרופילים והאביזרים 03959, 04192, 03311, 04520, 04253

 הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

הפרזול יכיל בין היתר גם ידיות שקועות לטריקה, גלגלי אוקלון 

ע, מנעולי צילינדר לנעילת הכנפיים וכן מסילות סגרים, מברשות, מנו

כל האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות 

 האדריכל.



203 

 

 הגמר, הזיגוג והפרזול בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

חלונות הנמצאים בהמשך קירות  -חלונות בהמשך קירות מסך  .10

ופילים זהים המסך )מעל , מתחת או בצדדים( יש לבצעם מפר

בצורתם והמשכיים לקיר המסך בצורה שלא יובחן לדעת 

 האדריכל שום הבדל חיצוני בינם לבין קיר 

המסך. מערכת חלונות זו תורכב מחלונות קבועים וחלונות דריי 

קיפ עפ"י הנחיות האדריכל. הזיגוג יהיה בצורתו וגווניו לקיר 

הפרזול  המסך , הגמר יהיה גם הוא זהה לקיר המסך. הגמר ,

 והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

חלונות המרחבים המוגנים יהיו חלונות תקניים אטומים נגד   .11

       גאזים עפ"י אישור פיקוד העורף. החלון יהיה מטיפוס 

תוצרת "קליל" או רום ממ"ד תוצרת  או "רזפל" תוצרתדרייקיפ          

"EXTAL" ,מנגנון דרייקיפ נעילות פינה,  ויכלול, בין היתר

סרגלי זיגוג אטמים, פקקי ניקוז, ידיות צירים ברווחים, מחברי 

פינה, תפסים, לוחיות, מנעולי צילינדר וכד', פינות החיבור של 

המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום במידה שיש במידה בפינה 

הם יהיו עשויים  -ברגים, אומים, קפיצים, פינים וכדומה 

 "מ.פלב

נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו  

 קבועים במקומם, גם תחת עומס וזעזועים.

החלון יכלול בין היתר גם את כל הפרופילים והאביזרים  

 הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן, הוראות פיקוד 

מלא  העורף ודרישות האדריכל. הזיגוג בלוח פוליקרבונט שקוף         

בעובי שלא  PVBמ"מ עם  5+6או זכוכית רבודה  מ"מ 6בעובי 

אישור הרשות קביעת האדריכל ו, הכל עפ"י מ"מ 1.52 -יפחת מ

 המוסמכת.

 .2חלק  4068פרטי ההרכבה של החלון יהיו בהתאם לת"י  

 .זהבסעיפים אחרים במפרט  בהתאם למופיע הפרזולו הגמור 

 

 

חלונות שחרור  .12       

 " מטלפרס" או" חלונות תקניים מתוצרת יוהעשן יה

"MINGARDI או ''"WINDOW MASTER  החלונות יכללו בין

היתר את כל המנגנונים, האביזרים, המנועים, הכבלים, החיווט, 

אמצעי הפקוד והבקרה וכל הנדרש לפעילות תקינה במקום 

לשביעות רצון הרשויות המוסמכות, האדריכל, יועץ הבטיחות 
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ל. גמר החלונות יהיה זהה ליתר פרטי ומתכנן החשמ

האלומיניום. הפרזול הזיגוג והגימור עפ"י המופיע בסעיפים 

 .הטכניאחרים במפרט 

, כאמור, גם יחידת בין היתר מערכת החלונות לשחרור עשן תכלול 

שעות  72פיקוד ובקרה )רכזת( הכוללת גם מטען, מצברים למשך 

רעה למצב פתוח, מגע לפחות, מנגנון בקרת טעינת הסוללות, הת

"יבש" לקבלת אינדיקציה לתקלה במערכת , אמצעים להפעלה 

מנועים הכל עפ"י קביעת  3יזומה של החלונות בקבוצות של עד 

  DIN - 18232האדריכל. הרכזת תעמוד בדרישות תקן בינלאומי 

 ותהיה כדוגמת 

 RZN" או טיפוס RWA SIMON"רת של חב ES - 12 טיפוס 

טיפוס מסופק ע"י חב' מטלפרס( או ) D#Hשל חברת  4408

WSC 30801  של חברתWINDOW MASTER  מסופק ע"י(

 .חברת סקיילייט(

כאמור, תכלול המערכת גם את כל המנועים הנדרשים לפעולה  

תקינה במקום לדעת האדריכל ומתכנן החשמל. המנועים יהיו 

וולט לפתיחה  24 ובמתח A0.5 חשמלים מופעלים בזרם ישר של

וסגירה של החלונות, לרבות כל האביזרים ה או פנימה  החוצ

 והרכיבים להשתלבות המנוע

  כדוגמת ,תבמנגנון להפעלת/סגירת הפתח ע"י שרשר  

EA-KN-24          של חברתSIMON RWA  אוKA 22/600 של 

 WMVאו  מטלפרס( רת)מסופק ע"י חב D#Hחברת 

ע"י חברת )מסופק  WINDOW MASTERשל חברת          8360600

להפעלה  אזורימקומי ון יכלל גם לחצן הפעלה כ. סקיילייט(

 HEבקר משנה מטיפוס לשעת חירום, הכולל  רצונית ו/או

או בקר משנה מקורי של  RWA SIMON של חברת 075/076

בקר משנה מקורי של )מסופק ע"י חב' מטלפרס( או  D#Hחברת 

כל  .)מסופק ע"י חברת סקיילייט( WINDOW MASTERחברת 

הנ"ל יסופק מותקן ומחובר קומפלט, כולל כל השרוולים 

והחיווט הנדרשים, מהרכזת לחלונות שחרור העשן. השרוולים 

 והחיווט יהיו עמידים בטמפ' גבוהות עפ"י הנדרש. 

 הערות:  

חלונות המשולבים באלמנטים גדולים יותר כגון קירות   א.

הים מסך,ויטרינות, וכו', יהיו סמויים, משתלבים וז

לסביבה בהם הם מותקנים, הכל עפ"י קביעת 

  האדריכל.
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כל האמור לגבי חלונות לשחרור עשן, נכון גם לתריסי  ב.

  ן.עש שחרור 

 

חלון בטחון פנימי למרחב מוגן קדמי יהיה חלון תקני אטום  .16

מ"מ. החלון  95בפני גזים. הזיגוג יהיה מפוליקרבונט בעובי 

רופילים והאביזרים הנלווים יכלול בין היתר גם את כל הפ

והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן, הכל עפ"י דרישת תקנות 

ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבנית מקלטים(. הגלוון, 

 הפרזול והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

      

  מעקים ומסעדים .מ

מעקה האלומיניום יהיה כדוגמת בלקוני אלומיניום או ש"ע   .1

ושר , המעקה עשוי מרכיבי אלומיניום מוברק דמוי מא

נירוסטה בשילוב זכוכית, הרכיבים יהיו עשויים מאלומיניום 

מ"מ עפ"י הפרטים ובהתאמה  3 -בעובי דופן שלא יפחת מ

למיקום ולתפקוד עפ"י קביעת האדריכל. הזיגוג בזכוכית 

מ"מ, גוון , צריבה וגמר  10 -מחוסמת בעובי שלא יפחת    מ

 קביעת האדריכל. עפ"י

מיקרון מוברק עד  18-25גמר חלקי האלומיניום אלגון בעובי   

להשגת גמר דמוי נירוסטה , המעקה כולל בין היתר גם את כל 

העגונים , החיזוקים האנכיים, האלכסונים והאפקיים,  הרוזטות , 

הפקקים , העוגנים הכימיים, התפסים , הרגלים וכד' וכל אשר 

 .1142ם במקום לדעת האדריכל ועל פי ת"י נדרש לתפקוד מושל

 המעקה כפוף גם לאישור הקונסטרקטור.  

 

 טק או ש"ע מאושר.-מסעד האלומיניום יהיה כדוגמת אל  .2

המסעד עשוי מרכיבי אלומיניום מוברק דמוי נירוסטה בעובי   

מ"מ עפ"י הפרטים  30-50מ"מ ובקטרים  3 -דופן שלא יפחת מ

ד עפ"י קביעת האדריכל. גמר חלקי ובהתאמה למיקום ולתפקו

  18-25האלומיניום אלגון בעובי 

מיקרון מוברק עד להשגת גמר דמוי נירוסטה. המסעד כולל   

בין היתר גם את כל העיגונים, החיזוקים  והחיזוקים 

האנכיים, האלכסוניים והאופקיים , הרוזטות הפקקים , 

נדרש  העוגנים הכימיים, התפסים , הרגלים וכד' וכל אשר

 לתפקוד מושלם במקום לדעת האדריכל.

 

 פנלים פ.

פנלים לסגירה זמנית יהיו עשויים מפרופילים לחלונות קבועים  .1

או הזזה כמפורט בסעיפים אחרים הזיגוג ע"י פוליקרבונט 
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בחלקו קבוע ובחלקו אגפי מ"מ  8בעובי  V.Uאנטיסן מוגן 

ישולבו  הזזה ו/או רפפות נפתחות מפוליקרבונט זהה. בפתחים

מוטות מיגון )סורג( ורשת נגד צפורים שמחירם כלול גם הוא 

 במחיר הפריט.

החיבור יבוצע בצורה שתאפשר פרוק בשלמות והרכבה מחדש 

הגמר והפרזול בהתאם  בחלקים עתידיים בשלב ב' של הבנין.

 למפורט בסעיפים אחרים במפרט זה.

 

  ציפויים , חיפויים ופרופילים .צ

 גד פריצה יהיה מתוצרת חב' "אל סורג בע"מ" ציפוי המגן נ .1

או חברת "גלאס מיגון" או חברת "מגן שמש". הציפוי יהיה בעל          

מיקרון,  350שקיפות אלקטרומגנטית מושלמת בעובי כולל של 

ויהיה עשוי מסיבי פוליאסטר בשכבות שתי וערב וכן שכבת דבק 

שלמת, וכח להדבקה בלחץ בעל שקיפות אופטית מו PSאקרילי 

 18הצמדות חזק ביותר. כמות הדבק בציפוי תהיה לפחות 

ק"ג/סמ"ר  4200גר'/מ"ר. הציפוי יעמוד בחוזק קריעה של 

בכיוון המכונה. הציפוי יתן הגנה נגד שריטות, יהיה עמיד בפני 

כימיקלים, עמיד בשינויי טמפרטורה, עמיד בפני אש  ובפני 

ותקנים   .A.N.S.Iלחות. הציפוי  יעמוד בדרישות בתקן 

, חדירת  87% –ישראליים רלוונטיים. מעבר אור דרך הציפוי 

. עפ"י קביעת האדריכל ישולב בציפוי גם ציפוי  UV – 8%קרני 

 מגן נגד קרינת שמש.

ההדבקה תבוצע על פני שטח הזכוכית כולו לפני הרכבת 

 האלומיניום.
 

יעשה  או אחר בפח אלומיניום מכופף RHSחיפוי פרופיל פלדה  .2

בצורה שתצמד לפרופיל הפלדה ותסתיר אותו בצורה מושלמת. 

מ"מ לפחות. החיפוי יכלול, בין  1.5פח האלומיניום יהיה בעובי 

היתר, את כל החיזוקים, ההתאמות, אביזרי הגימור וכל הנדרש 

 .לפעולה תקינה במקום לשביעות רצון האדריכל

 רט זה.הגמר והפרזול בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפ 
 

פרופיל אלומיניום מחבר בין קירות/מחיצות לחלונות/קיר מסך  .3

מ"מ ויכלול, בין היתר, גם סגירה  50 -)"סכין"( יהיה ברוחב כולל של כ

מ"מ לפחות משני העברים עם זויתנים מתאימים  2בפח פלדה בעובי 

להצמדה מושלמת ולעטיפת דופן הקיר/מחיצה מצד אחד, ולהצמדה 

 80משקל מרחבי  2מצד שני, מילוי צמר סלעים  בעובי " מושלמת לחלון

ק"ג/מ"ק, וכן את כל החיזוקים, האטמים האביזרים וכו' הנדרשים 

 לפעולה תקינה במקום לשביעות רצון האדריכל.
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 .זהמופיע בסעיפים אחרים במפרט בהתאם להגמר  

לחליפין עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר יהיה "הסכין" עשוי 

לוחות  3מ"מ ואטום, או  0.78כפול  PVBמ"מ עם  8לוחות זכוכית  2-מ

MDF  1.5לוחות פח פלדה מגלוון בעובי  2מ"מ כ"א וביניהם  15בעובי 

 מ"מ.
 

מ"מ ויכלול בין  2בעובי  316חיפוי הנירוסטה יהיה עשוי מפח פלב"ם  .4

היתר גם את כל החיזוקים והחיבורים הנדרשים לתפקוד נכון במקום . 

הפלב"ם וקווי החלוקה יהיו בהמשך הקווים והגימורים בחזית  גמר

 ובכפוף לקביעת האדריכל.

 
 

 תריסים ת. 

קבועים מטיפוס  אלומיניום התריסים למיניהם יהיו משלבי .1

או ש"ע " או שלבים ניידים עפ"י קביעת האדריכל 1500קליל "

מותאמים למסגרת פרופילים. הכנפיים יהיו קבועות או הזזה 

, 03622, 03621בחירת האדריכל. המבנה מפרופילים  עפ"י

וכן כל מערכת הפרופילים האטמים, והאביזרים  02572, 03658

 הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

המערכת תכיל בין היתר, סורגים משולבים בשלבים, אטמים  

ם למיניהם, סגרים, מנעולי צילינדר, מנגנון הפעלה, מובילי

לכנפיים, מרחיקה מתכווננת, מברשות גלגלים, ידיות טריקה 

שקועות וכן כל האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג 

 היצרן ודרישות האדריכל.

לחליפין עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר תיהיה  

 ".9000" או קליל "7000מערכת התריסים מסדרת "קליל 

 זה. סעיפים אחרים במפרטמופיע בבהתאם להפרזול ו הגמר 

 

תריס הרפפות הקבוע יהיה מדגם "קליל רף" עם רשת, בסיס  .2

מ"מ  50, שלב לרפפה 04824מ"מ מפרופיל מס'  50 -לרפפה 

 04864, משקוף לרפפה מפרופיל מס' 04825מפרופיל מס' 

מסדרת  02943, בתוך מסגרת פרופיל מס' 00133ופרופיל מס' 

(, מורכב על משקוף עיוור, וכן )משקוף עם הלבשה 4500קליל 

כל האביזרים והפרופילים המשלימים לפי קטלוג היצרן 

 ובהתאם לדרישות האדריכל.

עפ"י הוראות עבודה של  - EPDMאיטום סיליקון ואטמי  

 פרופילי אלומיניום".-"קליל 

 התריס יכלול את כל הפרופילים והחזוקים עפ"י קטלוג היצרן 

לשביעות רצון  ,רוח כלשהם ימנע העברת רטיבות ו/או ו

הגמר והפרזול בהתאם למופיע בסעיפים אחרים  האדריכל.
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 במפרט זה.

 

שחרור העשן יהיו במידות המצויינות בתכנית ויהיו  תריסי    .3

 –צרפת )יבואן " סושייהתקניים מתוצרת " תריסים

יכללו בין היתר את כל המנגנונים,  תריסיםאו ש"ע. המטלפרס(

, הכבלים, החיווט, אמצעי הפקוד האביזרים, המנועים

והבקרה וכל הנדרש לפעילות תקינה במקום לשביעות רצון 

הרשויות המוסמכות, האדריכל, יועץ הבטיחות ומתכנן 

יהיה זהה ליתר פרטי האלומיניום.  תריסיםהחשמל. גמר ה

 .זהבסעיפים אחרים במפרט  בהתאם למופיעהפרזול ו הגמר

 ל, כאמור, גם יחידתלשחרור עשן תכלו תריסיםמערכת ה

 72פיקוד ובקרה )רכזת( הכוללת גם מטען, מצברים למשך 

שעות לפחות, מנגנון בקרת טעינת הסוללות, התרעה למצב 

פתוח, מגע "יבש" לקבלת אינדיקציה לתקלה במערכת , 

 3בקבוצות של עד  תריסיםאמצעים להפעלה יזומה של ה

בדרישות מנועים הכל עפ"י קביעת האדריכל. הרכזת תעמוד 

 ES – 601ותהיה כדוגמת טיפוס   DIN – 18232תקן בינלאומי 

 )מסופק ע"י חב' מטלפרס( או ש"ע. RWA SIMONתוצרת 

כאמור, תכלול המערכת גם את כל המנועים הנדרשים לפעולה 

תקינה במקום לדעת האדריכל ומתכנן החשמל. המנועים יהיו 

סגירה של וולט לפתיחה ו 24חשמלים מופעלים בזרם ישר של 

, לרבות כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע תריסיםה

-SK-24Eבמנגנון להפעלת/סגירת הפתח ע"י שרשרת, כדוגמת 

L  מסופק ע"י חב' מטלפרס( או ש"ע. כן יכלל גם לחצן הפעלה(

 FTZ – 065אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת 

או ש"ע. כל  )מסופק ע"י חב' מטלפרס( RWA SIMONתוצרת 

הנ"ל יסופק מותקן ומחובר קומפלט, כולל כל השרוולים 

שחרור העשן. השרוולים  לתריסיוהחיווט הנדרשים, מהרכזת 

 והחיווט יהיו עמידים בטמפ' גבוהות עפ"י הנדרש.

 : ההער

 מסך, המשולבים באלמנטים גדולים יותר כגון קירות תריסים

זהים לסביבה בהם יטרינות, וכו', יהיו סמויים, משתלבים וו

הפרזול והגמר  הם מותקנים, הכל עפ"י קביעת האדריכל.

 בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

 קירות מסך 12.06.00

כל המופיע בסעיפים אחרים של המפרט יחול גם על קירות המסך  א.

 והפרוט בהמשך בא רק להוסיף על הנ"ל.
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או קירום או  7.55ל ארפ  :הסוגים הבאים  דקיר המסך יהיה מאח .ב

 .8300קליל 
 

במקרה של הבדלי מחיר ורמה בין היצרנים השונים יראו את הדרישה  .ג

 הגבוהה יותר לדעת האדריכל כדרישה הקובעת.

קיר המסך יהיה קיר מסך מסוג זכוכית מבנית בכל הנוגע ל"תפרים 

ויכלול יחידות   Two Sided Structural Glazingהאנכים" 

BULLNOSE  בגודל ובמרחקים עפ"י  ה"תפרים" האפקיים.בכל

קביעת האדריכל כמו כן כולל קיר המסך גם אפשרות ללא מדידה 

בנפרד לזכוכית ללא מסגרת עם חיזוקים אנכיים מזכוכית 

 )"סנפירים"(.

 

כאשר בכל חדר יהיה  1:2בקיר המסך ישולבו חלונות פתיחה ביחס של  .ד

שן עם קשר למערכת גילוי , חלונות לשחרור עלפחות חלון נפתח אחד

החלונות יהיו מסוג קיפ , בהתאם לתכניות.אש/עשן וכן תריסי אוורור

סמוי ו/או ציר צד סמוי לפי קביעת האדריכל לרבות כל הפרופילים 

והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג  היצרן ואישור 

 האדריכל.

נת מישור החלונות בקיר המסך יהיו מסוג חלון סמוי כאמור הן מבחי

הכנף והן מבחינת החלוקה האנכית והאופקית, הכל עפ"י קביעת 

 האדריכל.

 

 הרוחב הנראה לעין )מהצד הפנימי( של הפרופילים בקיר המסך יהיה .ה

מ"מ או אחר עפ"י קביעת האדריכל עובי הדופן של הפרופילים  50-60

ם מ"מ. עובי הדופן של פרופילי אלומיניו 1.8 -לא יפחת בשום אופן מ

 מ"מ. 2.5 -לא יפחת מ

 מ"מ. 3.5 -עובי דופן פרופילים שלתוכם מוברג בורג לא יפחת מ    

 

 קיר המסך יתוכנן וייבנה כך שיתאפשרו תזוזות הדדיות בין הבנין  .ו 

לבין הרכיבים השונים של קיר המסך ובינם לבין עצמם. תזוזות אלו 

צלסיוס(,  מעלות 75עלולות לנבוע משינויים תרמיים )במשרעת של 

 רעידות אדמה וגורמים אחרים. כוחות רוח, 

השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים ו/או חריקות בקיר   

 המסך.

 

. כל עמוד יעוגן אל מ'( 3 -קומה )כעמודי קיר המסך יקטעו בכל  .ז 

לפחות בשתי נקודות עיגון, כאשר לפחות אחת מהן בעזרת  המבנה

רי של היצרן ובתאום עם מהנדס טלסקופי מקו אביזר חיבור 

מ"מ לפחות  6קטעי העמוד ישמר מרווח של  2הקונסטרוקציה. בין 
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במקומות בהם נקטעים עמודי קיר המסך תובטח הרציפות החשמלית 

 לצורך הארקת ברקים לקרקע.

 

על אף האמור לעיל, רשאי הקבלן לקטוע את העמודים במרחק גדול  .ח 

אל איזור הביניים בעזרת עוגן אשר יותר. במקרה זה, ירותק העמוד 

יאפשר תנועה הדדית לאורך הציר האנכי בין הבניין לעמוד. המרווח 

שבין לוח הזכוכית המזוגג במקום בו נקטע העמוד, לבין הקורה 

 מ"מ. 6שמעליו, לא יקטן מ 

 

למעט נקודות העיגון המוזכרות בסעיפים דלעיל, כל שאר התפרים,  .ט 

בין קיר המסך למבנה, יאפשרו תנועה הדדית נקודות וקווי ההשקה ש

 ביניהם.

בצומת שבין קורה אופקית לעמוד, בצדו הפנימי של קיר המסך, יותקן   

אבזר של גומי או פלסטיק, אשר מתפקידו לבלוע או לכסות על מרווח 

 ההתפשטות שבין הקורה לעמוד.

  

אפשרו כל התפרים, הנקודות וקווי ההשקה שבין קיר המסך למבנה, י .י 

תנודה הדדית ביניהם עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה. הקצה 

התחתון של קיר המסך יחובר אל המבנה כך שתתאפשר לו תנועה 

 חופשית לאורך הציר האנכי.

 

 עומסי הרוח הבסיסיים לחישוב וכן הכפוף המכסימלי בחלקי   יא.

 הקיר ובקושרות יהיו בהתאם לקביעת מהנדס הקונסטרוקציה.  

 

שבו  והחלונות CWT STANDARDבדיקת קיר המסך תתבצע עפ"י  .יב 

 .Eרמה  1068עפ"י ת"י 

 כמות האויר החודרת לא תעלה על: בבדיקה לחדירת אויר   - 

 מ"ר של שטח קיר המסך ללא חלונות. 1מ"ק לשעה דרך  1.5 

 מטר אורך של היקף חלון נפתח. 1מ"ק לשעה דרך  2.0   

לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברו   בבדיקה לחדירת מים   -  

הפנימי של הקיר.  אל קיר המסך להיות מתוכנן כך שמים לא יחדרו 

 לאזורים בהם הם לא אמורים להמצא לדעת המפקח.

 החלונות בקיר המסך יבדקו לעומס שיא בבדיקה לעומס סטטי   -    

שיעור הכפף של כל רכיב של שלד קיר  Eרמה  1068כמוגדר בת"י 

 מאורכו )או אחר עפ"י קביעת מהנדס  1/300מסך על  יעלה על ה

מ"מ.בהתאם לכך  10קונסטרוקציה(.בכל מקרה לא יעלה הכפף על ה    

 גם יבחרו פרופילי הזקופות וקורות הערב וכן צורת קביעתם בעת

תכנון הקיר אין להביא בחשבון את התרומה לחזקו הסטטי הנגרמת 
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ות, סרגלי זיגוג, כיסויים על ידי הזכוכית ומילואות אחר

 דקורטטיביים וכו'.

  הערה: בכפוף להסכמת האדריכל נתן להשתמש בפרופילי     

 אלומיניום בהם מושחל פרופיל פלב"ם מלבני )שלא ימדד בנפרד(.  

 

 נדרשים לבדיקות התפקודמינימלית טבלת לחצים 

בדיקה  בדיקה לחדירת אוויר סוג היחידה

לחדירת 

 מים

עומס 

 שיא

יקת בד

 בטיחות

 לחץ בדיקה 

 )ניוטון למ"ר(

חדירת אויר 

 /שעה/מ' 3מ

 אורך

 מרווח

לחץ 

 בדיקה

 )ניוטון

 למ"ר(

לחץ 

 בדיקה

 )ניוטון

 למ"ר(

 לחץ בדיקה

 )ניוטון

 למ"ר(

קיר מסך 

חלקים 

 קבועים

 2400 1600 600 )למ"ר( 1.5 600

קיר מסך 

חלונות 

 סמויים

600 7 600 1600 2400 

 ר בלחצי הרוח המכסימלית הצפויה באזור.בכל מקרה יעמוד הקי 

 חומרים יג. 

כל החומרים והרכיבים בהם יעשה שימוש בקיר המסך יהיו  .1

חומרים מקוריים של היצרן. אורך החיים של רכיבי קיר המסך 

 לא יפחת מזה של הקיר כולו.

, 6T- 6063 -פרופילי האלומיניום יהיו מסגסוגת שלא תפחת מ .2

 מוחזר.ללא תערובת חומר מ

כל חלקי הפלדה, בהם יעשה שימוש בקיר המסך, יהיו עשויים  .3

חלד, למעט עוגנים וחיזוקים יצוקים בבטון -פלדת אל

ואביזריהם. עוגנים אלה יהיו מצופים אבץ. יש למנוע מגע 

 גלווני בין אלומיניום ופלדה.

 איטום .יד 

כל המערכת תהיה בעלת אטימות מוחלטת נגד חדירת רוח ומי  .1

גשם. והיא תהיה בעלת אטמים כפולים עם השואת לחצים בין 

האטמים כך שיובטח ניקוז כלפי חוץ  2החוץ לבין האזור בין 

 למים שיסתננו.

מערכת האיטום בין קיר המסך לבין המבנה, באזורי ההשקה  .2

אשר יחוברו מצד  EPDMביניהם, תהיה מבוססת על יריעות 

מזגגים בדרך כלל את  אחד אל פרופילי קיר המסך באזור בו

הזכוכית ומהצד השני, בעזרת פרופיל אלומיניום וברגים אל 
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המבנה. בין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם 

 (.4121)ארפל  ARBOSIL 1096כדוגמת 

ו/או  SIKAFLEXחומרי האיטום יהיו מסוג מעולה כדוגמת  .3

ם של או חומרי איטו ALUBANDחומרים בוטילים כדוגמת 

 .ארפל או ש"ע. )החומרים כפופים לאשור יועץ האיטום(

האטמים יהיו עשויים מחומרים תקניים ובעלי עמידות בקרינת  .4

V.U .גבוהה 

מערכת האיטום כולה תהיה בהתאם לקביעת יועץ האיטום  .5

)תשומת לב מיוחדת תנתן לפרט ההתחברות של תחתית הקיר 

 כלפי חוץ(. למבנה כך שיובטח ניקוז נאות של מים

באותם מקומות בהם מתנשא קיר המסך מעל לרכיבים של  .6

המבנה, כגון מעקה גג או מרפסת, יש לבצע פרט איטום מתאים. 

פחי אלומיניום יכסו את כותרת קיר המסך, כך שהם ייצרו 

משטח רצוף בין מישור הזיגוג של הקיר לבין רכיב הבניין )כגון 

ופקי של פח החיפוי יהיה מעקה בנוי( באותו מקום. החלק הא

משופע כך שמי גשם היורדים עליו יתנקזו אל הגג ולא אל פני 

 הזיגוג של קיר המסך.

.     קיר המסך כולל ללא תוספת מחיר גם את כל האיטומים למעבר 7

אש ועשן מקומה לקומה ומחלל לחלל, הכל בהתאם לנדרש ע"י 

 ת.התקנים, הרשויות המוסמכות, האדריכל ויועץ הבטיחו

 

 בידוד אקוסטי טו.

 = DB35     ערך הבידוד האקוסטי מקיר המסך )כולל החלונות( יהיה

R .לפחות 

ובכל מקרה ההפחתה של רעש חוץ מהקיר תהיה לפי דרישות  .1

מהנדס האקוסטיקה ובהתאם לניתוח תוצאות מדידת הרעש 

 שיבוצעו באתר.

"י כל מערכת האלומיניום עצמה, תבודד מפני יצירת רעש ע .2

 TEFLONמחליקים ומחברים גמישים מחומרים מעולים כגון 

 או ש"ע.

 מדידה בחללערך הבידוד האקוסטי יקבע בפועל בשטח ע"י  .3

 5חלק  1034הגובל בקיר המסך. המדידה תתבצע עפ"י ת"י 

מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של  -)אקוסטיקה 

ול נישא באוויר מדידות באתר של בידוד מפני ק -אלמנטי בנין 

 (.5של אלמנטי חזית וחזיתות בבניינים סעיף 

 ניקוז .טז 

קיר המסך יחולק על ידי העמודים לרצועות אורכיות המבודדות זו 

מזו. במידה שניקוז המים במערכת קיר המסך מבתצע על ידי מרזבים 
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פנימיים הם יימשכו בצורה רציפה בין קטע עמוד אחד למשנהו כך 

ל דליפת מים בהתחברות בין העמודים. הקולטנים שלא תהיה סכנה ש

 יהיו מפרופילי פלדה מגולוונים מעוגנים לבטון.

 

 פרזול .יז 

 כל אביזרי הפרזול יאושרו כאמור ע"י האדריכל. .1

הפרזול המתכתי יהיה מאלומיניום או חומר אחר שאינו מזיק  .2

 לאלומיניום ואינו נפגע על ידו.

ם פלסטיים יאשר האדריכל את סוג במקרה של שימוש באביזרי .3

 החומר ממנו עשוי האביזר.

אביזרי הפרזול יאפשרו תפעול נוח של המוצר בכוח שאינו עולה  .4

 10000ק"ג והחברה תציג תעודות בדיקת תפעול של לפחות  4על 

מחזורים רצופים שלאחריהם לא נמצא אף חלק מהאביזרים 

 פגום.

ורה המאפשרת פרוק והחלפה כל חלקי הפרזול יהיו מחוברים בצ .5

 נוחה מצד פנים הבנין.

גלגלים, מיסבים וכד' יהיו מפלב"מ או מאוקולון מסוג משתמן  .6

 מאליו ושאינם דורשים אחזקה כלשהי.
 

 יצור .יח

חיבורי פינות ו/או חיבורים מכנים אחרים יבוצעו בשיטה  .1

 שתבטיח חיבור קבע ללא התרופפות.

המסך יבוצעו בצורה שתאפשר תנודות  חיבורים בפרופילי קירות .2

טרמיות ואחרות ללא רעש, פגיעה באיטום ו/או בצורת המוצרים 

 וללא פגיעה בעוגני החיבור.

נקודות העיגון של מערכת קירות המסך יבוצעו בהלחמה ו/או  

ע"י אביזרים טלסקופיים, בהתאם לקביעת מהנדס 

 הקונסטרוקציה.

יעשה שימוש בברגי פלדה  הברגים יהיו עשויים מפלב"מ ולא .3

 מצופים קדמיום.

  .CO 2הריתוכים לפלדה יבוצעו בגז  

 ריתוכים לאלומיניום יבוצעו בגז ארגון או דומה. 

במקרה של ריתוכים גלויים יהיו הריתוכים מושחזים על מנת  

 שלא יראו שונים מהחלק המרותך.

 
 

 זיגוג יט.

פים אחרים מופיע בסעיבהתאם להזכוכית בקיר המסך תהיה  .1

 זה. במפרט
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אטמי הזיגוג יותאמו לתפקודם ויהיו מהסוג המעולה ביותר כגון  .2

 לפי החלטת האדריכל. EPDMניאופרן ו/או 

כל האטמים בהם יעשה שימוש בקיר המסך יהיו אטמים  .3

מקוריים של היצרן. פינות האטמים יאטמו בעזרת חומר איטום 

 שיומלץ על ידי היצרן באישור המפקח.

פרופילי גומי המשמשים לאיטום יחתכו במידת אורך העולה  .4

במקצת על אורך התושבת בה הם נעוצים, זאת כדי למנוע 

 התכווצות "ובריחה" של האטמים בפינות.

זיגוג החלונות והדלתות בקיר המסך יהיה מזכוכית זהה ליתר  .5

 זה. מופיע בסעיפים אחרים במפרטבהתאם לקיר המסך 

ללא מדידה בנפרד גם זכוכית מכופפת העבודה כוללת  .6

 )פנורמית(.

 גמר כ.  

 הגמר והצביעה בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.    

 

 בקרת איכות כא.  

קיר המסך יוקם עפ"י כל ההנחיות של המתכננים ובסטיות  .1

 המותרות הבאות:

/+ מ"מ בכל קומה או תא מבני )סולם( של קיר -2סטיה מהקו:  

 /+ מ"מ סטייה כללית.-5המסך ו 

/+ מ"מ -5/+ מ"מ לכל תא מבני )סולם( ו -2סטיה מהאופק:  

 סטייה כללית.

/+ מ"מ בכל קומה או תא מבני )סולם( של קיר -2סטיה מהאנך:  

 /+ מ"מ סטייה כללית.-5המסך ו 

שיטת הניקוז בכל מוצר תהיה מתוכננת שלא תשאר שום  .2

 ילים או בתעלות הניקוז.רטיבות או מים שלא נוקזו בתוך הפרופ

 מ"מ. -7רוחבם של חריצי ניקוז לא יפחת מ 

 

 הרכבה .כב  

עמודי קיר המסך יעוגנו אל המבנה בעזרת אביזרים מקוריים של  .1

היצרן אשר מאפשרים שליטה בכיוונן נקודת התפיסה של העמוד 

 צירים מרחביים. 3 -ב

 

 -6טן מרוחבם של תפרי איטום בין קיר המסך למבנה לא יק .2

 מ"מ.

לתפר יהיה גב מתאים עשוי פרופיל פוליאטילן מוקצף כדוגמת  

 .2003ארפל 

 הזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים של מפרט זה., הגמר 
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 התאמת ובדיקות ד. 

המתכננים והמפקח רשאים להורות על העברת מוצרים  .1

לבדיקות מעבדה מאושרות ועל הקבלן לקחת בחשבון זמן זה 

 לוח הזמנים הכללי לסיום העבודה.בעריכת 

הבדיקות למיניהן לייצור אינן משחררות את הקבלן, בשום  .2

אופן, מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר המוגמר ו/או 

 לאי התאמות ו/או ליקויים שיתגלו במועד מאוחר יותר.

)מפרט כללי  2כל עבודות האלומיניום יבוצע ברמה עפ"י כינוי  .3

 (.1990ממהדורה  12.011פרק 

 

 חומרים  ה.

כל חלקי המערכת יהיו חדשים, חסרי פגמים פנימיים ו/או  .1

 שטחיים, קמטים ו/או עיוותים.

כל אמצעי החיבור ומערכות התליה והקיבוע יהיו כפופים  .2

 לאישור מהנדס הקונסטרוקציה של המבנה.

החיבור יהיה במערכת של שלד מתכת מגולוונת עם ברגי עיגון 

רוסטה. העוגנים יבוטנו בתשתיות הבניה. אופן החיבור מני

והמרחקים בין החיבורים יעמדו במאמצי גזירה ושליפה עפ"י 

קביעת מהנדס הקונסטרוקציה כאמור. שעור הכפף של כל 

 .1:50לא יעלה על רכיב חיפוי 

חיבור החיפוי אל המערכת הנושאת יעשה באופן סמוי ללא  .3

ר והאטמים יהיו מחומרים ברגים נראים. אביזרי החיבו

עמידים בלתי חלידים ואופן החיבור ימנע, בין היתר, גם 

רעשים ורעידות, וכן יובטח בידוד בין אלומיניום לחומרים 

 .בסעיפים אחריםמתכתיים אחרים כפי שפורט 

מ' יהיו מוקשחים בגחונם  1העולה על  מידהציפוי בעלי  רכיבי .4

יהנה מרוסנות. עיצוב בחבטות הרוח ת הרכיבכדי שתזוזות 

המתלים של פח האלומיניום יהיו בעובי מצטבר שלא יפחת מ 

על ברגים בעלי קנה חלק )למניעת  רכיביםמ"מ והשענת ה 4.0

"ניסור"( ההברגה תהיה בקצה הבורג בלבד ומוסטת ממתלה 

 הלוח.

פרטי חיבור החיפוי כפוף כאמור לאישור מהנדס  .5

החישובים הנדרשים לשם הקונסטרוקציה הקבלן יגיש את כל 

 כך.

 

 הגנה וגימור  ו.

כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה אנטי  .1

אישור החלטת האדריכל ועפ"י  לסביבה ימית קורוזיבית

 המפקח.



216 

 

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון קטלוגי או אחר ללא תוספת  .2

ים מחיר ו/או הארכת לו"ז ללא תלות בכמות ובמספר הגוונ

לרבות גוונים מטאליים. דוגמת הגוון תובא לאישור האדריכל 

 לפני ההזמנה.

ממנו הוא  70%עשוי משרף שלפחות  PV.D.Fהצבע יהיה צבע 

או  HYLAR 5000ממשפחת השרפים  2PVFפולימר פלואורי 

500 KYNAR  והאחריות לגבי הדהייה, קילוף והתנפחויות, לא

 שנה. 30תפחת מ 

בלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ חם בעובי כל חלקי הפלדה יק .3

מיקרון או לחילופין עפ"י קביעת המפקח באבץ קר של  80של 

מיקרון לפחות וזאת בהתאם למיקום החלק במעטפת  25

 ובהתאם לדרישת האדריכל והמפקח.

כל חלקי הפלדה יגולוונו לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. חלקים 

 ון קר בהברשה.שיפגעו באתר הבניה יתוקנו בחומר גלו

חלקי המערכת יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים בפני  .4

 פגיעה כימית ו/או מכנית.

 כל מוצר שיפגם לפני קבלת הבנין יוחלף ע"י וע"ח הקבלן. .5

 

 ייצור ז.

החיפוי ייוצר עפ"י התוכניות והדגם המאושרים, ובהתאם  .1

לתקנים, בצורה שתאפשר אטימות למים ולמעבר אויר 

 ביעות רצונו המלאה של המפקח.לש

הקבלן יקפיד על הקוים ההמשכים בבנין עפ"י הנחיות  .2

מעקות, פתחים וכו'( חלונות, האדריכל )כגון קוי קומות, 

 לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

הייצור יכלול, בין היתר, גם את כל האלמנטים הסוגרים  .3

ורי והמשלימים למיניהם, כגון בין חלקי המעטפת למיש

 הבניה, לפתחים, לרצפות, לתקרות וכד'.

הקבלן גם אחראי על שילוב מלא בתכנון, ייצור והרכבה של  .4

החיפוי עם קירות המסך והחלונות הנמצאים בהמשך או בתוך 

המעטפת )וזאת גם אם אינו מבצע את קירות המסך והחלונות 

 בעצמו(.

על גבי כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון שחלק מהחיפוי יהיה  .5

שטחים אופקיים כגון תחתית תקרות, קונזולות וכד', וחלקים 

אחרים יהיו מעוגלים וידרשו כיפופים כל הנ"ל לא יימדד 

 בנפרד.

המערכת כולה תהיה בעלת אפי מים, ניקוז עצמי ואטימה  .6

למעבר מים ו/או רוח וכן בעלת עמידות ללחץ ו/או יניקה 

 נסטרוקטור והמפקח.דינמית של רוחות, כפי שיקבע ע"י הקו
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 בקרת איכות  ח.

הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים  .1

 הרלוונטיים לדעת המפקח.

בדיקות התפקוד תעשינה הן ע"ג אב טיפוס והן על כל המערכת  .2

 כשהיא מותקנת בשלמותה בבנין.

האיכות תהיה בהתאם לנדרש בתקנים למיניהם, מפרטי מכון  .3

ים, הרשויות המוסמכות ודרישות המפרט המיוחד, התקנ

 המתכננים והמפקח.

 

 מבנה ט.

בקו המפגש האנכי )בחיפוי אנכי( שבין כל שני פחים יותקן על גבי קיר   

המבנה פרופיל אלומיניום בחתך תעלה. בפרופיל יותקנו פינים של 

חלד עליהם יתלו פחי הציפוי. הפינים שעליהם יתלו פחי -פלדת אל

י יהיו מפלדת אלחלד. פני הפינים יהיו חלקים ללא תבריג או הציפו

חספוס אחר העלול לפצור את הפחים. כאשר החיפוי הוא אופקי יבוצע 

 הנ"ל בקו מפגש אופקי.

בין הפינים ונקודות התלייה בפחי הציפוי יותקנו רפידות פלסטיות   

 מתאימות.

יפוי. על הקבלן דגש מיוחד יושם על אופן ניקוז המים ממערכת פחי הצ  

הפחים  להראות בפרטים שיגיש לאישור כיצד ולהיכן ינוקזו המים.

יכופפו ויותקנו כך שבקווי המפגש האנכיים והאופקיים שבין פח לפח 

 מ"מ. 20ל  10ייוצר שקע שרחבו בין 

מערכת החיפוי כולה תהיה בעלת יכולת של התפשטות תרמית אנכית   

ותותקן באופן שימנע רעשים  ואופקית.מערכת חיפוי הקיר תיוצר

וחריקות הנובעים משינויים תרמיים, תנודות הבניין, כוחות רוח 

דגש מיוחד יינתן לשיכוך רעשי הגשם  והשפעות סביבתיות אחרות.

(ANTI DRUM ע"י התזת צבע מתאים על חלקו האחורי של פח )

 החיפוי או באמצעים אחרים.

 

 הרכבה  י.

תהיה במקום מוגן עפ"י הנחיות אחסנת החלקים לפי ההרכבה  .1

 המפקח.

כל החלקים יובאו לאתר, כאמור, כשהם עטופים בפילם הגנה  .2

 אשר יוסר בגמר העבודה.

עבודות ההרכבה תעשינה ברמה מקצועית גבוהה ע"י עובדים  .3

 שנים לפחות. 3מקצועיים, מיומנים ובעלי נסיון מוכח של 

ה בינה לבין המערכת תבוצע בצורה שתבטיח אטימה מלא .4

עצמה ובינה לבין קירות הבנין. חומרי האיטום יעמדו 
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. לצורך בדיקת אטימות המערכת 153, 143בדרישות מפמ"כ 

 תבוצע בדיקת המטרה בהתאם לקביעת המפקח.

 

 )לחיפוי בלבד( כמויות ומחירים  יא.

המערכת תמדד נטו )בניכוי הפתחים למיניהם( כמוצר מוגמר,  .1

המדידה בהשלכה מקבילה למישור  -מו מושלם ומורכב במקו

 המחופה.

כאמור המדידה הינה על מישור החזית בלבד בניכוי כל  .2

בחפיות, בחלקים נסתרים, הפתחים וללא מדידת החיפוי 

בגליפים האנכיים והאופקיים באדנים ו/או במזוזות. לא 

ימדדו גם חיפויים על פני מעקות  למיניהם המשכי חיפוי 

ת מעבר לקיר, תחתית וסיומכגון ס"מ(  60עד ) מאונכים לחזית

 וכד'. ותתקר

כל חלק מהעבודה הוא קומפלט כולל, בין היתר, גם תכנון,  .3

יצור, הובלה, הרכבה, חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, 

 חומרי עזר, פיגומים וכן את כל החומרים 

והאמצעים הדרושים לפעילות תקינה במקום וכן כל הנדרש 

 דירת מים ורוח.למניעת ח

, המחיר כולל, בין אחרים במפרט זהבנוסף למופיע בסעיפים  .4

היתר, ללא מדידה בנפרד, גם תכנון מפורט, דגמים ודוגמאות 

)כמתואר בפרקים קודמים(, כל המרכיבים קומפלט, כל 

אמצעי החיבור למיניהם, הקונסטרוקציה, החיזוקים, 

גים, אדנים פנימיים כיסויים, הלבשות, גליפים, מזוזות, קופינ

 פלשונגים,פחי סיום, סינרים, איטום בין הפחים, וחיצוניים, 

אטמים, בידודים, אביזרים  פתחים, תריסים, ניקובים,

וחיזוקים למיניהם, גימור ואחריות כמפורט וכן כל הנדרש 

לביצוע מושלם במקום, לשביעות רצונם המלאה של האדריכל, 

 הקונסטרוקטור והמפקח.

יה שום תוספת מחיר עבור ביצוע לא רגולרי, מכופף, לא תה .5

קשתי, עגול וכד' ו/או מיוחדים כמו עמודים עגולים ואחרים 

למיניהן, נוטים עגולות ואחרות ורכיבים בצורות שונות קורות 

 .אופקיים, צרים, קונזולים עמוקים וכד'

)שקעים,  כמו כן נכללים במחיר העבודה, לא מדידה בנפרד .6 

גם פינות  כגון בולנוס וכד' , אלמנטים מנוקבים (בליטות 

מעוגלות, התאמות, הלבשות, פרופילים, חיתוכים והתאמתם 

בצורה לא סטנדרטית, כיפופים, ו/או כל צורה אחרת של 

 צרופים ו/או עיבוד עפ"י קביעת האדריכל והמפקח.

 
 

 פוי(פריטים, ק.מסך, חי -תכולת העבודה )לכל עבודות האלומיניום 12.08.00
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כל חלק מהעבודה הוא קומפלט וכולל בין היתר גם תכנון יצור, הובלה,  א.

הרכבה, חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, איטום בידוד )אקוסטי, טרמי, 

כימי וכד'( חומרי עזר, פיגומים וכן את כל החומרים והאמצעים הדרושים 

 רוח וכד'.לפעילות תקינה במקום וכן את כל הנדרש למניעת חדירת מים 
         

בנוסף למופיע בסעיפים הקודמים תכלול העבודה, ללא מדידה נפרדת, בין  ב.

אלגון, צביעה, איטום, בידוד )ישר, קשתי או פנורמי(  היתר, גם: זיגוג

אקוסטי, טרמי, וכד'. ליטוש הרכבות, התקנות, כל הפרזול הנדרש, מסילות 

, מחזירי שמן, עינית הצצה, לסוגיהן, מעצורי דלתות, צירים הידראוליים

מעצורים, סוגרי רצפה, )משאבות(, מנעולים למיניהם לרבות מסטר, רוזטות 

תכנון מפורט, להגנה, לשינוי גוון, לאיטום וכד',  –פילם לזיגוג מחוסמות, 

חלונות לשחרור עשן )עם קשר  מלבנים ומלבנים סמויים, רפפות, רשתות,

תריסים בשלמותם על כל אביזריהם ר תריסי אוורו למערכת גילוי אש/עשן(

ומנגנוניהם, מסעדי מעקות מחומר שונה של המעקה, אדני אלומיניום 

השלמות אנכיות ואופקיות בין , פנימיים, כיסויים, בידודים אטמים 

. תכניות יצור והרכבה, יצירת דוגמאות ואבות הפריטים לאלמנטים אחרים

וחדים , סורגים ושבכות פלדה טיפוס ובדיקתם, מלבנים סמויים, רכיבים מי

  משולבות, וכן  אלמנטי הצללה למיניהם פנימיים וחיצוניים. 
      

לא תהיה שום תוספת מחיר עבור ביצוע לא רגולרי, קשתי, עגול וכד' ו/או  ג.

, וכן עבור "שיבוץ" פרופילי חלקים אופקיים, צרים, קונזולים, עמודים וכד'

 כפי שיקבעו ע"י האדריכל. אלומיניום ע"י משבצות במרווחים
 

כמו כן נכלל במחיר העבודה, ללא תוספת מחיר, גם התאמות פרופילים,  ד.

חיתוכים והתאמתם בצורה לא סטנדרטית, כיפופים, "גילוח", הדבקה, 

מתיחה או כל צורה אחרת של צרופים ו/או עבוד עפ"י קביעת האדריכל ו/או 

 המפקח.
 

בידוד טרמי של  מחיר, בין היתר גם במחיר העבודה נכלל, ללא תוספת ה.

יצירת וכיסוי אדנים פנימיים מפח אלומיניום לכיסוי מזוזות  הפרופילים וכן

הקפיות וסיפים של חלונות ודלתות לכל עובי הקיר המוגמר. כמו כן נכללים 

גם כל ההפרדות והאטמים האנכיים והאפקיים )מסנדוויץ פח אלומיניום 

ין הפריטים לבין הקירות ו/או העמודים ממולא פוליאוריתן מוקצף( ב

 פרופילים שונים כגון בולנוס עפ"י בחירת האדריכל. הניצבים.

מגבילי פתיחה לחלונות ודלתות המסוגלים להחזיק את הכנף פתוחה כנגד  

 קמ"ש לפחות. 40רוחות של 
 

מיגון פריטים ע"י סורגים משולבים למיניהם נכלל במחיר העבודה, ללא  ו.

 ר.תוספת מחי
 

בכל פתח אשר אינו מסורג או בפתח אחר, עפ"י קביעת האדריכל, יכלול  ז.

, גם מגביל פתיחה כפוף למפרט מת"י באופן ללא תוספת מחירהחלון, 

 ס"מ. 10-שהחלון לא יוכל להיפתח מעבר ל
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במחיר העבודה נכלל ללא תוספת מחיר גם תכניות עדות, הוראות  ח.

גוון( ו/או חומר מיוחד לתיקון  ק"ג צבע )מכל 10אחזקה מונעת ,  

,  2%פגיעות בציפוי באנודייזד )מכל גוון( מוצרי פרזול וזיגוג בשעור 

 הזכוכיות חתוכות למידות עפ"י הוראות המזמין.
 

כל המוזכר לעיל מתייחס לכל סוגי הפריטים כגון פריטי אלומיניום רגילים ,  ט.   

 קירות מסך וחיפוי אלומיניום.

 

ודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצוע בדיקות מכון במחירי העב י.

התקנים וגם תיקונים להבטחת התאמה מלאה של כל העבודות והמוצרים 

לכל התקנים ומפרטי מכון התקנים וזאת על ידי הקבלן ועל חשבונו . 

בנוסף לרשימת התקנים ומפרטי מכון התקנים המאוזכרים בתחילת פרק 

ל בשלמותה על עבודה זו יחולו בין היתר גם במפרט הכללי ושתחו 12

מפרטי מכון  1139,1878התקנים ומפרטי מכון התקנים הבאים: תקנים : 

 .171,211התקנים: 
 

 

 

 

 במקרה של סתירה ו/או אי הבנה בין התיאור לבין מסמכי המכרז, התכניות ו/או      12.09.00

 ות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או התקנים ו/או דריש                                 

 .אדריכלהמחמירה יותר עפ"י קביעת ה                                

 

 

 

 מערכת מזוג אוירל - 15פרק 

 

 תנאים כללים -פרק א'  15.01.00
 

 תיאור הפרויקט 15.01.01
 
 אבה.פרויקט זה עוסק בהתקנת מערכות מ"א ואוורור באולם כניסה במסוף ט 

 
  מערכת מיזוג האוויר באולם תבוסס על שתי יחידות מ"א מרכזיות בהתפשטות ישירה 

 
 , אשר יוצבו על גג המבנה.PACKAGEמטיפוס 

 
 אספקת האוויר לאולם תהיה ע"י תעלות תלויות תקרה גלויות ומפזרים תקרתיים. 

 
 אב"כ. הממ"מ ימוזג ע"י יחידת מ"א מפוצלת עילית, ותותקן בו מערכת לסינון 

 
 השירותים יאווררו באופן מאולץ ע"י מפוח פליטה ייעודי.            

 
 באולם יותקן לוח הפעלה מרחוק שישרת את יחידות מ"א של האולם.           

 
 העבודה באתר תבוצע בהתאם לנהלי הביטחון במסוף.           
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 קבלן מזוג אויר      15.01.02
 

 נאים המוקדמים המפורטים להלן:על הקבלן המבצע לעמוד בת 
 

שור מרשם הקבלנים בדבר רשום בפנקס הקבלנים כקבלן מורשה לביצוע עבודות עבור יא א.
 מתקני מזוג אויר. - 170משרדי ממשלה בסווג ענף 

 
קבלני כן לו ,ייקט וכו'ו, מנהל פרקבלן מזוג האויר שור היועץ והמזמין לצוות הטכני שליא  .ב

שרו שכירי וולא יא ,שרו קבלני משנה לעבודה ללא קבלן מ.אושלא יאמודגש  .המשנה שלו
 קבלן ראשי לבנין כקבלני משנה לעבודות מזוג אויר.

 
 ג. הקבלן יהיה בעל פריסה ארצית לתחזוקה וביצוע.

     
 

 הגדרות:      15.01.03
 

ה בכל מקום המוזכר להלן "קבלן". הכוונה לקבלן העוסק בכל העבודה הקשור "קבלן": 
 המתוארת במפרט זה ובתכניות המצורפות. מזוג האויר במערכת

 
בכל מקום המוזכר להלן "יועץ". הכוונה לבא כח המשרד המתכנן של העבודה   :"יועץ"

 המתוארת במפרט זה ובתכניות המצורפות. 
 

בכל מקום המוזכר להלן "מפקח". הכוונה לבא כח המזמינים המפקח על העבודה  "מפקח": 
 מפרט זה ובתכניות המצורפות.המתוארת ב

 
 בכל מקום המוזכר להלן "מזמין" הכוונה לבא כח רשות שדה התעופה. "מזמין":

 
 

 חוקים, תקנות ותקנים         15.01.00
 

 
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן 

האמריקאית למהנדסי חימום. ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה 
במהדורתו האחרונה, או לתקנים אמריקאיים אחרים  (ASHRAE)" ואוורורקירור 

 .NFPA. SMACNA)המתייחסים לנדון )
 
 

 
 

 הגשת תחליפים לחומר ולציוד     15.01.05
 

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, 
 ק ופעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי.טיב, הספ

 
קבלת כל תחליף שהוא, או חלק ממנו חייבת באישור היועץ ו/או המזמין. החלטתו בנדון 

על ידי הקבלן אינו תואם את  שהותקןתהיה סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד 
, לציוד הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחוייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו

 מתאים כפי הנדרש, והעומד בתנאי המפרט.
 

 
 שיונות ואישוריםיר      15.01.00

 
הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הדרושים לעבודת מיזוג האויר והאוורור שבמפרט 
זה, וכן יסדיר את כל הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, ויספק למזמין 

 רושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.את כל התעודות הד
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שיון יכמו כן ידאג הקבלן לכל רשיונות היבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים ר
סור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל פרטים אחרים מבוא יגיעו בזמן. הקבלן ייי

 ת העבודה.העלולים להשפיע על מהלך התקדמו
 

 
 

 תכניות עבודה, שינויים ואישורים     15.01.07
 

על הקבלן לקבל אישור מאת היועץ והמפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן  א.
להגיש למפקח תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת 

 החומרים והציוד אשר הינו מתכוון להזמין.
 ה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.רק לאחר אישור הרשימ 

 
לפני הכנת והגשת תכניות העבודה לאישור היועץ והמפקח יבקר הקבלן במקום  

העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתכניותיו יתאימו לגודל 
הפתחים הגמורים בהתאם לתכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים 

 ציודו למקום העבודה.  עם העברת
ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפתח הקיים,       

יבוצע שינוי זה על חשבון הקבלן בלבד. אישור המפקח על תכניות העבודה של הקבלן 
אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים ו/או 

ין זאת במפורש על גבי תכנית העבודה המאושרת על ידו, קיימים , אלא אם צי
 והמאושרות ע"ח מי יבוצעו השינויים הנ"ל.

 
הקבלן יקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות הארכיטקטוניות  

 לא כוללות את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.
 

השרוולים והמעברים בתקרות, קורות  ,םכמו כן יבדוק יסמן ויתאם הקבלן את החורי 
 דא התאמתם.וווקירות, הקיימים בשטח והמתוכננים בעתיד וי

 
הקבלן יסמן את כל החורים, השרוולים והמעברים הקיימים והנדרשים בתוכניות  

 העבודה שהוא מגיש.
 

על הקבלן להגיש לאישור היועץ והמפקח תכניות עבודה של מתקני הקירור, צנרת,   ב.
ות, פיקוד, חיווט חשמלי, חיבורי חשמל, תכניות בסיסים, דפי קטלוגים תעל

לוחות זמנים וכל פרט אחר ולוחות חשמל, העמדת ציוד תוכנית המתארים את הציוד, 
 כפי שידרש על ידי היועץ והמפקח.

 
כל התכניות, דפי הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם ליעודם  ג.

 מציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.ושימושם. אינפור
 

הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו  ד.
שר את תכניות העבודה, אך דרושים לפעולה יהמפקח שאאו במיוחד על ידי היועץ 

 תקינה וסדירה של מערכות מיזוג האויר.
 

ציע בתכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם במקרה שהקבלן מ ה.
הסיבות להצעת השינוי. לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המפקח. המפקח 
יחליט לפי ראות עיניו אם להעביר שינוי זה ליועצים השונים ולאדריכל, או יקבע 

אין אישור זה  .יםבעצמו את השינוי ויאשרו במקום בכתב, עם העתק לכל היועצ
 מהווה לכשעצמו אישור תשלום כלשהו.

 
אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי היועץ והמפקח. במקרה  ו. 

שהקבלן התקין חומרים וציוד לפני שקיבל שקיבל אישור, יהיה עליו להחליפם לפי 
 הוראות המפקח במקרה שידרש, ללא תוספת תשלום. 

 
 ,ין תוכניות עבודה מפורטות המפרטות את דרישות הבנין כמו בסיסיםעל הקבלן להכ ז.

 דרישות ניקוז והזנות חשמל.  ,מעברים ,פתחים
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העתקים  4-יוגשו ליועץ ב -כל תכניות העבודה, רשימות הציוד, דפי קטלוגים וכו'  ח.
 לפחות. 

דכנות בהם יחד עם סט תוכניות מעו ,עותק מאושר אחד יועבר ע"י הקבלן למפקח        
 כנסו כל השינויים שנדרשו ע"י היועץ.וה

 
 דוגמאות של חומרים וציוד    15.01.08

 
לאחר מסירת ההזמנה על העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ ולמפקח לשם אישור, 

דוגמאות שאושרו ישארו בידי המאשרים עד לאחר  .דוגמאות של החומרים והציוד כפי שידרש
 קבלת המתקן.

 
 

 
   מניעת רעש ורעידות       15.01.00  

 
הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק או יותקן במסגרת עבודה זו, לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי      

   סבירים 
 .במבנה כולו     

 
הקבלן יבודד את חלקי המערכת השונים בעזרת קפיצים וחומר בידוד אקוסטי, במטרה למנוע      

     העברת רעש 
מתקן שיגרום לרעש ו/או לרעידות בחלק כלשהו של הבנין,  . יןיעידות לשאר חלקי הבנור     
 חשבו לבלתי ישי
או בלתי רצויים בעיני היועץ  ים ולתקנות יועץ האקוסטיקהנסבלים או מטרידים, בהתאם לחוק     

  ו/או 
השינויים  במקרה כזה יערוך הקבלן, על חשבונו ובאישור המפקח, את .המפקח, לא יתקבל    

  הדרושים כדי 
להבטיח פעולה שקטה כגון בידוד הציוד, איזון מפוחים, התקנת בולמי זעזועים, משתיקי קול     

 .וכו'
יתכנן את יסודות הציוד ותמיכתו באופן שיבטיח בידוד המתקן מהמבנה, מבחינת העברת ן הקבל          
   רעש 

 VIBRATIONאו  MASONת יהיו מתוצרת ורעידות, כל בולמי הרעידות במערכ          

MOUNTINGS  או 
 מאושר. ערך שווה 

 
   בחיבורים לכל חלק של ציוד, בין  .תעלות יצוידו בחיבורים גמישים, למניעת העברת רעידות לבנין   
   מ"מ. במתלים יותקן שרוול ניאופרן בין  5תמיכת התעלה לתעלה עצמה יותקן פס ניאופרן בעובי    
 מ"מ. 5נור, בעובי ילצ המתלה   
 
מ"מ לפחות, אטומים למעבר מים  2, או מניאופרן, בעובי שימשוניתהחיבורים הגמישים יהיו מבד    

 ואויר 
  .ס"מ 20לי של אובאורך מינימ   
 מפוחי שחרור עשן יותקנו ללא חיבורים גמישים.   
יצרני הציוד ובאישור  בולמי הרעידות האורגינליים ליחידות השונות יהיו בהתאם להמלצת   

 היועץ.
 
מעברי התעלות והצנרת דרך גגות וקירות יהיו דרך שרוולים ופתחים שיוכנו מראש. הקבלן ימלא    

 את 
ס"מ משני  1-2בצמר זכוכית דחוס ומריחה של מסטיק אלסטי בעובי  המרווח בין השרוול לתעלה    

 צידי הקיר   
 די אש.לפי פרט מאושר. כל החומרים יהיו עמי   
 

 התחברויות לניקוז     15.01.10   
 

. על המזמיןעל הקבלן לבדוק את סידורי הניקוז המיועדים למערכת מזוג האויר והמבוצעים ע"י     
    הקבלן 

 לתאם את המיקום והגובה המדוייקים של ההתחברויות עם המפקח.    



224 

 

 
לנ"ל ויבצע את ההתחברות לניקוז הקבלן יפקח על ביצוע נכון של ההתחברויות ויהיה אחראי     
    ע"י  הוזןש

 אחרים.    
 

 
 הגנה בפני חלודה 15.01.11
   

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו  
 כל שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כלשם כך יפריד הקבלן ו ,לודהחמוגנים באופן יעיל בפני 

 ם.ייהיו מגולבנ או מתוקנים גלויים ל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבותכ     
 
 צביעה    15.01.12
 

כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות מתלים, פחי פלדה  
 ויר, כמתואר להלן:וו ע"י קבלן מיזוג האעינוקו ויצב -וכו' 

 הכנת שטח: . א
 

 זל ופלדה בלתי מגולבנת:בר .1
 

חלקי ציוד כגון: מחליפי חום, בתי לוליין למפוחים צנטריפוגליים המיוצרים בבית חרושת או  
 .(BLASTING SAND) מפעל,ינוקו היטב על ידי ריסוס חול

 
מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה, צנורות וכו'  1.5-אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ

 בעזרת מברשת פלדה. ינוקו כנ"ל או -
 

 אלומיניום, פלדה מגולבנת ונחושת: .2
 

ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה מגולבנת יצבעו ב"ווש  
 פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולבן.

 כל שכבה תהיה בגוון שונה. 
 
 

  צביעה:   ב.
 

 צביעת חלקים אשר יעברו קליה:. 1
 

יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון שתי שכבות צבע  
 מאושר.

 
 צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ: .2
 

, לפלדה מגולבנת, שתי שכבות של צבע מגן מיניום או WASH PRIMERשכבה אחת של  
 אושר.כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סינטטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מ

 
  צביעת צנרת: .3
 

נורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים בקירות יצ 
 יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית.

 
נורות פלדה בלתי מגולבנים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון יצ 

 מיניום ובשתי שכבות צבע עליון.
 

גולבנים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד " פוליקוט" )צבע מאושר נורות מיצ 
 למגולבן( וצבע גמר עליון.
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נורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם. צנורות מגולבנים יצבעו בצבע יצ 
 יסוד מאושר למגולבן.

 
 הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר. 

 
ר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע עם גמ 

 מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.
 

בכל מקום בתעלות אויר בו מותקן מפזר אויר או תריס אויר חוזר, תצבע דופן התעלה 
 הדבר ע"י המפקח. ידרשיאם  -הנמצאת ממול בצבע שחור מאושר 

 
באם לא שוכנע שצביעתו נעשתה לפי הנדרש  ,המפקח רשאי לפסול צביעת ציוד כלשהו

במפרט, ולדרוש מהקבלן לבצע צביעה נוספת, ובאם נדרש לנקות את הציוד ולצבעו מחדש 
 וחובת ההוכחה על הקבלן.

 
 תעלות 15.01.13

 
ולבן בהתאם לדרישות המפרט נמוך" יהיו מפח מג-מטיפוס "לחץיהיו תעלות מזוג אויר  .א

 הכללי. 
 

 ס"מ רוחב יבוצעו עם אוגן. 100  תעלות מעל .ב
האוגנים יהיו מיוצרים מפח התעלה, ע"י כיפוף כפול, עם אביזרי פינה חרושתיים. הידוק 

   הקטעים זה לזה 
יתבצע ע"י ברגים בפינות, וכן ע"י מהדקים מיוחדים לאורך הפאות החיצוניות, במרחקים של 

  מ זה ס" 40
 מזה. לא יאושרו קידוחים של ברגים דרך האוגן.

 

 100% -תעלות פליטה משירותים יהיו מטיפוס "לחץ נמוך אטום". כל התפרים יאטמו ב      .ג
RTV  גומי( 

 סיליקוני( מדגם מאושר.
 

 קטעי תעלות פליטה המתחברים לציוד יהיו תמיד עם בידוד אקוסטי.     .ד
 

, 100%בעלות אטימה נגד גשם ואבק האטימה במסטיק סיליקוני  תעלות גלויות על הגג יהיו     .ה
RTVשכבות פוליגג של שרפון  2 -, והדבקה בסרט ביטומן עם גב אלומיניום וציפוי חיצוני ב

 או ש"ע מאושר.
 

תמיכת תעלות גלויות על הגג תהיה ע"ג פרופילים מגולבנים ללא ברגים, עם הפרדה      .ו
 בגומי מחורץ.

 
רקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר ההארקה כלול הקבלן ידאג להא .ז

 במחיר התעלות.
 
עם ציפוי הגנה פנימית נגד  PCF 2בידוד אקוסטי פנימי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות  .ח

 התפוררות.
 של מכון התקנים עם אשור בר תוקף. V.3.3כל הבידוד יהיו בעלי סיווג 

 
ף מפלג )קוודרנט( עם אפשרות נעילה, בין אם צויין בתכניות בכל התפצלות של תעלה יותקן מדי.           

 ובין אם 
 ו.לא             

 
בתכניות  בכל קשת של תעלה הנמצאת לפני פיצול יותקנו כפות כיוון פנימיות, בין אם צוין יא.       

 ובין אם לא.
 
 

 ויסות, מבחני פעולה והרצה   15.01.10    
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קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני עם סיום הקמת המתקן ולפני  

הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה נוספת 
דרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה. הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים יאשר עלולה לה

מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל  :וןשידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כג
 וכו'.

 
 יחידות הטיפול באוויר יופעלו ע"י נציג היצרן כולל אביזרי הבטחה ופיקוד. 
כל יחידות מיזוג האויר, מערכות פיזור האויר והמפזרים יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש  

בלן יוודא פיזור אויר נאות אשר יצור חלוקת בתכניות ובמפרט, בטמפרטורה הנדרשת. הק
 . טמפרטורות נאותה כנדרש במפרט 

 
כל המנועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם. כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו ויבדקו להפסקת  

פעולת המנועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פני לוח 
פרמטר. כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית השנתות של כל אמ

 יבדקו לפעולה תקינה.
 

לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו. הוא יערוך מבחן כללי סופי של  
 המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. 

 
זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה  הקבלן יערוך בעת מבחן      

שוטפת, כמויות וטמפרטורת האויר באיזורים הממוזגים, כמויות אויר פליטה וכל יתר 
  האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות מפרט זה.

 
שור היועץ ו/או שיטות מדידת האויר וסוג מכשירי המדידה המוצעים ע"י הקבלן, חייבים לקבל אי 

לא תתקבלנה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר נערכו במכשירים או שיטות אשר לא  .המזמין
קיבלו את אישורו המוקדם של היועץ ו/או המזמין. הקבלן צריך לספק את כל מכשירי המדידה 

. הדרושים לעריכת המבחנים הנ"ל. המכשירים בהם נערכים המבחנים חייבים להיות מדוייקים
יצטרך הקבלן לספק תעודות כיול למכשירים הנ"ל ממוסדות מאושרים לכך לפני  ,דרש לכךיכאשר י

 המבחנים, תוך עריכת המבחנים או אחריהם.
 

עם גמר הבדיקות, הויסותים וכיוון המתקן למצב התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן  
 ים:ובו יצויינו הפרטים הבא ,ליועץ ו/או למזמין דו"ח

 
 דו"ח הפעלה של היצרן, מאושר על ידו. –עבור כל יח' טיפול באוויר עילית מפוצלת  -
 טמפרטורות מדחום יבש ומדחום רטוב בנקודות הבאות: אויר - יחידה באולםעבור כל  -
 חיצון, בתא הערבוב, ביציאה מהמפוח, ובתוך כל אחד מן האיזורים הממוזגים.   
 : ביציאה מן המפוח, בכל אחת מתעלות האספקה, כמות האויר בנקודות הבאות  
 ובכל אחד מן המפזרים. בתעלת אויר חוזר  

 
לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישת היועץ ו/או המזמין  

שינויים בויסות כמויות האויר לשם התאמת הטמפרטורות על מנת להביא את המתקן למצב פעולה 
 ם לדרישות המפרט והתכניות.תקין בהתא

 
רישום תוצאות כל המבחנים ימסר למשרד היועץ בשני העתקים. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם  

ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו 
 המוסמך. 

הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו/או  במידה שבעת המבחן עם היועץ ימצאו סטיות מהאינפורמציה     
זו שנדרשה במפרט זה וידרשו ויסותים נוספים ומבחנים נוספים, ידרש הקבלן לשאת בהוצאות 

 היועץ ו/או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל.
 

מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה  לפני 
יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או נציגיו בכל הנוגע  14-מות אך לא פח

 .להפעלתו ולאחזקתו של המתקן
 
 תכניות חשמל     15.01.15

 



227 

 

הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים, תכניות עבודה דיאגרמטיות מפורטות 
 -סות, נורות ביקורת, חיבורי פנים וכו' מתנעים, אביזרי ווי ,לאינסטלציה החשמלית, לחיבור מנועים

וימסרם בצירוף רשימה המכילה את שם היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק. תכניות 
 אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.

 
 . והמזמיןהקבלן רשאי להתחיל בעבודתו רק לאחר שקיבל אישור על התכניות הנ"ל מאת היועץ 

 
  הגיש      15.01.10

 
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון:  

 לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. -מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 
  
בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד, יודיע הקבלן על כך  

ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם ליועץ 
 מהמפקח.

 
מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי ביקורת, בכל עת,  

 ולכל העבודות המבוצעות על ידו. 
 

 
 

 הפעלה זמנית של ציוד    15.01.17
 

ע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן ציוד אשר יהווה חלק קבו
, יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת קררלדאוג שכל המסננים הן במערכת האויר והן במערכת ה

המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם 
 פיות.סיום הבדיקות למערכות נקיות וסו

 
 

 
   שילוט וסימון 15.01.18

 
 .הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים

שכבות "סנדויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי  3השלטים יהיו ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל 
ריאה ברורה דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תהיינה בגודל הניתן לק

מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר  5ממרחק 
 הפרטים העיקריים של היחידה. 

 יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים.  -כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו', 
שניתן יהיה לדעת את יעודה ואת כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך 

 כיוון הזרימה בה.
 הנ"ל יסופק בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להלן.

 
 
 

 מפרט טכני מיוחד –פרק ב'   15.02.00
 

  היקף העבודה 15.02.01
 

  היקף העבודה       
 

כס והיטלים העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קניה, מ
כלשהם, שחרור, מיסי נמל, הובלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקנה, חומרים, מכשירי 

 ויר, הרצה והפעלה וכד'.והם, ויסות כמויות האיעבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים למינ
 

 העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, אספקה והתקנה של: 
 

 .PACKAGEס יחידות מ"א בהתפשטות ישירה מטיפו .א
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 מזגן דקורטיבי עילי מפוצל. .ב

 
 מפוח אוורור שירותים צנטריפוגלי. .ג

 

 צנרת גז וחשמל. .ד
 

 תעלות אויר, בידודן ואביזרי פיזור אוויר. .ה
 

 לוח חשמל. .ו

 

 מערכת סינון אב"כ לחדר הממ"מ. .ז
 

 מערכת חשמל מושלמת. .ח
 

 מערכת פיקוד מושלמת. .ט
 

 אספקת מכשירי מדידה. .י
 

 אספקת תכניות עבודה. .יא
 

ויתנים להגנת פינות, מסגרת עץ ויתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר כגון: זכל  .יב
  ברגים, 

מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צנרת, חומרים אקוסטיים, בולמי 
  רעידות, 

 ויר, אף אם לא צוינו מפרט זה ובתוכניות.ושבלונות וכד', עבור מערכת מזוג הא
 

 הם.יגומים למיניפ .יג
 

 ח ומאור לצורך ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין.וי של כחבור זמנ .יד
 

 וספר מתקן. AS MADEתוכניות    .טו

 שרות ואחריות כמפורט.   .טז

 ביצוע פתחים, סגירתם ואטימתם לרבות כל האביזרים לפי פרטים מאושרים על ידי המפקח.   .יז

 המתאים, תקני שא עמיד בחומר אש במחיצות וצינורות תעלות מעברי סביב אטימה"ל כנ   .יח

 .המחיצה לעמידות

 הדרכת צוות המזמין, כל הבדיקות הנדרשות לרבות תשלום אגרות לרשויות.   .יט

 סימון ושילוט כנדרש.   .כ

 תליות וחיזוקים.   .כא

 אביזרים למניעת רעד.   .כב

 כל יתר העבודות והפעולות המתוארות במפרט זה.   .כג

 
 

 
 

 העבודה כוללת:      
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 חשמל  . 1
  
משנה למ"א להתחבר אל הכנות החשמל לציוד באחריות קבלן  

 מ"א שיעשה קבלן משנה לעבודות חשמל.
באחריות קבלן מ"א לבצע תיאום גודל, מיקום ההזנות ומנתקי        

 ביטחון אל מול קבלן משנה לעבודות חשמל.
 

 ניקוז . 2
  
 התחברות להכנות, תיאום גודל ומיקום. 

 
 
 
 
 

 תנאי תכנון  15.02.02          
 

 ויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן:ומתקן מזוג הא א. 
 

 )לא מבוקרת( C0 1 + 23, 50%-RH   קיץ : 
 )לא מבוקרת( C0 1 + 21 ,50%-RH  חורף:  

       
 

 תנאי החוץ שנלקחו בחשבון: ב. 
 

 CDB 43 , CWB 26  קיץ : 

 CDB 4חורף:           
  

 

 

 

 

 

 

 ייםמזגנים מפוצלים עיל  15.02.03
 
 תיאור המערכת .1

 
 המערכות יהיו מתוצרת "אלקטרה או "תדיראן" או "מיצובישי".          

     
 כללי .2

 
התפוקות של המערכת הם תפוקות נטו אחרי מפלי לחץ של הצנרת, ותנאי  א.

 פנים וחוץ הנדרשים בתנאי תכנון.
 

 .FMאו   UL, המבוסס על תקן 1001הרכיבים יהיו בעלי אישור לפי ת"י  ב.
 
 , ללא פריקה.C °05היחידות יעבדו עד טמפ' חוץ של  ג.
 

 ד.  המערכת תיבנה ותותקן כך שתתאפשר גישה קלה לשירות. 
 

התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת, ותבוצע ע"פ חוקי חברת החשמל,      
תוך נקיטת אמצעי האבטחה למניעת התחשמלות של אנשי השירות, או 

 המשתמשים.
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 יחידת עיבוי  .     3
 
ת מ' מיחיד 1במרחק  db(A) 57. רמת הרעש לא תעלה על הבפעולת השקט ההית ההיחיד .א

 .העיבוי
 
 חד פאזית, כמצויין בתכניות. היחידה תוזן דרך מנתקי ביטחון. ההית היחידה .ב
 
יחידת העיבוי תוצב ע"ג בולמי רעידות מגומי מחורץ, אשר תוצב על גבי "שולחן" מפרופילי פלדה  ג.

 מגולבנים בחום לאחר היצור, דוגמת תוצרת "שחקים".
 

רגלי השולחן יוצבו על גבי פרופילי פלדה מפולסים, שיופרדו מפני שכבת האיטום של הגג ע"י יריעות  ד.
 חומר 

 איטום.        
 

 
 איודיחידת .   0       
 

 , מדגם עילי דקורטיבי.מטיפוס מפוצל ההיהאיוד תיחידת  .א
 

 ת משאבת חום.בשיטפעל ת ההיחיד .ב
 

 ס"מ מהתקרה או מתקרת התותב. 10היחידה תותקן  ג.
 
 תרמוסטט על הקיר.תהיה ע"י  ההפעלת היחיד ד.
 

 ויר יהיו מטיפוס רב פעמי, הניתן לרחיצה.ומסנני הא ה.
 

 ו.   היחידה תהיה חד פאזית ותוזן דרך מנתק ביטחון/שקע תקע.
 
 
 צנרת הגז.       5
 

 " עם חיבורים בהלחמת כסף או חיבורי פלר. Lוס "הצנרת תעשה מנחושת טיפ 
 

 כל האביזרים יהיו מנחושת או סגסוגת נחושת. לא יהיו חיבורים לאורך הצנרת. 
 

 , ועובי הדופן יהיה בהתאמה ללחצי העבודה.a410Rהצנרת תתאים לפעולה בקרר  
 

 צנרת הגז והחשמל בתוך קירות ובריצוף, תותקן בתוך תעלת פח קשיחה.  
 
 מ"מ.  19בעובי  –צנרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפלקס"         
 

 הבידוד על הגג יצופה בשתי שכבות גזה וסילפס.       
  

 מלופף. PVCהבידוד בתוך המבנה יצופה בסרט        
 

 על הגג יותקן הבידוד בתעלות פח מגולבן.       
 

 חיבור הצנרת. הבידוד יותקן בהשחלה, לפני       
 

 : ע"פ המלצת היצרן.קטרי צנרת קרר       
 

 : ע"פ המלצת היצרן.כבלי החשמל       
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 : ע"פ המלצת היצרן.כבל תקשורת       

 
 

 יחידות מיזוג אוויר אחודה בהתפשטות ישירה מטיפוס משאבת חום   15.02.00  
           

 היחידה תכלול את כל המרכיבים הבאים:       
 

 תא מעבה . א 
 

מבנה היחידה יהיה משלד אלומיניום וחוליה למניעת גשר קור,  .1
 . TTC-2מטיפוס 

 .2הפרופיל יתאים לפנלים בעובי "
 

 .  בסיס היחידה יהיה ממסגרת של פרופילי פלדה בגילבון חם אחרי הייצור.2        
 
בידוד . פח מגולבן חיצוני, 2עם בידוד בעובי "  DOUBLE SKIN. הפנלים יהיו 3

ק"ג למ"ק וציפוי פח. הפנלים יהיו עם צביעה  32בלוחות צמר זכוכית מוקשה 
 באפוקסי קלוי בתנור. 

 עובי הפחים כמפורט במפרט הבין משרדי.  
פנלים קבועים יחוברו בברגים למסגרת, פנלים המשמשים לגישה יהיו מצויידים  

חומר פלסטי קשיח. בצירים מטיפוס כבד, וינעלו באמצעות נועלים אקסצנטריים מ
 ידיות אחיזה. 2 -כל פנל מתפרק יצוייד ב

 
 . FPI 8, עם צלעות אלומיניום Lטיפוס  O.D.  "3/8.  הסוללה תהיה מצנרת נחושת 4

 הסוללה תיתמך על פרופילים המחוברים אל שלד היחידה. 
 

", בעל גוף יצקת המצופה F"עם בידוד  IP-65.   מנוע המפוח יהיה בעל דרגת אטימות 5                      

 בציפוי  

 אפוקסי מיצרן מאושר.                              

מההספק הנצרך של המפוח בנקודת העבודה. כל  50% -המנוע ייבחר בהספק הגבוה ב                            

 המכלול  

 ייתמך מהקונסטרוקציה ולא מהמעטה.                             

 " או "אושפיז".ABBכדוגמת חברת "סימנס", " IE3המנוע יהיה ביעילות של                            

 
 . מפוחי העיבוי יהיו מפוחים ציריים בהנעה ישירה, בעלי נצילות גבוהה ושקטים במיוחד. 6

 כמו כן יותקנו רשתות הגנה על מפוחי המעבה הן בצד היניקה והן בצד הסניקה. 
 פוחי המעבה יהיו תלת פאזיים.מנועי מ     

 
 , ויכללו ציפוי בלייגולד. FPI 12. סוללות המעבה יהיו בצפיפות של 7
 
 .לוח היחידה יהיה אינטגרלי והוא יכלול את הדברים הבאים:8
 
 כל אביזרי החשמל יהיו מתוצרת קלוקנר מילר,טלמכניק,מרלן ג'רן או ש"ע מאושר. - 
 ( שיותקנו מחוץ ללוח בתא נפרד.0.96קדם ההספק )מנתק ראשי וכן קבלים לשיפור מ - 
 אמפרמטר לכל מדחס. - 
 מאוורר בלוח. - 
 היפוך פאזה. \ממסר חוסר  - 
 מפסק זרם ראשי. - 
 עשן. \הכנה למערכת גילוי אש   -
 " עם תקשורת או ש"ע מאושר.SATEC. היחידה יכלול רב מודד כדוגמת " -
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מ"צ  )בתפוקה  50קלות בתנאי קיצון של . היחידה תהיה מסוגלת לפעול ללא ת9
 מופחתת(.

 
 . מערכת גז ומדחסים:10
 

 היחידה תצוייד  בשסתום התפשטות דיגיטלי. -      
 היחידה תצוייד במסנן מייבש עם חיבורי פלר )לא בהלחמה(. -      
 המדחסים יהיו בעלי התנעה רכה. -     
 טנדם. -מדחסים לפחות  2ל המדחסים מטיפוס סקרול, וכל מעגל יכלו -      
 המדחסים יכללו ברזי ניתוק לכל מדחס. -      
 לכל מדחס יהיה אמפרמטר. -      
 .R410Aגז הקירור יהיה   -      
 רסיבר. -      
 מפריד טיפות. -      
       

 . היחידה תכלול את כל ההגנות המתאימות, לרבות:11
 הגנת לחץ עיבוי ואיוד. -       

 הגנת יתרת זרם. -       
 שמירת לחץ ראש )ניתוק והפעלת מפוחי מעבה( . -       

   
 . היחידות יתוכננו כך שיתאפשר מרווח לניקוי הסוללות.13
 

 . הספק יגיש לאישור את הפרופיל המוצע ואת יצרן היחידה.14
 

ע למניעת . היחידות יצוידו בגגון עליון, שיותקן מרוחק מהפנל העליון, ויהיה בעל שיפו15
 הצטברות מי גשם.

 
 . במחיר היחידה יש לכלול את בולמי הרעידות.16
 

 . המדחסים יהיו בתוך תאים אקוסטיים.17
 

 . היחידה תאושר במפעל לאחר הפעלה ולפני העברה לאתר. 18
 
 
 

 
 

 תא מאייד   ב.       
  

 
מניעת "גשרי ל TTC-2שלד היחידה יהיה מפרופילי אלומיניום מבודדים, וחוליה מטיפוס  .1

 קור". 
 יגיש לאישור דוגמת פרופיל. ספקה גודל  הפרופילים יתאים לעובי הבידוד.             

 
. הפח החיצוני מגולבן, עם 2ללא גשרי קור עם בידוד בעובי " DOUBLE SKINהפנלים יהיו  .2

ביעה ק"ג למ"ק וציפוי פח מגולבן פנימי. הפנלים עם צ 40בידוד בלוחות צמר זכוכית מוקשה 
 חיצונית באפוקסי קלוי בתנור.

 
 ון חם אחרי הייצור.ובסיס היחידה יהיה ממסגרת מפרופילי פלדה מגולבנת  בגיל .3

 
כל הפנלים המשמשים לגישה אל חלקי היחידה הפנימיים יהיו על צירים  .4

מטיפוס כבד, והנעילה תהיה ע"י ידיות מסתובבות המתהדקות תוך כדי 
רגים. מספר הצירים והידיות יותאמו סיבוב. לא יאושרו מהדקים מתב

 למידות הפנל, באופן שלא תתאפשר דליפת אויר.
 

בכניסת האויר ליחידה יותקן תא ערבוב עם מדפי אויר חוזר ואויר צח 
 מאלומיניום 
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 משוך עם מנגנון גלגלי שיניים נסתרים.
 

, Lטיפוס  O.D "5/8סוללת הקירור תהיה לשליפה מהצד, מצנרת נחושת  .5
 . הצלעות יהיו מאלומיניום ימי.FPI 10אלומיניום  עם צלעות

 
, מונע בהנעת רצועות ע"י מנוע תלת  DWDI-AFהמפוח יהיה צנטריפוגלי .6

פאזי.  כל המערכת ע"ג בסיס צף המותקן על גבי בולמי רעידות קפיציים. 
ין( המנוע יהיה יתמיכת הבולמים תהיה לשלד המפוח )לא אל בית הלול

תוצרת " גוף יציקת ציפוי אפוקסי מFבדוד " IP-55בעל דרגת אטימות 
 35% לפחות-. המנוע יבחר בהספק הגבוה בIE3אירופאית בעל נצילות 

 מהספק הנצרך של המפוח בנקודת העבודה.
 

 סבים יותקנו ע"ג תושבות המחוברות לשלד וניתנות לפירוק. יהמ .7
 ש"ע עם שימון עצמי. 100,000 -המיסבים יבחרו ל

 
 2( בעובי "12%יסת האוויר מסנן ראשוני  אמרגלס ) היחידה תכלול בכנ .8

  ( .30%) 4ומסנן משני בעובי "
המסננים יותקנו במסגרות מתכתיות עם רשת אחורית, ע"מ למנוע              

 קריסת המסנן.
 מסנני האוויר יהיו בגודל אחיד.              

 
הניקוז  מ"מ, וגם פיית 1.25בעובי  316כת הניקוז תהיה מפלב"ם יבר .9

הסוללה יהיו מפלב"מ. הבריכה תשופע   היורדת מתחתית  והמחיצה
 המישורים.  לכיוון פיית הניקוז בשני

 

 בתוך מבנה היחידה, מעל הדופן התחתונה המבודדת. הבריכה תותקן .10
 
 צנרת הגז.       5

 

 " עם חיבורים בהלחמת כסף או חיבורי פלר. Lהצנרת תעשה מנחושת טיפוס " 

 

 רים יהיו מנחושת או סגסוגת נחושת. לא יהיו חיבורים לאורך הצנרת.כל האביז 

 

 , ועובי הדופן יהיה בהתאמה ללחצי העבודה.a410Rהצנרת תתאים לפעולה בקרר  

 

 צנרת הגז והחשמל בתוך קירות ובריצוף, תותקן בתוך תעלת פח קשיחה.  

 

 מ"מ.  19בעובי  –לקס" צנרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפ        

 

 הבידוד על הגג יצופה בשתי שכבות גזה וסילפס.       

  

 מלופף. PVCהבידוד בתוך המבנה יצופה בסרט        

 

 על הגג יותקן הבידוד בתעלות פח מגולבן.       

 

 הבידוד יותקן בהשחלה, לפני חיבור הצנרת.       
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 : ע"פ המלצת היצרן.קטרי צנרת קרר       

 

 : ע"פ המלצת היצרן.כבלי החשמל       

 

 : ע"פ המלצת היצרן.כבל תקשורת       

 
 

 
 פליטה משירותיםמפוח      15.02.05

 
 בהתאם לתכניות., בעל כניסה בודדת היהיו ,צנטריפוגליהפליטה יהיה מפוח      א.

 

 .SBIאו   FCבעל מאיץ  ההמפוח יהי ב.

 

 רשת מגן נגד ציפורים בפתחים וחריץ ניקוז למים.המפוח יהיה בעל שתי רצועות הנעה,  ג.

 

 הכלולים במחיר המפוח. ,ע"ג בולמי רעידות קפיציים ןהמפוח יותק ד.

 

 .IE3, מתוצרת אירופאית, בעל יעילות מדגם מאושר ההמנוע יהי ה.

 

 או מטלפרס או ש"ע מאושר. "שבח" ,"שגיאהמפוחים יהיו מתוצרת "  ו.

 

 עם כיסוי נגד גשם למנוע.  IP-55בעל מנוע , וגגלוי על הגיהיה מפוח ה ז.

 המפוח יצבע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בצביעה אלקטרוסטטית. 

 

 .לפחות 33%של  הבחר עם רזרביהמפוח י  ח.

 ט.        המפוח יכלול מנתק ביטחון ובולמי רעידות.

 

 

 מערכת אב"כ לחדר ממ"מ  15.02.00

 

ב"כ למרחבים מוגנים. המערכת תהיה בעלת אישור אן נגד הקבלן יספק ויתקין מערכת סינו א.   

ספק וקבלן ה. ותקנות המיגון הצבאי  388 עמוד בדרישות מהמ"גתתקף של פיקוד העורף ו

 הציוד יהיו אחראים לקבלת אישור פיקוד העורף למערכת ולהתקנה.

 

רי לחימה ביולוגים ב"כ יהיה כמסומן בתכניות. המסנן כולל מסנן אבסולוטי נגד חומאמסנן ה ב.   

ומסנן פחם פעיל נגד גזים. המסנן יסופק אטום עם חיבורים מהירים לצנרת. ההתקנה כוללת 

כל מסנן יצוייד בצינורות גמישים עם מחברים מהירים, וסת אויר ומד  .ריתום המסנן לרצפה

 ספיקת אויר בכניסה.
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 יהיה צנטריפוגלי. אספקת האויר מפוח  ג.    

 

  20מפל לחץ של עלי ב ,מסנן מוקדם הניתן לפרוק יהדף בעל מישסתו נואויר יותקבכניסת ה ד.   

השסתום יותקן ע"ג צינור אויר תקני. שסתום המתחבר לתעלה יותקן בתוך שרוול מגן  .מ"מ

 מתפרק לגישה.

 

הדף ושחרור. השסתום יותקן ע"ג צינור אויר תקני. שסתומים  מישסתו נובשחרור האויר יותק ה.  

 רים לתעלה יותקנו בתוך שרוול מגן מתפרק לגישה.המחוב

 

 חיבורים בריתוך. , עם40חיבור המסנן והמפוח יהיה בעזרת צנרת פלדה שחורה סקדיול  ו.    

 

כל אחת משנות הבדק ויבוש או החלפת המסננים במידת העבודה כוללת שקילה בהפעלה בסוף  .  ז

 .הצורך

 

ן תבוצע אטימה לפי פרט מאושר ע"י פיקוד העורף. למרחב מוגבקוטר קטן בחדירת צנרת  . ח

 אספקת שרוולים בזמן היציקה. תהאטימה כולל .BSTמסוג  אביזר האטימה יהיה

 

 למערכת המוגמרת.הקבלן יהיה אחראי לקבלת אישור פיקוד העורף  ט.

 

ע"י  ביצועהפיקוח על ולרבות השגחה  רחב המוגן, אטימת המ תכוללהעבודה בפרק זה  י.

 .נים האחריםהקבל

 

 או ש"ע מאושר. תוצרת תעשיות ב.א זכרון יעקב או שלאון כדוגמת מערכת הסינון תהיהיא.        

 ,בבדיקה חללי התקנת תקרה תלויה. לא עמד הנהקבלן יבצע בדיקת לחץ בשלב ראשוני לפיב.           

 בצע הקבלן י

לאחר עמידה בכל התנאים כולל על ק רהמערכת תתקבל עבודות השלמה להשגת האיטום, ו            

 לחץ.

 יג.         עבודות האיטום כלולים במחיר המערכת.

 

 
 

 בולמי רעידות    15.02.07           
 

מגומי  על גבי סט של בולמי רעידות ות הפקג' המשרתות את האולם, תוצבנהיחיד א.
 . "שוקולד"

 
מסוג קפיץ בעל שכבת ניאופרן  ידותבולמי רעיוצב ע"ג סט  הצנטריפוגלי פליטהה מפוח .ב

בין הקוטר לגובה בלחיצה,  0.8 -מביחס של לא פחות יהיה להפרדה מהרצפה. הקפיץ 
 , או ש"ע מאושר. MASONשל  SLF  דגם דוגמתהבולם יהיה . 2ושקיעה סטטית של "

 
 מחיר הבולמים כלול במחיר הציוד. .ג 
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 פרדו מפני הגג ע"י יריעות חומר איטום.בסיסיבטון מפולסים, שיוהקפיצים יונחו ע"ג  ד.
     

 ה.         כל בולמי הרעידות והבסיסים יקבלו את אישור יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.
 

 
                

 
 מתנעים ומפסקים  15.02.00

 
כל המתנעים ללא יוצא מהכלל יהיה מהתוצרת המשובחת ביותר. המתנעים יכללו כל אחד את כל 

אביזרים ומגעי העזר, הדרושים כדי שהמכשיר יהיה מושלם עבור המנוע או חלק הציוד החלקים, ה
 אותו הוא משמש.

 
כל המתנעים ללא יוצע מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו, כל אחד, סידור בטחון ליתרת זרם של 

ספיק שלוש הפאזות, סידורי הגנה בפני זרם קצר, מפני מפל מתח, חוסר פאזה ומגעי עזר במפסק מ
 לחיבורים הפנימיים הנדרשים גם כאשר לפני המתנע מורכב מפסיק זרם מאמ"ת וכד'.

 
זכותם לדרוש יצרן מסוים ללא תוספת מחיר, כדי שיתאימו והיועץ יאשרו את יצרן הציוד ו המזמין

 .התעופה שדות רשותלציוד הנמצא בשימוש 
 
 
 
 

 
 קבלים   15.02.10

 
 . 0.96כפל הספק של המנועים עד הקבלן יתקין קבלים לשיפור  א.   

 כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים ומגען מסוג המיועד לקבלים.         
 

 וולט לפחות. 440מתח עבודה של ב יעבדוקוא"ר ו 25-ב.     הקבלים יהיו בקבוצות של לא יותר מ 
ויישאר עליו  פרקידקה לאחר הניתוק הקבל י שתוךקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו  כל          

 ט.לוו 50מתח שלא יעלה על 
 

, בתוך תא מוכן עם דלת גישה ואוורור האולם של"א מ יחידת כלל עבורג.     הקבלים יותקנו 
 מתאים.

 

 

 חשמלית אינסטלציה  15.02.11
 

ועד למנועים,  מרחוק ההפעלההזנה והפיקוד מלוח ההקבלן יספק וירכיב את כל המערכת, קווי 
ם וליתר חלקי הציוד החשמלי, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולתקנים למכשירים למיניה

המקובלים במקצוע ויעביר את המתקן את ביקורת חברת החשמל או בודק מוסמך. תעודת אישור 
 לקבלת המתקן ללא הסתייגות ע"י בודק חברת החשמל או בודק מוסמך תימסר למזמין.

 
לן, בין חלקי המתקן השונים לרבות מנועים, וים כמתואר להוהאינסטלציה החשמלית תבוצע בק

ותהיה מושלמת על כל פריטיה בהתאם לתקנים ישראליים עדכניים  -פיקוד, לוח חשמל וכו' 
 ובהתאם למקרה ולסידור של שאר מערכות החשמל בבניין. 

 
וצינור גמיש תקני. כל היציאות מהרצפה לאביזרים  ןכל האביזרים הסופיים יחוברו ע"י אנטיגרו

ים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי לוגנו על ידי צינור מים מגולבן. כל חיזוקי הצינורות הכבי
 או יצופו בציפוי המונע חלודה. דמחלי

 
 עם יסומן בתכניות החיווט החשמלי.בים )חוטי החשמל( יהיו בצבעים שונים וצלהמוליכים בכב

 
 לאביזרים יהיו מסוג גמיש תקני.. כל הכבלים XLPEכבלי הכוח, יהיו מסוג וכל קווי החשמל 

 



237 

 

 ממ"ר. 1.5-חתך מוליכים לקווי פיקוד, לא יהיה קטן מ
 

 ממ"ר. 2.5-חתך מוליכים לכח, לא יהיה קטן מ
 

קבלן החשמל יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתנאים ולדרישות המפורטות במפרט ולעבודות חשמל על 
 רט זה ובין אם לאו.פן אם צורף למיהמבנה, ב

 
אינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי מסוג ראשי, וכן עבודות ה

 באישורו ובפיקוחו של היועץ, המזמין והמפקח.
 

אם בגלל הזנחת קבלן החשמל לא הונחו הצינורות במקומות הדרושים לפני יציקת הבטון, יהיה 
תוספת מחיר מצד  ל חשבונו הוא, ללאעעליו לבצע את העבודה בהתאם להוראות המפקח וזאת 

 המזמין.
 

 
 כללי -לוחות חשמל   15.02.12          

 
 עבודות חשמל" במפרט הכללי.– 08ראה "פרק 

 .1-פרק זה מתייחס גם ללוחות החשמל המותקנים ביחידות הפקג' וגם ללוח החשמל לח
 
 

 לוחות חשמל, פיקוד והפעלה  15.02.13
 
 :1 –*  לח       

 הזנה ופיקוד. –רותים מפוח אוורור שי -       
   

 *  לוחית הפעלה מרחוק:     

 פיקוד בלבד. –ואוורור PACKAGEיחידות  -       
 

 
 

 , בקרה וויסותמערכת הפעלה 15.02.10    
  

   כללי    א.
 

יחידות מ"א של האולם ומפוח הקבלן יספק וירכיב מערכות הפעלה, בקרה וויסות עבור 
 פליטת 

 
 שירותים.

 
 ד תהיה אוטומטית לחלוטין כמתואר עקרונית במפרט.מערכת הפקו

 
הקבלן יגיש לאישור המהנדס, לפני הזמנת הציוד, סכמות פקוד וחווט מפורטות הכוללות 

 קוד המוצע על ידו.יפרטים מלאים של ציוד הפ
 

העבודה כוללת את כל המוליכים והחווט, הזנה ופקוד מלוח החשמל לכל ציוד הפקוד 
 ות כל החיבורים אל הלוח, אביזרי הפקוד למיניהם וכל הנדרש.והבקרה בבנין, לרב

 
 קוד יהיה בהתאם לדרישות יצרן אביזרי הפקוד.יקוד לאביזרי הפיהפ ותווט בין לוחיהח

 
 PACKAGEיחידות מזוג האוויר ב.  

 
 היחידה תהיה מטיפוס משאבת חום.  א. 

 
 ק.מלוח החשמל שלה ומלוח ההפעלה מרחו כל יחידה תופעלב.    
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, V 24אלקטרונית  היהתתכיל בקר טמפרטורה. מערכת זו מערכת הבקרה   .ב
 .רגש טמפ' באזור הממוזגבקר טמפ'  עם תכלול באופן עקרוני: ו

 
יותקן תרמוסטט הגנה נגד אש )פיירסטט(, לכל יחידה ת האוויר החוזר כניסב .ג

ה בעת עליית הטמפרטורובבקרה תן התראה בלוח ייק את פעולת היחידה ויספיש
 עם ריסט ידני. ,C50°-מעל ל

 
ממרכזת גילוי עשן. במרכזת גילוי העשן יותקן  ןיותקן סידור להפסקת ותליחיד .ד

מגע יבש סגור שיפתח בתקלה )החיווט בינו לבין לוח מיזוג האוויר יבוצע ע"י קבלן 
 ות.היחיד נה כלמערכות גילוי העשן(. עם גילוי העשן, תופסק

    
ת המזגנים יכלול לחצני הפעלה והפסקה בלוח ההפעלה מרחוק, שיצויידו ה.   מנגנון הפעל       

 בממסר 
 החזקה עצמית.                    

 
 ו.   היחידות יופעלו באמצעות לוח זמנים ע"י בקר הפעלה של היחידה, עם בורר עקיפה בלוח.      

 
ורך עבודה בתפוקות ז.   מערכת ההפעלה של הפקג' תכלול גם פריקת דרגות מדחסים לצ     

 חלקיות,
מערכת לשמירת לחץ ראש, והתראות בעת תקלה או שינוי לחצי העבודה מחוץ לטווח מוגדר           

 מראש.
 

 :יכלולח. לוח היחידה      
 
 לוחות זמנים.-מופעל, מופסק, אוטומטי –בורר הפעלה    -              

 נורות פעולה ותקלה.   -              
 חימום.-בורר משטר הפעלה קירור    -             

 חיווי טמפרטורה ע"ג צג הפעלה.     -      
 

 
 מזגן מפוצלג.          

 
 המזגן העילי בממ"מ יפוקד ע"י תרמוסטט חדר.         

   
 תרמוסטט זה יכיל לפחות:             

 
 הפסק".-לחצני "הפעל -

 בורר מהירויות למפוח. -

 רה.לחצני כיוון טמפרטו -

 נורית פעולה ליחידה. -

 חורף". –מפסק בורר "קיץ  -
 

 מפוח אוורור שירותים ד.       
 

 .1-.  המפוח יופעל ויוזן מלוח החשמל לח1
 
 .  המפוח יופעל לפי לוח זמנים.2
 .  מערכת הבקרה המרכזית תכלול את האלמנטים הבאים:3

 
 אינדיקציה לפעולה ותקלה למפוח.   -
 רר.אינדיקציה למצב הבו  -
 הפעלה והפסקה למפוח.  -
 הפעלה לפי לוח זמנים.       -
 

 .  לכל מפוח יותקן מפסק לחץ דיפרנציאלי במתח נמוך שיתן אינדיקציה לפעולה ולחוסר זרימה.4            
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לוחות זמנים, נורות פעולה -מופעל, מופסק, אוטומטי –יכלול: בורר הפעלה  1-. לוח החשמל לח5            
 ה.ותקל

 
          

 ואוורורלוח הפעלה מרחוק למערכות מ"א  .ה            
 

 לוח ההפעלה יותקן בחלל המסוף, במקום המסומן בתוכניות.               
 באחריות הקבלן לדאוג שהלוח יותקן בגובה ראוי, ובצורה נוחה ונגישה לתפעול.               

 
 :יכלול ההפעלה לוח               

 לוחות זמנים.-מופעל, מופסק, אוטומטי –"א והמפוחהמ ליחידתבורר הפעלה    -              
 .האוורור ולמערכת"א מ ליחידת ותקלה פעולה נורות   -              
 חימום.-בורר משטר הפעלה קירור    -             
 חיווי טמפרטורה ע"ג צג הפעלה.     -      
      
      

 
 

  מסמך ג' –תב כמויות כ 15.3.00
 
 

 
 אופני מדידה מיוחדים 15.3.01    

 
של המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון,  15כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק 

 אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט זה או בכתב הכמויות. 
 

 PACKAGE אוירה מיזוגיחידות א.      
 

חידת עיבוי, מערכת בקרת לחץ ראש, צלעות מעבה : יחידת מאייד, ימחיר היחידה יכלול
נור יצצלעות מעבה מחמרן ימי,  בורים גמישים לתעלות,יחגגון הגנה עליון,  ,מחמרן ימי

, פרופילי פילוס היחידות ומערכת בקרה, חשמל ניקוז וסיפון, בולמי רעידות ומתלים
ים לשיפור כופל ופיקוד מושלמת, מתנע, מנתק ביטחון, לוח חשמל, מדחסי טנדם, קבל

 ההספק.
 

 יחידה עילית מפוצלתב.     
 

מחיר היחידה יכלול: יחידה פנימית, יחידת עיבוי חיצונית, מערכת בקרת לחץ ראש, צנרת 
 גז וחשמל 

מטרים, צנרת גמישה לחיבורי ניקוז, שולחן להצבת יחידת העיבוי  5מקשרת באורך עד 
פרסוסטט לחץ גבוה ולחץ נמוך ט חדר, תרמוסטופילוסו,בולמי רעידות ליחידת העיבוי, 

מערכת חשמל ופיקוד , מנתק בטחון למעבה או שקע/תקע למאייד, המדחס להגנת
 מושלמת.

 
 מפוח פליטה משירותיםג.                  

                    
רי תעלה מחיר המפוח כולל: צביעה באפוקסי קלוי בתנור בצביעה אלקטרוסטטית, חיבו                    

 גמישים 
רשת מגן נגד ציפורים חסיני אש ללחץ גבוה, בולמי רעידות, כיסוי נגד גשם למנוע,                     

 בפתחים, מנתק  
 ביטחון, חריץ ניקוז למים ומערכת חשמל מושלמת.                    

 
 גז וחשמל צנרתד.      

 
יזרי צנרת שונים, אביזרי הסתעפויות, מפצלים ואבאת כל הספיחים,  :צנרת כוללהמחיר 

תליות, מעברים, תמיכת צנרת, ביצוע בדיקת לחץ כנדרש, עריכת ואקום, מילוי גז ובידוד, 
 שילוט וסימון.
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 מערכת סינון אב"כה.               
 

ירים המערכת תכלול: בולמי זעזועים לחיבור לרצפה, שסתום שחרור תת לחץ, מהדקים מה                   
 לפתיחה,

גלגלים להזזה קלה, ידיות נשיאה, צינור מקשר מאונך בין הצינור האופקי הראשי לפתחי                    
 החיבור  

למסנן, מד זרימה לאוויר, מד לחץ דיפרנציאלי, צינור גמיש עם מעבר לחיבור מהיר,                    
 שסתום ניתוק,  

לשחרור לחץ, שסתום עם מסנן קדם להכנסת אוויר, ידית הפעלה, עבודות  שסתום הדף                   
 איטום החדר 

 לצורך קבלת על לחץ נדרש, וכל הנדרש למערכת מושלמת עובדת.                   
                    

 בולמי רעידות.     ו
 

 בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.
 

 ות אוירתעלו.     
 

למעט אלה  ,מחיר התעלות כולל את כל מכווני הזרימה, פתחי הגישה וכל האביזרים 
הנזכרים בנפרד בכתב הכמויות. כמו כן כולל המחיר את התמיכות, החיזוקים והמיתלים 

 ".ASHRAEשל התעלות לפי הנדרש בתקן "
 30-ל מעל למדידת התעלות והבידוד תעשה  לפי משרד הביטחון. קשת תיחשב בסטיה ש 

 מעלות.
 

 דמפרים )וסתי כמויות(ז.    
 

דמפרים המותקנים באביזרי פיזור אויר נמדדים ביחד עם האביזר. דמפרים בתעלות 
 נמדדים בנפרד.

 
 פעמוני איטוםח.    

 
 פעמוני איטום ימדדו וישלמו לפי מ"ר תעלות חיצוניות. 

 
 מסגרות למעברי תעלותט.   

 
 התעלה. מחיר המסגרות כלול במחיר 

 
 

 לוחית הפעלה מרחוקי.    
      
 -המחיר יכלול אינסטלציה חשמלית מהלוחית ועד לוח החשמל  של המפוח ואל יחידות ה      
PACKAGE   
 שעל הגג.      
       

 
סעיפים דומים הקיימים בכתב , המחיר יקבע לפי מפרטת שלא מתוארות בותוספלגבי  יא.

 ים זהים מתקופת העבודה. מחירי מכרזהכמויות, או לפי 
 
 

 לוחות חשמל יב.        

 

 מחיר גילוי עשן ו/או כיבוי אוטומטי בגז כלול במחיר הלוח.             
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 איטומי אשיג.         

 כלולים במחיר התעלות או אלמנטים החוצים מחיצות אש.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חרש עבודות מסגרות – 10פרק 

 דרישות כלליות 10.01
העבודה תתבצע בכפוף לתקנים המופיעים בהקדמה ובכפוף למפרט הטכני בהוצאת  .א

 , עבודות מסגרות חרש.19משרד הבטחון, פרק 
כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את המיקום  .ב

 המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
רים( בייצור האלמנטים תיקבענה לפי התקן הסבולות המותרות )טולרנסים מות .ג

 ואילו הסיבולות בהרכבה תקבענה כדלקמן: AISCהאמריקאי 
 :גוןיבברגי ע .1

 מ"מ  1 -גון באותה קבוצה ימרחק בין ברגי ע 
 מ"מ  3 -מרחק בין קבוצות ברגי עגון רתומים בבטון  
 מ"מ. - 5+ מ"מ לבין  25בין  -מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן  

 :בקורות .2
 מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל   3 -סטיה מקסימלית מקו ישר בקורות  
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 מ"מ.  2 -במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן  .3
 מרווח מקסימלי .4

 מ"מ. 0.5 -  הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע לא יגדל מ
 בחיבור קצות הגשר על ידי פחים המושחזים לקבלת מגע מלא לא יותר מרווח

 כלשהוא!

. אביזרים כגון: מחברי גזירה או פחיות לחיבור כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה .ד
הן בבית המלאכה והן  אלמנטים לצרכי הובלה ניתן יהיה לבצע באתר במשטח העבודה.

באתר יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי 
 תעודות אלו.לדרישות המפקח, יציג הקבלן  עיסוקם.

כל החיבורים בגוף המבנה ייעשו בברגים בלבד, ולא יותרו ריתוכים ע"ג שלד המבנה  
 אלא באישור מיוחד של המפקח.

במסגרת עבודת קבלן הפלדה, יכין הנ"ל על חשבונו כנדרש פרטי חיבור מפורטים,  .ה
וכן תכניות הרכבה   SHOP DRAWINGSתכניות בית מלאכה ליצור האלמנטים

את יציבות המערכת הבודדת והמערכות הכלליות הן בשלבי ההרכבה, והן המפרטות 
לרבות תכנון הכולל חישובים סטטיים לכל אחד מהמחברים  ,במצבם המוגמר

הנדרשים בין רכיבי פלדה וביניהם לבטונים. החישובים ייערכו ע"י מהנדס 
במחירי   עבודה זו כלולהקונסטרוקציה מוסמך מטעם הקבלן ויוגשו לאישור המפקח. 

כמו כן, הקבלן יכין אפיון למערכת ההגנה מפני  היחידה ולא ישולם עליה בנפרד.
קורוזיה )הגלוון( וצביעה ע"י יועצים מטעמו ועל חשבונו ויגיש אותה לאישור המפקח. 

 לא תשולם כל תמורה עבור הנ"ל.
ווה תכניות בית המלאכה של הקבלן תהיינה תכניות בקנה מידה מתאים לכל רכיב המה .ו

יחידה שלמה לצרכי יצור והקמה ויכלול בין השאר גם את גודל הרכיבים, פתחים 
ושרוולים, חירור מתאים, סוג הריתוך, עובי הריתוך וכן תכניות הרכבה אשר יבהירו את 
סוגי הברגים, האומים והדסקיות הנחוצים וכל הנדרש לקבלת תמונה שלמה ומלאה 

בחשבון בין היתר את כל ההכנות הנדרשות  התוכניות יקחו לטיפול בקונסטרוקציה.
 להתקנת שלד הפלדה וחיבורו אל הבטון או אל אלמנטי הביסוס.

התכניות הנ"ל תובאנה לאישור המפקח והקבלן מתחייב לבצע תיקונים בתכניות במידה  .ז
 ויידרש.

התכניות תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמפקח אישר אותן בכתב. אישורי  
פותרות את הקבלן מאחריות למוצר ומהוות רק הסכמה לדרך הפתרון התכניות אינן 

 המוצע.

המפקח לבצע ביקורים בבית המלאכה לביקורת על הייצור,  בכל מהלך העבודה רשאי .ח
לבחינת רמת העבודה, קצב העבודה וצורת הטיפול ברכיבים. הקבלן מתחייב למסור את 

 כל ההסברים והמידע שיידרש להציג בהקשר לכך.
 כיב לקוי, לפי שיקול דעת המפקח, יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית.כל ר .ט
כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו על  .י

 ידי המפקח, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודות.
והוא הקובע הבלעדי לעניין ) במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר על ידי המפקח .יא

ריתוך, ברגים, גוף -בנוגע לטיב המוצר, קרי (זה ואין ולא תוכר לקבלן זכות עוררין
הרכיב וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה שנתגלתה, 

 בדיקות רנטגן, בדיקות על קוליות וכד'.-קרי
בונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל , יתקין הקבלן על חשהלצרכי ביצוע עבודתו בבטח .יב

 הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או באחרים. 
 העבודת תבוצע גם על פי  .יג

 מסגרות חרש. 19פרק  המפרט הכללי  

  ., חוקת מבני פלדה1חלק  1225 –התקן הישראלי  

 (.AISCהתקן האמריקאי לפלדה ) 

 לקביעת חוזק הפלדות. ISO – 630-1980התקן הבינלאומי  

 לקביעת חוזקי הברגים. ISO – 898/1-1978התקן הבינלאומי  

 לקביעת חוזק האומים. ISO – 898/2-1980התקן הבינלאומי  

 (.BSהתקן הבריטי לפלדה ) 
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 תאור העבודה 10.02
העבודה כוללת ייצור והרכבה באתר של שני גרמי מדרגות. גרם אחד עולה לגג המבנה והשני  

ם והכל ע"פ המופיע בתכ' האדריכל. הגרם העולה לגג יורד אל קטע האדמה הקרוב לקו המי
המבנה מורכב ממהלכי מדרגות, פודסטי ביניים ומשטח חיבור לגג המבנה. השלד כולל קורות 
ועמודי פלדה בחתכים שונים, מדרכים מפח מרוג, מעקים, פלטות עיגון וברגיי עיגון, פלטקות 

ם האמור אל משטח הבטון. גרם המדרגות חיבור, ברגים אומים דיסקיות וכו'. העיגון של הגר
שנוסף מורכב מקורות פלדה בחתכים שונים, משטחים מפח מרוג, מעקים, פלטקות עיגון, 
ברגי עיגון, ברגים, דיסקיות, אומים וכו'. הקבלן יביא בחשבון שייתכן והמזמין יורה לתכנן 

 טחים והפודסטים.ס"מ על גבי המש 6-5את גרמי המדרגות כך שתבוצע יציקת בטון בעובי 
  

 פירוט טכני 10.03
במהדורתו  1חלק  1225כמוגדר בתקן הישראלי  Fe-510-ו Fe-360 :סוגי הפלדה .א

  העדכנית.
 .FE 360פלדה  .1

 תכונות מינימליות לפלדה זו:

 מגפ"ס. 235  -מ"מ  -16מינימלי לפלדה שעוביה קטן מ FY)גבול כניעה )
 מגפ"ס. 225  -מ"מ  -40מ"מ אך קטן מ  -16כנ"ל אך עוביה גדול מ
 מגפ"ס. 215  -מ"מ  -63אך קטן מ  -40כנ"ל אך עוביה גדול מ

 מגפ"ס. FU - 360)חוזק המתיחה המינימלי )
 . 25% -התארכות מינימלית בשבר 

 

 .FE 510פלדה  .2
 תכונות מינימליות לפלדה זו: 

 מגפ"ס. 355  -מ"מ  -16מינימלי לפלדה שעוביה קטן מ FY)גבול כניעה ) 
 מגפ"ס. 345  -מ"מ  -35מ"מ אך קטן מ  -16ביה גדול מכנ"ל אך עו 
 מגפ"ס. 335  -מ"מ  -50אך קטן מ  -35כנ"ל אך עוביה גדול מ 

 מגפ"ס. FU - 490)חוזק המתיחה המינימלי ) 
 . 21% -התארכות מינימלית בשבר  

 

 .1225כמוגדר בתקן הישראלי  8.8סוג הברגים אשר בהם יחוברו האלמנטים יהיו מסוג  .ב
 נות המינימליות לברגים אלו הם:התכו
 מ"מ. -16לברגים אשר קוטרם קטן או שווה ל 

 (.FYמגפ"ס ) 640 –( מינימלי 2FOגבול כניעה ) 

 (.FUמגפ"ס ) 800 –( מינימלי FBUחוזק מתיחה ) 

 12% –התארכות מינימלית בשבר  
 מ"מ. -16לברגים אשר קוטרם גדול מ 

 (.FY"ס )מגפ 660 –מינימלי  2( FOגבול כניעה ) 

 (.FUמגפ"ס ) 830 –( מינימלי FBUחוזק מתיחה ) 

 .12% –התארכות מינימלית בשבר  
 מ"מ דורש את אישור המפקח. -16השמוש בברגים אשר קוטרם נמוך מ 

 .1225, ות"י ISO 898/2כפי שמוגדר בתקן הבינלאומי  8סוג האומים יהיו ברמה  .ג
 65עם שכבת אבץ בעובי מינימלי של הברגים והאומים יהיו מגולוונים ב"טבילה חמה"  .ד

 .918מיקרון לפי ת"י 
כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק  .ה

 מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, ו/או בינלאומית.
מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות  

 פקח.לבקורת המ
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יספק את  . הקבלן קנית החומריםלפני הקבלן ימסור את שם המקור ממנו תגיע הפלדה  .ו
כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים 

 להיקנות, ולקבל את אישור המפקח לכך.
 כל הפגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה או הרכבה יתוקנו בצבע .ז

 המתאים באתר, לאחר ליטוש המקומות עד קבלת משטח פלדה מבריק, אחיד ונקי.
 מ"מ. 2עד  -הסטייה המותרת במיקום קבוצות חורי הברגים  .ח
ברגים אשר עובדים במתיחה יקבלו אום כפול. כל הברגים ייבדקו ויסומנו כנעולים על  .ט

 ידי עובד אחראי מטעם הקבלן.
ית רגילה אחת. מתחת לכל אום יש להרכיב מתחת לכל ראש בורג יש להרכיב דיסק .י

 דיסקית רגילה אחת. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי דיסקיות כנ"ל.
כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו לידי  .יא

חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של נ ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.
על מנת להבטיח את מלוא  ני האלמנט ללא עובי חסר, גומות או נקבוביות.החריץ עד לפ

עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכו מעבר לאלמנט המרותך על גבי לוחות המשך זמניים  
 50)פחיות טכנולוגיות( באורך מינימלי השווה לפחות לשלוש פעמים עובי התפר, או 

מעובי הרכיב הדק  10%א תעלה על אי התאמה בין פני האלמנטים המרותכים ל מ"מ.
 מ"מ. לאחר השלמת הריתוכים יסולקו לוחות ההמשך הנ"ל. -3ולא יותר מ

 -5 לא יתבצע כל ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל .יב
 מעלות צלסיוס, וכן לא ירתכו על מתכת רטובה חשופה לגשם ורוח.

 תוכה.מ"מ יש לחמם לפני רי 40פלדה שעוביה מעל  .יג
כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס' היציקה של  .יד

 יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודת בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצרכי הרכבה.
 

 מערכת  צביעה של קונסטרוקצית הפלדה 10.00
 כללי .א

פי התקן ל SA 2.5כל רכיבי הפלדה, ללא יוצא מהכלל, יעברו ניקוי חול עד לדרגה  .1
 . SIS 055900השוודי 

צביעת הפרופילים באחת משתי האפשרויות המפורטות להלן, תעשה לצורך הגנה נגד  .2
 קורוזיה של האלמנטים .

 ללא צביעה. -רכיבים ה"מוטבעים" בבטון  .3
 כמתואר כנ"ל. SA 2.5ניקוי חול לדרגה -אבץ -מערכת צביעה הפלדה עם כרומט .ב

 צבע יסוד .1
מיקרון,  40מיקרון בשתי שכבות של  80אבץ בעובי -כרומטצביעת הפלדה ע"י צבע  

 שעות מניקוי החול. -4כל אחת בפרק זמן של לא יותר מ

 צבע סופי .2
ס"ה עובי סופי  -מיקרון  40שתי שכבות של צבע עליון איתן, עובי כל שכבה יבשה  

 מיקרון. 80השכבות  2של 
 
 
 
 

 גלוון ב"טבילה חמה" 10.05
תאים לקבלת גלוון ב"טבילה חמה" ותהיה פלדה מתכת הבסיס של רכיבי הפלדה ת .ג

, בעלת  SEMIKILLED STEEL -או מורגעת למחצה  KILLED STEEL -מורגעת 
 . 0.03% -אחוז סיליקון הקטן מ

רכיבי הפלדה יעברו ניקוי מחלודה על ידי טבילה בתמיסת אלקלי וחומצה ואחר כך  .ד
 מעלות צלסיוס. 450של  יקבלו גלוון ב"טבילה חמה" באמבט אבץ נוזלי בטמפרטורה

 לפי הפרוט כדלהלן: 1979, דצמבר 918עובי הציפוי יהיה בהתאם לת"י  .ה
גרם ציפוי  610 מיקרון ולא פחות מ 85עובי מינימלי  -מ"מ ויותר  8פלדה שעוביה  .1

 אבץ למ"ר שטח פנים של פרופיל.
ולא פחות מיקרון  70עובי מינימלי  -מ"מ  -5מ"מ וגדול מ -8פלדה שעוביה קטן מ .2

 גר'  ציפוי אבץ למ"ר שטח פנים של פרופיל. -500מ
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לוון יש לסדר יוות בזמן הגיבכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך החומר, העלולים לגרום ע .ו
 את סדר הריתוכים בהתאם למקובל באלמנטים שצריכים לקבל גילוון.

ילה באמבט לפי יקבלו הכנה לגלוון על ידי הכנת חורים ומעברים לנוזל הגלוון בזמן הטב .ז
 הכללים המקובלים בנושא זה.

 

)הגדרת מערכת הגלוון והצביעה תיעשה ע"י יועצים  צביעה על גבי פלדה מגולוונת בטבילה חמה 10.00
 מטעם    

 הקבלן ועל חשבונו ותובא לאישור המפקח והמהנדס טרם ביצועה(
 :הכנת השטח 

 :ניקוי בממיסים .א
לוך, אבק, שמן וגריז בעזרת ממיס יש לנקות את שטחי הפלדה המגולוונת מכל לכ 

 מתאים.

 SOLVENT CLEANING SSPC-SP-1-1982 מאושר כל אלמנט העונה לדרישות: 

 המסופקים ע"י "כמיתעש" או ש"ע.  BC-70או  דטרגנט   G-551לדוגמא : ארדרוקס  

 : טיפול בפני השטח באחת משתי השיטות הבאות .ב
 :התזת חול קלה .1

לבצע הניקוי בשיטה זו רק על ידי עובדים  . ניתןSSPC-SP-7בהתאם לתקן  
שהוסמכו לכך. ההסמכה תכלול מדידת עובי הגלוון לפני התזת החול ולאחריה. לא 

מקרון . מבחן זה יהיה הקריטריון לבקרת האיכות בזמן  10 -יותר פחת של יותר מ
 העבודה כולה.

 :טיפול כימי   .2
פוספט" בהתאם לתקן יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ 

BS-3189-1991 . 

 צביעת המשטחים .ג
 לפי מפרט טמבור. .1

קוד טמבור  -לפח מגולוון" תוצרת טמבור  -צביעה בצבע יסוד מסוג "פוליצינק 
מיקרון. לאחר מכן יש ליישם צבע עליון על בסיס גומי מוכלר   50, בעובי 461-001

"HB-334" " מיקרון בגוון לפי  70" בעובי 458-102תוצרת טמבור, קוד טמבור
 מיקרון. 120סה"כ עובי פילם יבש  בחירת האדריכל.

 מפרט "אוניברקול" .2
 50צביעה בצבע יסוד מסוג "רפיד סיליקון לפח מגולוון" בגוון אפור בהיר, בעובי 
 34מיקרון. לאחר מכן יש ליישם צבע עליון על בסיס גומי מוכלר מסוג "גומיכלור 

 מקרון. 120עובי פילם יבש  ן לפי בחירת האדריכל.מיקרון, בגוו 70אפור" בעובי 
 

 הערות: .ד
 צבע פוליצינק ניתן להזמנה מראש בגוונים שונים. .1
אם יש כתמי חלודה מקומיים יש להשתמש בצבע פוליצינק המכיל פיגמנטים  .2

 מגנים.
כאשר הגלוון נהרס בחלקים נרחבים או שלא היה מושלם מלכתחילה, יש להשלים  .3

"השלמת גלוון". בהעדר מפרט מחייב לצבע כזה יביא הקבלן את הגלוון בצבע של 
 את הצעתו לאשור המפקח ו/או המעבדה הכימית המרכזית.

 בכל מקום בו יש שתי שכבות של צבע זהה, יש ליישם בכל שכבה גוון שונה. .0
 ניתן לגוון גם על ידי הוספת משחת גוון מתאימה. .5
אסור לריסוס עקב היותו  הצבע הנקרא "מגינול" אינו מומלץ ובכל מקרה הוא .0

 מכיל עופרת.
 היצרנים המאושרים לאספקת צבעים אלו הם : .7

 .04-9853611 -טל'   -אזור התעשיה עכו -טמבור בע"מ  (א)
 .09-855370 -טל'  -אוניברקול בע"מ  (ב)

 

 וךרית 10.07
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יו אחידים וחלקים בדומה לאלה אחרת, יה פסולתו יםיגלא יכללו סך ותיחי הרטש .א
מו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר המעובדים בהשחזה, ויתאי

 נוסף.ד ל ידי עיבוענו קלא יענו על הדרישות האלה יתו
ת הרכבה באמצעות מברשוני העל שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפיש להגן 

לכלוך, שמן וכדומה, עד ת, פלקתמ לודה, קליפהל חב, מכו"וכיה זחשי הלדה, מכשירפ
 חים מתכתיים נקיים לחלוטין.לקבלת שט

ות הסמכה בנות תוקף. דתעו יבוצעו אך ורק על ידי רתכים מנוסים , בעליהחיבורים  .ב
היה רשאי מפקח יה של המפרט הכללי. 19תוך יתאים לדרישות המפורטות בפרק ב הרייט

א הרס של רתכים )תפרי ריתוך( בבית המלאכה של הקבלן לות עינו בדיקות לאי רפלבצע ל
ה יהתשאת העזרה ,  ישהגלף , נוסם ולשל תאתר ההקמה והקבלן יהיה חייב ללא כאו ב

פר תרושה לשם ביצוע הבדיקות . הבדיקה עצמה תבוצע על חשבון הקבלן. כל רתך )ד
הרתך  קם התיקון ייבדועל חשבונו . בסיש מחד ריתוך( שיפסל , יפתח על ידי הקבלן ויבוצע

 מחדש בבדיקה ללא הרס.
ה לדהפ. האלקטרודות יתאימו לסוג 1338תאמנה לדרישות ת"י קטרודות תלאה .ג

 ע.ש"או  E60XXיו מסוג יהוכת , המרות
י התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי לפנ .ד

ור איש השימוש לכל סוג וסוג. האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת
לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו

 כות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.יאל
 מ"מ אך בכל מקרה לא יותר מעובי דופן האלמנט. 4י הריתוך המינימלי יהיה בעו .ה

יות, אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של היקף נדה ואורך הריתוך לא מצוין בתוכבמי
 ל שני האלמנטים המחוברים בריתוך.שטח המגע ש

דא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון ווש ליך ותוע הריני ביצפל .ו
 ורמציות מקומיות אחרות.פובד והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים

 ם להיות יבשים לחלוטין.ייביח ךוריתל דיםעות והחלקים המיודרוטקלהא .ז
ל דולמינימום את גצמצם עד כדי לו ביה הריתוך אשר יהד על סגר נכון של יש להקפי .ח

 ורמציות והמאמצים.פדה
וצותם תכו מרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקבלקים החה .ט

כנים. המו יםטלמנארש של הדשל התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנ
 ריתוך ילוטשו לחלק.הת וקוממ

ה לאכות או ינכמות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוטי החיבור ומקורפ -
 שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.

ידה ואין פירוט, על הקבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור מב -
 שהוא מציע לבצע.

', יבוצע ורות, וכוקעמודים,  -מרכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה כל  -
 ת.ורמיחידה שלמה ולא מיחידות מחוב

ורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באלמנטים השונים חורים מוארכים צל  -
 בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג.

 

 ת איכות הריתוךרבק 10.08
 קה חזותיתידב .1

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך בבדיקה  19037ך לאמור בסעיף שמהב א.

 פורט להלן:מכ, BSה גר, בד1לה בט DIN 8563זותית יהיו לפי תקן ח

 מ."מ X 0.1  +1> רוחב הריתוך  9דל קימור התפר וג (1

 מ."מ X 0.02  +0.2> עובי הפח  9דל קיעור התפר וג (2
 דל התזוזה בין מישורי הפחים :וג (3

 סימום.קמ  eמ = "מ x 0.15    3בי הפח  וע>  eשהריתוך משני צידי הפחים כ -

 סימום. קמ  eמ = "מ x  0.10    2בי הפח וע>  eשהריתוך מצד אחד של הפח כ -

 סימום.קמ  eמ = "מ x 0.5     2בי הפח וע>  eודל התזוזה בין דפנות הפחים ג -

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך. -ים בריתוך קדס (4
 טריונים לפסילת הריתוךירק ב(
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וקנו או יפסלו לפי תי DIN 8563קן יות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתטס 
 ות המפקח.יחנה

 ל המדגם לבדיקת הריתוךדוג ג(
 יתוכים בקונסטרוקציה.רה לכדיקה חזותית יבדקו בב 

 קות ללא הרס ידב .2
 190372ט בסעיף ריקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפודב (1

 במפרט הכללי.

טון  2ת בדיקה אחת של ריתוך לכל ל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה לפחודוג (2
 או לפי החלטת המפקח.ל קשבמ

 נוסף לאמור לעיל, יבצע הקבלן בדיקות ריתוכים כדלקמן:ב (3
 של ריתוכים מסוג רתך השקה. 80%דיקה מגנטית של ב .1
 30%תך השקה, עם חפיפה של רשל ריתוכים מסוג  50%בדיקת רנטגן של  .2

 עם סעיף א'.
 ים מסוג רתך מילאת.של ריתוכ 10%דיקה מגנטית של ב .3

 

 ודהבכניות עת 10.00
ציה המצורפות הקבלן יתכנן על חשבונו תכנון "בית קונסטרוקות היחף להננוסב .א

של המבנים, ה פלדהת כל קונסטרוקצית אט פרוי" SHOP DRAWINGSמלאכה" "
המבנה והמופיעים ת ם להשלמירים, החומרים והעבודות, הדרושוהכוללת את כל החיב

 ציה והאדריכלות ויגישם לאישור המפקח.יות הקונסטרוקנכובת
 התכניות יכללו בין השאר את המרכיבים הבאים: 

כניות כלליות של ת .1
 קונסטרוקצית הפלדה.

חתכים מקומיים ופתחי חיבור  .2
 המציגים מכלול שלם.

 וגי הפרופילים, מידות,ס .3
 גיאומטריה ומפלסים.

ורים, ברגים, ריתוכים )ע"י ח .4
(, AWSשימוש בסמלים לפי 

 אומים. ות, דסקי
רטי חיבור בין רכיבי הפלדה פ .5

 לרכיבי שלד הבטון.
רוט מערכת הגנת האש בכל פ .6

 רכיב, כולל עובי הציפוי הנדרש.
 רוט מערכת הצבע בכל רכיב.פ .7
פניות לתכניות ופרטי ה .8

 המהנדס והאדריכל.
 

היה אחראי לתכנון הנ"ל, ואישור המפקח אינו יו" הכאלתכנון "בית המרוך את ן יעלהקב .ב
 ר אותו מאחריותו.פוט
ל ידי מהנדס מורשה מנוסה ויועבר לאישור המפקח בצרוף חישובים עצע וביהתכנון  

 ומסודרים לבדיקה.וכים סטטים ער

תכנון הקבלן יכלול חישובים סטטיים למחברים הנדרשים בין רכיבי הפלדה ובין רכיבי  .ג
יפוסיים הפלדה לבטונים. התכנון יעשה על סמך התוכניות המנחות והפרטים הט

המוגשים בחומר המכרז. הקבלן רשאי להצמד לפרטים ולאביזרים הנתונים בתוכניות 
המצורפות או להציע פרטים חלופיים משלו ובתנאי שלא יפחתו בטיב מאלה המוצעים. 

 414התכנון יקח בחשבון משקל הרכיבים, החיפויים וקירות המסך, עומס הרוח לפי ת"י 
 .413י ת"י ועומס הנובע מרעידות אדמה לפ

מידה המתאים לכל אלמנט ה בקנ ית המלאכה" של הקבלן תהיינה תכניותבתכניות " .ד
גודל האלמנטים,  תאלול בין השאר גם ויכ יצור והקמה יהמהווה יחידה שלמה לצורכ

 ך, עובי הריתוך, חירור מתאים.ווג הריתס
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קבלת תמונה להנחוצים  קיותסידהם ות סוגי הברגים, האומיאהרכבה יבהירו התכניות  
 שלמה ומלאה לטיפול בקונסטרוקציה.

ל סו עין תכניות עבודה עם כל הפרטים הדרושים לייצור ולהרכבה שיתבסכעל הקבלן לה .ה
 ים של שלד הבטון.יהמצב הק מצורפות, וכן עלת ההתכניות הכלליו

ר ושאילשלם כלול כמוחד ל הנ"ל יוגש בשלב אכו תכניות חלקיות בשלבים, ללא יתקב .ו
ט הקבלן שיתייחס לשיטת הייצור, לציפויים, לפרטי ההרכבה, רמפל ליווי שהמפקח ב

 השינוע וההנפה.
 כניות ההנדסיות.תה ימי עבודה לבדיקת 20  שלן קחת בחשבון פרק זמליש 

 

 דייס צמנט 10.10
המרווח בין עמודי הפלדה וקורות הפלדה והתושבות ימולא בדייס צמנטי בלתי מתכווץ בעובי 

( תוצרת כרמית או שווה ערך. לפני ביצוע הדיוס יש לנקות 90-)ב VGM – 410מ"מ מסוג  50
את פני הבטון ולהרטיבו במים. הדייס יהיה דליל דיו כדי למלא לחלוטין את נפח השרוולים של 
ברגי העיגון ואת המרווח שבין פני הבטון ותחתית פלטת הבסיס. אחרי השלמת הדיוס יש 

שעות אחרי השלמת הדיוס. הדיוס, חומר ועבודה, כלול  5 -ימים, החל מ 4 – 3להשקותו במשך 
 במחיר הסעיפים לרכיבי הפלדה ולא תשולם עבורו כל תוספת.

 

 קונסטרוקצית פלדה -אופני מדידה מיוחדים  10.11
מחיר היחידה הנקוב בחוזה זה כולל את החומר, אספקתו, הרכבתו, תקורת הקבלן ורווח  .א

די הקבלן לביצוע העבודה הנ"ל מוכפלים הקבלן, קרי, את מלוא התמורה הנדרשת על י
 בכמויות המתוכננות.

 

יחידת המדידה לכל הסעיפים )אלא אם צוין אחרת( יהיו במשקל והם יהוו את מכפלת  .ב
המשקל התאורטי של נפח הפלדה המופיע בתכניות בית המלאכה של הקבלן והמאושר על 

בות בריתוך, פחת, גילוון טון/מ"ק, ללא התחש 7.85ידי המפקח, מוכפל במשקל סגולי של 
 וכד'.

 

כל הפחים, הזויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך או מחובר בברגים לרכיבי  .ג
הפלדה הראשיים ישולמו לפי מישקלם מוכפלים במחירי הסעיף של הרכיבים הראשיים, 

 אליהם הם מחוברים.
 

פחיות טכנולוגיות  וכל  דסקיות קפיציות, פלטות פילוס, דסקיות התאמה,ברגים, אומים,  .ד
אביזרי העזר הנדרשים נכללים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם 

 אינו מצטרף למשקלי האלמנטים.
 

מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד מטעם הקבלן וכמו כן הכנת תכניות מפורטות  .ה
לם בגין שרותים אלו כל )תכניות בית מלאכה( כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא תשו

 תוספת.
 

 גלוון בטבילה חמה. היחידה כוללים בתוכם  ימחיר .ו
 

מחירי היחידה כוללים הכנת תכנון מפורט ע"י הקבלן כפי שמוסבר במפרט המיוחד ולא  .ז
הנ"ל כולל עריכת תכניות בית מלאכה, יועצים  אלו כל תוספת. םשירותיתשולם בגין 

 לנושא מערך הגלוון והצביעה וכו'
 

 מחירי היחידה של קורות הפלדה כוללים עיבוד הפתחים למעבר צנרת. .ח
 

כל האלמנטים יסופקו לפי אורכם התאורטי המפורט בתכניות בית המלאכה כאשר הם  .ט
 שלמים וללא חבורים כלשהם.

במידה והקבלן יהיה מעונין ליצור אלמנט מכמה חלקים יותנה הדבר במסירת פרטים  
גם במידה ויאושרו החיבורים על ידי  יים למחברים הנ"ל.מפורטים לבצוע וחשובים סטט

המפקח לא תשולם כל תוספת בעבור ריתוכים שונים, הוספת פחיות חיזוק, ברגים, 
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הקבלן יידרש לבצע על חשבונו ניסוי העמסה  אומים וכדומה בגין ביצוע החיבורים הנ"ל.
וזאת לפי הנחיות  -לאלמנטים הנ"ל על מנת לבדוק בפועל את חוזק החיבור שבוצע 

 .המפקח
 

בביצוען, כלולות  בדיקות ריתוכים לכל סוגיהם בבית המלאכה ו/או באתר וכל הכרוך .י
 במחיר ההצעה  הכללית.

 דיקות מכון התקנים של יישום חומרי הגנת אש, כלולות במחיר ההצעה הכללית.ב  .יא
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלמנטים מתועשים בבניין  -  22פרק 

 

 ת אקוסטיות ו/או תותבתקרו  22.01

 

 כללי   22.01.01

 .אדריכלות ובפרטים כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות 

כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק  

 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

 קומות וכו'.התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, ע 
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הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית, מפזרי אויר למיניהם ומערכת 

מתזים בהתאם למופיע בתוכניות המערכות השונות. האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה על 

 הקבלן. התעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים ללא עיוותים.

מיזוג אויר, לגופי תאורה מתזים, רמקולים וכו' יבוצעו  כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי 

 וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.

כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות על חשבון הקבלן מכל סוג של תקרה 

 לרבות מפזרים, גופי תאורה, מתזים וכו'.

 אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.  רק לאחר

 הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח.  

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות  

 המפרט הטכני ו/או את תכניות העבודה.

הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש  בנוסף לאמור לעיל יהיה על 

 בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר, ברגים, פחים וכד'.

על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד  

 למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.

ו נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא פגמים ו/א 

 דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח.

מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים. 

 לשמור על העבודות עד למסירתן הסופית.הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ו

 התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני היישום.

 80אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע  

 מיקרון.

ת קונסטרוקציית נשיאה מודגש בזאת שתקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים יבוצעו באמצעו

 מאושרת על ידי הג"א למרחבים מוגנים. )כלול במחיר היחידה(.

 

 

 

 

 

 

 תקרה אקוסטית  מינרלית  22.01.02

 הלוחות יהיו מאושרים ע"י האדריכל, במידות שונות כמפורט בכתב הכמויות.

גמת פסי "(, כדוDONNפסי החלוקה יהיו מפלדה מגולבנת עם ציפוי בפויל אלומיניום, )שיטת "

החלוקה המיוצרים ע"י האחים אביוני. הפסים יהיו צבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת 

 האדריכל. הלוחות יוצמדו לפסי החלוקה עם מהדקים.

הקונסטרוקציה לתלית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק מהתקרה שאר  

פרופילי פח של ניצבים ו ע"י מערכת תליה הכוללת חלקי התקרה יהיו יציבים. אריחי התקרה יתל

. המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנה לכך במיוחד. לא ומסילות

תותר תליה אל קוי המערכות, )מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת המיתלים של 
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יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות  המערכות. צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה

המשולבות בתקרה, אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית, יהיו תלויים 

ס"מ. בניצב  60ס"מ. פרופילי המשנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על  60במרחקים שלא יעלו על 

תוכניות קונסטרוקצית התליה. לפרופילים הראשיים. לפני הביצוע על הקבלן להגיש לאישור המפקח 

 התעלות לגופי התאורה ייתלו במערכת מתלים נפרדת.

לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו  

מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל. עובי הפרופילים  L  +Zפרופילים 

  מ"מ לפחות. 1.5יהיה 

 80אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע 

 מיקרון.

 

 או מחורר תקרות ממגשי פח אטום 22.01.03

מסך כל השטח. הפח יהיה מגולוון  20%מ"מ. החורים בפח יהוו לפחות  0.8עובי הפח יהיה  

מ"מ עם כיפוף  40מגש תהיה "כתף" בגובה וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל. לכל 

 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 10פנימי 

 ( צבועים בתנור. Z+Lמ"מ ) 2המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל 

 י הנחיות האדריכל.לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפ

 

 תקרות תותב מלוחות גבס 22.02

העבודה כוללת חיזוקים וחיתוכים , הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל, פרופילי 

"אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחים ו/או מגשים, וכולל שילובים עם אלמנטי נגרות, 

 מסגרות, זיגוג אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י אחרים.

 

 

 לוחות הגבס א.

 

לוחות הגבס יהיו גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים  .1

 לקבלה ישירה של צבע וכולל שפשוף. 

ונושאים תו תקן  1490הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי  .2

 ישראלי בר תוקף.

 

סגירות התקרות והסינרים ייעשו בהתאם לפרטים. סביב צנרת,  .3

ירנם, יבוצע איטום תעלות וכו' החוצים את התקרות והס

מושלם בהתאם לפרטי "אורבנד". המרחק המקסימלי בין 

 40פרופילי המתכת הנושאים של קונסטרוקצית השלד יהיה 

 ס"מ.
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 איחוד מישקים ב.

 

 המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט שריון.  .1

 

מגולבן, מצופה בסרט שריון שיכוסה  פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני .2

 במרק. 

 פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה. 

 

 קונסטרוקציה לתליית תקרת תותב מלוחות גבס ג.

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, 

 על כל מרכיביה.

גרם למ"ר , בעובי  275תליית התקרה תיעשה על גבי מערכת פרופילי פלדה מגולוונת, בגלוון 

, כולל אביזרי תליה מפלדה מגולוונת תוצרת "ריכטר"  F – 47מ"מ , כדוגמת פרופילי  0.6

 בשיווק ":אורבונד" או ש"ע. 

מ"מ,  4תיעשה באמצעות מוט הברגה או מוטות תליה מגולוונים בקטור תליית הפרופילים 

 של חב' "ריכטר" או ש"ע.  TWISTERהמהווים חלק ממערכת תליה מתכווננת 

המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות היצרן או המפקח באתר, כולל הבטחת התליה 

יים אביזרים שונים או בעזרת מתלי "נוניוס" )מתלה מחורר לכוונון( , במקומות בהם תלו

 עומס נוסף על התקרה.

התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית על תקרת / קונסטרוקצית 

היסוד, אלא אם יצרן תקרות התותב יאפשר זאת. לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה 

ים בגלל המומלצ –דקים או סרטי פח כפיפים. אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחים 

הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל 

ביצועי גישור נאותים, שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית. תשומת לב מיוחדת תינתן 

ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי 

ת הנושאות את תקרות התותב וכן החיבורים שבין המערכת הנושאת החיבור בין המערכו

עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן 

)כדוגמת "פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים 

מ"מ. כל הנ"ל יעשה  40לפחות  לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון או בלוק(

באישור המפקח, התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן. על הקבלן לקחת בחשבון 

 שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים.

על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור מפקח לפני תחילת 

ן זה יבטיח את יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין העבודות. תכנו

הפרופילים . פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין 

יהיו בהתאם לתכניות המהנדס ו/או  האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם אין באישור 

יב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה על זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לט

 כל מרכיביה.
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המרחק בין הפרופילים הנושאים יהיה בהתאם לעובי הלוח, מספר הלוחות וכיוון חיבור 

 100הלוחות. מרחק המתלה הראשון מהקיר יהיה בהתאם לאמור בתקנים אך לא יעלה על 

 מ"מ.

  בלבד.  ןהוצאות התקנה עפ"י הנחיות היצר

 

 דידה ותשלום מיוחדיםאופני מ  22.03

 

 אלמנטי גבס )מחיצות, תקרות, סינורים(  22.03.01

גם  עיבוד  כולל מחירי היחידה כוללים את לוחות הגבס ואת קונסטרוקציות נשיאה. המחיר 

 פתחים כנדרש. 

כן כוללים מחירי היחידה גם את כל האיטומים למיניהם וכן גם כל החיזוקים והחיבורים,  

 ר, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת של המחיצה.קונסטרוקצית העז

בנוסף לאמור לעיל כוללים מחירי היחידה גם את כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים  

אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או 

 האדריכל.

ימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות המחיר כולל גם את כל הבדיקות והדג   

 מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 מדידת תקרות וסינורי גבס יהיה לפי שטח פרישת הלוחות. 

 

 

 תקרות אקוסטיות  22.03.02

ויר, גלאי א לות תאורה ומפזרי מיזוגמחיר היחידה כולל את לוחות התקרה וכן הכנות לתע   

 עשן וכיו"ב, חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. 

ליד הקירות  כן כלולים במחירי היחידה כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר    

Z"" ו/או "L" ו/או "T ו/או "Z+L שלם של העבודה ו/או פרופילי אומגה. הכל עד לביצוע מו

 כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.

מחיר היחידה כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  

והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן, 

 וכל שינוי שיידרש, דוגמאות וכו'.

 

היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כוללים  מחירי 22.03.03

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים וכן 

 הרכבה בשיפוע או חיתוכים אלכסוניים או רדיאליים של הרשת והאריחים.

 

 

 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.03.04

שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו' מכל  מודגש בזאת 

סוג שהוא( כוללים תכונן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על חשבונו תוכניות 



254 

 

מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית 

 של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן. הנשיאה תבוצע על פי התוכניות

 

 אופני מדידה   22.04

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עבודות הריסה – 20פרק 

 

 :תאור העבודה 20.01

 

 במסגרת עבודה זאת יש לבצע עבודות הריסה ופירוקים ברחבת המבנה. 

 

 :העבודה שלבי 20.02
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הקבלן יציג בפני המהנדס לאישור את אופן הריסת האלמנטים השונים כולל הציוד בו יעשה שימוש, 

שלבי העבודה ואמצעי הבטיחות והבקרה בזמן העבודה. הקבלן יבצע את העבודה על פי השלבים 

 שיאושרו לו. בסיום כל שלב יקבל את אישור המפקח למעבר לשלב הבא.

את היות המתחם סמוך למבנה קיים ופעיל. העבודה תעשה בזהירות המירבית הקבלן יביא בחשבון 

ללא פגישה במבנה הקיים ובתפקודו, העבודה תיעשה בזמנים ומועדים שונים, במקטעים תוך תיאום 

 מלא עם המפקח ובאישורו.

 

 :תכולת העבודה 20.03

 

  סטרוקציית פלדה ועמודי פירוק ופינוי של גדרות, סככות, מבנים קלים לרבות מבנה קונהריסה

בטון בצמוד למבנה קיים כולל קירוי פחים קורת פלדה, עמודי בטון, אלמנטי ביסוס, פרטי 

יפורקו  מסגרות ואלומיניום מרצפים וכל הנדרש, מרפסות שירות מפלדה, מדרגות מפלדה

ים פרגולות מחומרים שונים, מתקנ , מבנה שירותים,בזהירות ! ויאוחסנו לטובת שימוש חוזר

מסדי בטון, תאים תת קרקעיים, קטעי צנרת  לרבות מזגנים, תאורה, מערכות, אלמנטי גמור, 

 מחומרים שונים וכל הנדרש עד לקבלת פני שטח נקיים המוכנים לעבודות החישוף והחפירה.

 .'פירוק ופינוי תשתיות מים, חשמל, ביוב, הסקה, גילוי, טלפון וכו 

  ,יחידות ותעלות.פירוק ופינוי מתקני מיזוג אויר 

  .)פינוי פסולת בניה ולכלוך לאתר פסולת בניה מאושר על ידי הרשויות )כולתשלום אגרה 

 מחומרים שונים סגירות זמניות במבנה. 

 

העבודות הכלולות בהצעה אינן למדידה, המחיר עבורן הינו מחיר קומפלט הכולל את כל העלויות 

 הכרוכות בעבודה.

 

 

 :דות פירוק והריסההנחיות כלליות לעבו 20.00

 

עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי , בשיטות יעילות ובבטיחות מירבית,  בציוד ובצוותים 

 המתאימים ביותר לאופי הפעולה הנדרשת.

עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות בכדי לא לסכן את שלמות האלמנטים הקיימים שאינם 

האלמנטים להריסה ממוקמים סמוך מאוד למבנה חי בזהירות, עבודות ההריסה תעשנה לפירוק. 

 ומתפקד יש לקחת זאת בחשבון, יתכנו עבודות לילה ובתיאום מלא עם המזמין.

 בנוסף שהמבנה מוגדר "ביטחוני" לרבות כל המשמעויות הנובעות מהגדרה זו.

עי הבטיחות. למרות הקבלן יגיש לאישור את אופן ביצוע ההריסה, כולל הציוד, שלבי העבודה, ואמצ

זאת יהיה הקבלן האחראי היחידי במקרה שיגרם נזק כלשהו למבנים או פגיעות מסוג כלשהו לרכוש 

 המזמין ו/או לצד שלישי.

כל נזק שיגרם לחלקים הצמודים למקום ההריסה תוך מהלך ביצוע העבודה, יתוקן ויובא לקדמותו על 

 ידי הקבלן ועל חשבונו.
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סולת או חלקי מבנה לאתר פינוי פסולת מותר ומאושר על ידי הרשויות יש להרחיק מהמקום כל פ

 המוסמכות, ללא הגבלת מרחק. באם ידרש תשלום עבור זכות פינוי הפסולת, יכול התשלום על הקבלן.

על הקבלן לדאוג שלפני התחלת פירוק מתקנים סניטריים, חשמל והסקה, ינותקו המערכות הנ"ל 

 עם אנשי האחזקה במקום. במחלקה מיתר המבנה בתיאום 

 כל החומרים/אביזרים שיפורקו וימצאו ראויים לשימוש הינם רכושו של המזמין.

 

 

 :ביקור הקבלן במקום 20.05

 

לפני קביעת המחירים לעבודה זאת, על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את המצב הקיים, לרבות סוג 

המחירים בהתאם למציאות והדרוש על החומרים, מיקום, מידות וצורות האלמנטים השונים ולקבוע 

 פי מסמכי החוזה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיתוח נופי -00פרק 

 

 עבודות הכנה 00.01

לפני תחילת העבודה חייב הקבלן לוודא את מיקומם המדוייק של כל המערכות, הצנורות  

בין אם הם עיליים ובין אם הם תת קרקעיים ובסמיכותו  והכבלים הקיימים בתחום האתר

והוא מקבל על עצמו אחריות בלעדית שלא לפגוע בהם במהלך העבודה. אחריות זאת לא 

 .מזמיןמותנית במידע שנמסר או שלא נמסר לו על ידי ה
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בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר וראה את האתר, את דרכי הגישה אליו, את  

 הסמוכותאת המערכות הבניינים הסמוכים לו ואת הכבישים הסובבים אותו, וכן למד והבין 

 אתר או המצויות בתוכו, והתחשב בהפרעות מכל סוג שהוא על אופן ומהלך עבודתו.ל

 

 

 סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 

 

 עבודות הכנה ופרוק .1

 

 במפרט הכללי. 51.03 פרקתשומת לב הקבלן מופנית ל   1.1

לל ביצוע של על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח כו  

חפירות גישוש ככל שנדרש לצורך ביצוע העבודה ללא פגיעות במערכות קיימות, אפילו 

אם אינם מסומנים בתכניות בין אם היו ידועים למזמין ובין אם לאו. כל נזק שייגרם 

למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן, יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו. לא 

ולא תוכר כל תביעה בגין הגישוש לגילוי הנערכות או בגין כל תשולם לקבלן כל תוספת 

 תיקון של נזק שיגרום הקבלן.

פירוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה,   

פריקה ואחסנה של החומרים עד לשימוש החוזר. במידה ויהיה שימוש חוזר, המחיר 

דה ונדרש. אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר כולל השלמת כמויות החומרים במי

תמורת אישור קבלה המזמין ויועבר למחסני  המזמיןבעבודה זאת, הוא יישאר רכוש 

כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. כל החומרים 

כאשר הם מסודרים וקשורים על גבי משטחים.  המזמיןהמפורקים יועברו למחסני 

בל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש הקבלן יק

וימסור את האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען 

כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי  ויקבל אישור לתחילת הביצוע.

 המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הביצוע המדויק.

שומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות ת  

קרקעיים, פירוק מסעות, -פירוקים שונות כגון פירוק מבנים, פירוק מתקנים תת

 מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פסולת אחרת, תועמס ותסולק לאתר שפיכה מאושר

יכלל במחירי היחידה של . הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תולפי הנחיית המפקח

 הסעיפים השונים.

כל עבודות הפירוקים יימדדו מראש לפני הפירוק, הכמויות יאושרו ע"י המפקח   

ויירשמו ביומן העבודה. אם הדבר לא ייעשה כך, ישולם לקבלן לפי כמויות שייקבעו 

 ע"י המפקח וקביעתו של האחרון תהיה סופית ומכרעת. 

 

עבודות סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב  במחיר הפירוקים נכללות גם

כן כולל המחיר של עבודות כמו במפרט הכללי.  51016הפירוקים, כמתואר בסעיף 

 הפירוקים את החזרת המצב לקדמותו לרבות גדרות, צמחיה, השקיה וכדומה
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ס"מ כדי לאפשר פיזור של שכבת  10עד  5קרצוף שטחי אספלט קיימים לעומק של   1.4

ס"מ לפחות עם פינוי החומר למקום איחסון לפי  4ספלט נושאת נוספת בעובי בטון א

או סילוקו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. הקרצוף  מפקחהוראות ה

של  51.60.04ייעשה במכשירים מתאימים המאושרים ע"י המפקח וכמפורט בסעיף 

  המפרט הכללי.

פלט המקורצף במ"ר ויכלול את כל    התשלום עבור עבדוה זאת יהיה לפי שטח האס  

 ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.  

 

על פי המסומן בתכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה, הגבהה או   1.5

של  51.03.07כמפורט בסעיף  הנמכה, של פני מכסים שונים עד לרומים המתוכננים

בשוחה המותאמת לא יהיה גדול  . לתשומת לב הקבלן גובה הצווארוןהמפרט הכללי

ס"מ. )גובה הצווארון מוגדר כהפרש הגובה בין פני המכסה לבין גובה החוליה  40 -מ

העליונה(. בהתאמת גובה לשוחות מים לא יבוצע צווארון. גובה פני התקרה בכל 

ס"מ מפני השטח המתוכננים )אספלט או ריצוף(. בכל מקרה  20 -מקרה, יהיה נמוך ב

מש באלמנטים טרומיים, יחויב הקבלן להשתמש בהם. ביצוע כל שניתן להשת

 העבודות יתואם עם המפקח.

 עבודות ההתאמה יבוצעו על פי המקרים וההנחיות המפורטים להלן: 

הנמכת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .א

 הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, הנמכת  .ב

 שבירת התקרה ודופן השוחה, הספקה והנחת תקרה חדשה טרומית.

הגבהת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה  .ג

ס"מ(, הנחת  33הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

 התקרה שפורקה.

גבהת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים, ה .ד

במידה  פלדת הזיוןשבירת הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על 

, הגבהת התא ע"י יציקה תוך כדי חיבור מוטות הזיון החדשים אל מתוקיי

 הישנים, הספקה והנחת תקרה טרומית.

ירוק זהיר של התקרה הנמכת שוחה טרומית מרובעת: המחיר כולל פ .ה

 והמכסה הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה.

הנמכת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיים,  .ו

במידה  פלדת הזיוןשבירת הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על 

 , יציקת תקרה חדשה.מתוקיי

כולל פירוק זהיר של התקרה הגבהת שוחה טרומית מרובעת: המחיר  .ז

 33והמכסה הקיימים, הספקה והנחת חולייה טרומית )בגובה מינימלי של 

 ס"מ(, הנחת התקרה שפורקה.
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, מתהגבהת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פירוק זהיר של המכסה הקיי .ח

הקיים, יציקת  פלדת הזיוןשבירת הבטון בתקרה והדופן תוך כדי שמירה על 

מ'. מעל גובה זה  1.7שים בהשלמה לגובה שוחה נטו של דופן ותקרה חד

מ' )במקרה של  1.0תכלול העבודה הספקה והנחת חוליות טרומיות בקוטר 

בכל המקרים הנ"ל על הקבלן לפרק  מ'(. 2.75הגבהה בחוליות לגובה מעל 

פירוק "זהיר" את המכסה הקיים ולהעבירו למחסני העירייה. על הקבלן 

 על קבלת המכסים. מנהל תפעול מסוף של  להמציא למפקח אישור

 

 התשלום בגין ביצוע ההתאמה הינו קומפלט לפי "יחידה" על פי המתואר ללא 

 למידת ההגבהה או ההנמכה ולקוטר השוחה.קשר 

 התשלום עבור המכסים יהיה בנפרד, על פי הסעיפים הרלוונטיים.   

 

המפקח, יבצע הקבלן פירוק  במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה  1.7

"זהיר" של תמרורים או שלטים המותקנים על עמוד אחד כולל פירוק היסוד, העברת 

או סילוקו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המסוף החומר מאתר העבודה למחסני 

 המקומית ומילוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. 

 

 התשלום לפי "יחידה".

   

   

כבישים ומדרכות קיימים בקטעים ובמקומות לפי הוראות שכבות אספלטיות בפירוק   1.9

המפקח כולל: ניסור האספלט הקיים בקווים ישרים במכשירים המאושרים ע"י 

וסילוק החומר הגרנולארית שתית תעד ל ותהקיימ שכבות האספלטהמפקח, פירוק כל 

 . המפקחובהנחיית  למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית

 

 

 עבודות עפר .2

 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר   2.1

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות -כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קוים תת

ובין אם לאו ובין אם היו ידועים למזמין העבודה ובין אם לאו. לא תשולם כל תוספת 

ה לגילויים, בין אם נעשתה באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. עבור החפיר

במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של 

 תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. לתשומת לב הקבלן:

אחר השלמת הביצוע של פירוק המבנים, הגדרות, ערימות הפסולת וכל ל .1

הקיימים בשטח הרחובות, תיערך מדידת מצב קיים אשר תבדק המטרדים 

וע"י המפקח. מדידה זאת תשמש בסיס מסוף ותאושר ע"י מודד מטעם ה

 .לחישוב עבודות העפר לתשלום

 במחיר היחידה של הסעיפים השונים. לתיכלהתשלום למדידות אלה 
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, לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון .2

בניינים, קירות תומכים קיימים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה 

מתחת למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערערות 

יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או 

 בעבודת ידיים.

של המפרט  51.04.03חפירה ו/או חציבה בשטח הכבישים והמדרכות כמפורט בסעיף   2.2

הכללי כולל העברת העפר הראוי לשימוש לשטחים המיועדים למילוי בגבולות האתר 

ופינוי העפר ה"פסול" ועודפי העפר למקום שפיכה מאושר. תשומת לב הקבלן מופנית 

לעובדה כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור חפירה בתוך כל סוג של חומר ופינוי 

 החומר.

 

. על חומר המילוי בחוץ מאתר כלשהוא באחריות הקבלןנברר המובא מהספקת עפר   2.3

 של המפרט הכללי.  51.04.09.05 לעמוד בדרישות סעיף

 

המחיר כולל את החפירה ו/או החציבה הדרושה במקור של החומר, ההעמסה,  

תשלום לפי הנפח אחרי הדחיסה ה .והידוק מבוקר הפיזור בשכבות ,ההובלה, הפריקה

 במ"ק.

 

הידוק שטחים )בחפירה, פני קרקע טבעיים או קרקע לאחר חישוף( ע"י חרישה   2.4

 של המפרט הכללי.  51.04.14.01כמפורט בסעיף  ותיחוח, הרטבה והידוק

 התשלום לפי השטח במ"ר.

 

יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות )צורת הדרך(, דרגת הצפיפות לפי טיב   2.5

( 1-עד ) 0של המפרט הכללי. גמר עבודות העפר  51.04.14.02הקרקע כמפורט בסעיף 

 ס"מ. 

 התשלום לפי השטח במ"ר.

 

מ'( לצורך גישוש לגילוי צנרת שרוולים, כבלים,  2.5חפירה זהירה )עד עומק של   2.6

תשתיות למתקנים תת קרקעיים קיימים, בשטח שאינו מצופה באספלט כולל החזרת 

 תר שפיכה מאושר. המצב הקיים וסילוק עודף חומר לא

 התשלום לפי האורך במטר.    

 

חריות הקבלן לשמור את כביש הגישה לאתר נקי מכל פסולת ו/או עפר לכל אב  2.7

רוחבו בכל מהלך ביצוע העבודות.  היה ונשפך עפר ו/או פסולת על הכביש רשאי 

את הפסולת או העפר מהכביש  באותו יוםהמפקח להורות לקבלן לפנות 

  ו במים עד לקבלת משטח אספלט נקי.ולשטוף אות
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פח, הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר לכל אורך תקופת הביצוע,                  2.8

, רשתו/או אמצעי אחר כנדרש למניעת כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלןעץ, 

 בתאום עם המסוף.

                    

 עפ"י הסעיפים המפורטים בכתב הכמויותמדידה  ותשלום :  המדידה לתשלום  

 

 

 מצע ותשתיתעבודות  .3

 

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  5103תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק   3.1

 והביצוע. 

בחציות של קווים תת קרקעיים ימלא הקבלן את שטח החצייה במצע מעל פני המילוי   

להלן עד לפני הכביש הקיים  51.03.0010המושלם במסגרת הקווים או לפי סעיף 

ויתחזק את פני החציות בכל האמצעים הדרושים לפי החלטות המפקח בכל משך 

ביצוע העבודות. לפני ביצוע הסלילה הסופית, יחפור הקבלן את שטח החציות עד 

למפלס עליו יורה המפקח, יהדק את פני החפירה מכל חומר שהוא ויכינם לביצוע גמר 

 הסלילה. 

קבלן כל תמורה בגין ביצוע האמור לעיל ורואים את מחיר העבודה הנ"ל לא תשולם ל

 ככלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 

של  51.05.02כמפורט בסעיף  , במדרכות ובשולייםכבישיםבמצע סוג א' ופיזור  ההספק  3.2

 המפרט הכללי, בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. המצע יפוזר ויהודק בשכבות

ס"מ לאחר ההידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת באתר כמפורט  20שעוביין לא יעלה על 

 של המפרט הכללי.  51.05.05.02בסעיף 

 .במ"ק ההידוקהתשלום לפי הנפח אחרי 

 

 תשומת הקבלן לאמור בנספח דו"ח הקרקע ולמפרט המצע.         3.3

זה ובדו"ח הקרקע , יקבע המפקח לאיזו מהן בכל אי התאמה בין האמור במפרט                          

 להתייחס.

 

 

 

 

 אספלטעבודות  .0

 

 כללי  4.1

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע. 51.12תשומת לב הקבלן מופנית לפרק   

בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות המפרט   

בטחון. טיב האגרגטים בהם ייעשה שימוש הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד ה



262 

 

, יעמוד בדרישות מאגרגט סוג )אגרגאט גירי/דולומיטי( בייצור כל תערובות האספלט

 . של המפרט הכללי.51.12.01א' כמוגדר בסעיף 

 51.12.01.01בסעיף  51.12/01דירוג האגרגטים בתערובת יתאים למצוין בטבלה מס'   

תכונות התערובת יתאימו למצוין בסעיף  .3/4"לגבי שכבה בעלת גרגיר מקסימלי 

)סוג א'(. אחוז הביטומן האופטימלי ייקבע בהסתמך על בדיקות מרשל,  51.12.05.04

 . 51.12.05מהערכים המצוינים בסעיף  הכפי שיוצג למפקח ולא יסט

 

 המחיר כולל את ההספקה, ההובלה, הפריקה, הפיזור והכבישה.

ספלט לפני עבודות הריצוף ועליו האחריות לשמירת על הקבלן לבצע את עבודות הא 

 ניקיון אבני השפה. כל המידות הן לאחר הידוק.

 

 בטון אספלט  

בפרויקט ייעשה שימוש בתערובות אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדרישות המפרט   

הכללי )הספר הכחול( בהוצאת משרד הבטחון. טיב האגרגטים בהם ייעשה שימוש 

סוג דולומיטי בות האספלט, יעמוד בדרישות המפרט הכללי מאגרגט בייצור כל תערו

 . של המפרט הכללי.51041א' כמוגדר בסעיף 

לגבי  510421בסעיף  9דירוג האגרגטים בתערובות לסוגיהן יתאים למצוין בטבלה מס'   

ולגבי שכבה נושאת בעלת גרגיר מקסימלי של  1שכבה מקשרת בעלת גרגיר מקסימלי "

)סוג א'( לכל סוג תערובת.  510423ות התערובת יתאימו למצוין בסעיף . תכונ3/4"

אחוזי הביטומן האופטימליים ייקבעו בהסתמך על בדיקות מרשל לכל סוג תערובת 

 . 510424שתסופק לאתר, כפי שיוצג למפקח ולא יסטו מהערכים המצוינים בסעיף 

 

וכן את ההגבהה  המחיר כולל את ההספקה, ההובלה, הפריקה, הפיזור והכבישה

 )תוספת חומר( ליד אבני שפה כניסה לרכב כמצוין בפרט.

 

 סוג הביטומן לשימוש בתערובות אספלט  

 PGלפי תקני  PG-70הביטומן בו ייעשה שימוש בייצור תערובת האספלט יהיה מסוג   

. על הקבלן לצרף תעודות בדיקה של המפרט הכללי 51.12.06כמפורט בסעיפי תת פרק 

של הביטומן המעידות כי הביטומן בו נעשה שימוש עומד בדרישות האיכות של ספק 

. מכל משלוח של ביטומן שיגיע למפעל האספלט יעביר הקבלן דוגמת PG-70ביטומן ה

ק"ג למעבדת הבדיקות בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן  1ביטומן בכמות של 

 אקראי לחלק מהדגימות שיסופקו על ידי הקבלן.

ינוכה ממחיר האספלט, שווה ערך  PGכל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן על   

 מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק הביטומן למפעל המייצר. 5%-כספי ל

ינוכה ממחיר האספלט,  10% -במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ  

ותו יום בו סופק הביטומן למפעל מכמות האספלט שסופקה בא 75%-שווה ערך כספי ל

אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקבלן לטיב האספלט שפוזר על ידו  המייצר.

שבמפרט הכללי, הביטומן בו ייעשה שימוש  5104פרק -בניגוד לאמור בתת באתר

 PG-70 -במסעות ו PG-68יהיה מסוג  בפרוייקט זה בייצור תערובות האספלט
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על הקבלן לצרף תעודות בדיקה של ספק הביטומן המעידות  .PG, לפי תקני במדרכות

. מכל PG-70 -ו PG-68כי הביטומן בו נעשה שימוש עומד בדרישות האיכות מביטומן 

 1משלוח של ביטומן שיגיע למפעל האספלט יעביר הקבלן דוגמת ביטומן בכמות של 

לחלק ק"ג למעבדת הבדיקות בפרויקט. בדיקות ביטומן ייערכו באופן אקראי 

 מהדגימות שיסופקו על ידי הקבלן.

ינוכה ממחיר , PG-70ו/או  PG-68על כל חריגה מתכונות הביטומן הנדרשות בתקן   

מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק  5% –האספלט, שווה ערך כספי ל

 הביטומן למפעל המייצר.

ה ממחיר ינוכ ,10% –במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ  

מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סופק  75% –האספלט, שווה ערך כספי ל

 הביטומן למפעל המייצר.

 אין הניכויים גורעים מאחריותו של הקבלן לטיב האספלט שפוזר על ידו באתר.  

 

 1.2עד  0.8 בשיעור )ללא דילול( של PCEהחומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן   4.2

  של המפרט הכללי. 51.12.08.02ע יהיה כמפורט בסעיף והביצוק"ג/מ"ר 

 ..מ"ר השטח המדידה לתשלום תהיה לפי

 

 0.35עד  0.25 בשיעור )ללא דילול( של TCEהחומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן   4.3

  של המפרט הכללי. 51.12.08.02והביצוע יהיה כמפורט בסעיף ק"ג/מ"ר 

 .מ"ר השטח המדידה לתשלום תהיה לפי

 

בעובי ( 19)תא"צ  3/4ת בטון אספלט נושאת עם גרגיר מקסימלי "הספקה ופיזור שכב  4.4

טיב האגרגאטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף . משתנה לתיקון גובה כביש קיים

 51.12.05.02הרכב האגרגאטים יהיה כמפורט בסעיף של המפרט הכללי,  51.12.01.01

 של המפרט הכללי. 51.12.05.04עיף של המפרט הכללי ותכונות התערובת לפי ס

 .משקל בטוןה תהיה לפי תשלוםהמדידה ל

 

צפופת דירוג  1ת בטון אספלט מקשרת עם גרגיר מקסימלי "הספקה ופיזור שכב  4.5

טיב האגרגאטים יהיה מסוג א' בעובי כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. ( 25)תא"צ 

כב האגרגאטים יהיה כמפורט הרשל המפרט הכללי,  51.12.01.01כמפורט בסעיף 

של  51.12.05.04של המפרט הכללי ותכונות התערובת לפי סעיף  51.12.05.02בסעיף 

  המפרט הכללי.

 השטח במ"ר. תהיה לפי תשלוםהמדידה ל

 

בעובי ( 19)תא"צ  3/4ת בטון אספלט נושאת עם גרגיר מקסימלי "הספקה ופיזור שכב  4.6

יב האגרגאטים יהיה מסוג א' כמפורט בסעיף טכמפורט בתכניות ובכתב הכמויות. 

 51.12.05.02הרכב האגרגאטים יהיה כמפורט בסעיף של המפרט הכללי,  51.12.01.01
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 של המפרט הכללי. 51.12.05.04של המפרט הכללי ותכונות התערובת לפי סעיף 

 השטח במ"ר. תהיה לפי תשלוםהמדידה ל

 

קיים, יש לנסר את האספלט הקיים  בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט  4.7

ס"מ, ניסור או קרצוף,  5במכשיר מתאים בקו ישר ולבצע מדרוג בניסור/קרצוף כל 

מ' מרחק אופקי לרבות ביצוע "שן" לפי הפרט, לנקות  0.5לעומק יש לתת "פאזה" של 

את התפר, לחמם את פני שכבות האספלט הישן ולמרחן בביטומן חם לפני ובסמוך 

  האספלט החדש להבטחת הדבקות נאותה. למועד הנחת

 .המדידה לתשלום תהיה במטר

 

הסעיף כולל איסוף של חומר אספלטי מקורצף, העמסתו, הובלתו המפקח לאתר   4.8

 מחירי היחידה כוללים את כל האמור  בסעיף זה. שפיכה מורשה.

 

 

 משתלבות  באבנים ריצוף .  5

ם     ם ורחבות מרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאהגימור העליון בשבילי                1.5

 לנתון  בתוכניות ובכל מקרה ללא פגמים.

 

 שלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות ולא על ידי חיתוך בגיליוטינה.ה              5.2

   אבנים 2ס"מ יבוצע השלמה על ידי חיתוך  5 -והשלמת הריצוף קטן מבמידה 

 .תבמקום אח

 

במידה ויש להתחבר למדרכה מרוצפת קיימת, יש להתאים את הריצוף לריצוף                5.3

הקיים. במקומות החיבור יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח 

 חלק, ישר ואחיד.

 

כל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט, גוון הכוונה לצבע חוץ על פי בחירת ב               5.4

 מתכנן.ה

הנחת מרצפות בצמוד לשוחות תשתיות מכל סוג, יבוצע על פי דוגמא מאושרת                5.5

 מבעוד מועד. 

 
-לא יותר מש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה בי-הוראות כלליות.                  5.6

העבודה, בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום    מ"מ מעל גובה אבן השפה. 5

אין לעלות עם כלי רכב על  ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.

מ'  1ההידוק יעשה עד למרחק של  המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.

מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה 

לסגור את גבול העבודה כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש   מבריחת החול.

בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת 

יש להשתמש אך ורק בחול טבעי ונקי  באבנים שלמות, אבני קצה, או חצאים.

    ולא בחול מחצבה טוף וכו'.
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 מחירי היחידה כוללים  את כל האמור לעיל.

 

 

 עבודות צביעה ותמרור .7

 

 כללי 7.1

 אור העבודהית  

 תנועתיים לכלי רכב. עבודות צביעה, סימון, שילוט ותמרור       

 

 מפרטים 

מפרט הכללי לפיו יש לבצע את העבודות השונות המשמשות נושא מכרז זה, הינו  א. 

משרדית בהשתתפות משרד -המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין

פרט הכללי כפי שהוא מופיע במהדורתו כון. כל מפרט במיטחון / מע"צ ומשרד השיהב

 האחרונה.

 

 ניקוי כללי 7.2

לפני התחלת עבודות הכשרה ינוקה השטח מכל פסולת, גרוטאות, אבנים, חול, עשבי בר חד  

שנתיים, ענפים וכו'. העבודה כוללת איסוף הפסולת והרחקתה. הניקוי כולל טיאטוא 

 ושטיפת המשטחים לצביעה.

 

 ס"מ 12ס"מ /  10ב ברוחב צביעת פס לבן/צהו 7.3

. יש להקפיד שהסימון יהיה רציף  וחלק, 935ות"י  934צביעת הפס תעשה בכפוף לת"י  

 במיוחד בעקומות.

הקבלן יצבע את סימון קווי הצביעה, אולם לא יתחיל בצביעה עד לקבלת אישור המפקח          

 למיקום הקווים.

גר' למ"ר. הצבע יהיה מחזיר אור. לצורך זה יש להוסיף  700כמות הצבע תהיה לפחות                  

. לפני הצביעה יש לבצע ניקוי יסודי של פני 934כדוריות זכוכית בכמות המפורטת בת"י 

 הכביש המיועדים לצבע מכל חלקים רופפים או שומניים. 

 יש.המדידה לתשלום לפי מ"א צבע נטו. המחיר כולל את החומר המחזיר אור וניקוי פני הכב 

 

 

 ס"מ 50ס"מ /  30צביעת פס לבן/צהוב ברוחב  7.4

 לעיל. 7.3ראה סעיף  

 המדידה לתשלום לפי מ"א צבוע נטו. המחיר כולל את החומר המחזיר אור וניקוי פני הכביש. 

 

 צביעת אבני שפה בשני גוונים  7.5

הניצב והפן לעיל. צביעת אבני השפה תעשה ללא חומר מחזיר אור. יצבעו הפן  7.3ראה סעיף  

 העליון של אבן השפה עם רצף ביניהם.
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אבני השפה יצבעו לסירוגין האחת לבן ולאחריה שחור או אדום או האחת צהוב ולאחריה  

 אדום )הכל לפי התכנית(.

 המדידה לתשלום לפי מ"א אבני שפה צבועות. 

 

 צביעת שטחים בצבע לבן למעברי חציה, איסור חניה, איי תנועה וכדו' 7.6

 לעיל. 7.3סעיף  ראה 

 המדידה לתשלום לפי מ"ר צבוע נטו. המחיר כולל את החומר המחזיר אור וניקוי פני הכביש. 

 

  צביעת חץ בודד )ראש אחד( 7.7

 לעיל. 7.3ראה סעיף  

 מידות החיצים יהיו בכפוף ל"הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה. 

 ולל חומר מחזיר אור וניקוי הכביש.המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כ 

 

 צביעת חץ תנועה )שני ראשים( 7.8

 לעיל. 7.3ראה סעיף  

    המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל חומר מחזיר אור וניקוי הכביש. 

 

 מ' 2.2העמדת עמודים לתמרור במפתח נקי  7.9

 יעברו גלוון מתאים. מ"מ. כל העמודים 2.2עובי דופן  3נורות פלדה "יהעמודים יהיו מצ 

עבור עמוד מ'   3.9 , מ' עבור עמוד המכיל תמרור אחד 3.3הגובה הכולל של העמוד יהיה  

 ס"מ. 40X40X40מידות  -150המכיל שני תמרורים. את העמודים יש לבטן בתוך יסוד ב

המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל את אספקת החומר, החפירה, הצבה ובטון וכיסוי.  

 סתם החור עם בטון הכלול במחיר.יידה והתמרור הוצב בתוך אספלט קיים יבמ

התקנת תמרורים על גבי המבנה עצמו או אלמנטים בנויים אחרים יבוצעו עפ"י הנחיות  

 האדריכל )פרט החיבור, מיקום, אופן וכד'(.

 

 מ' 1.0עמוד תמרור במפתח נקי   7.10

 מ'. 1של העמוד הינו לעיל רק שהאורך הכולל      7.9ף  ראה סעי 

 לעיל.   7.9המדידה לתשלום ראה סעיף  

 

 

 אספקה והתקנת לוחות תמרורים 7.11

. צורת התמרורים, צבעיהם 111ייצור התמרורים יהיה בהתאם למפרט אספקה מס'  

 ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של משרד התחבורה. 

בלן ל"הנחיות לאופן הצבת תמרורים", בהוצאת משרד כמו כן מופנית תשומת ליבו של הק 

התחבורה, באשר למידות הכתוב והנחיות נוספות הנדרשות להצבת התמרורים השונים. גודל 

ס"מ(  60 -התמרורים יהיה בהתאם לסוג תמרורים בכבישים עירוניים )קוטר תמרור עגול 
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מ' בכפוף לסימון  1.0או מטר  2.20התמרור התחתון )אם יש שניים( יוצב במפתח נקי של 

 בתמרור. כל לוחות התמרורים יהיו עם צבע מחזיר אור. 

המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל לוח תמרור קומפלט ללא תלות בצבעו, צורתו או  

 מ"ר(.  -0.5בשטח כולל הגדול מ -43גודלו )להוציא תמרורי א

 וד בטון לרבות אמצעי חיבור. המחיר כולל את הרכבתו של הלוח על העמוד / קיר / עמ 

 בעמדת הבקרה יוצב תמרור במידה ויידרש. 

 

 התקנת עמודונים )בולדרים( 7.12

הצבת העמודונים )בולדרים( במידה ויידרש תבוצע ע"פ התכנית המצורפת והתקנתם תבוצע  

 ע"פ הוראות היצרן.

 טחון.יסוג ותצורת העמודונים תאושר ע"י אדריכל הפרויקט / מחלקת הב 

במקומות בהם סומנו הצבת העמודונים על גבי ההגבהות מבטון )מדרכות( תתואם התקנה  

 עם יציקת המדרכות.

   

 התקנת "עיני חתול" 7.13

צדדיים בצבע לבן ובגודל -עיני חתול יוצבו במידה ויידרש לפי התכניות המצורפות יהיו דו 

10X10 .ס"מ 

 ההתקנה תעשה לפי הוראות היצרן. 

 

 תמרורים על גבי מסעה צביעת 7.14

 7.3ראה סעיף  

 סעה תבוצע בהתאם לתכנית. יצביעת התמרורים על גבי המ 

 המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל חומר מחזיר אור וניקוי הכביש.

 

    .  הסדרי תנועה זמניים 8

 

 על הקבלן טרם תחילת עבודתו לבצע הסדרי תנועה זמניים  האמור בתוכנית  8.1

  ah-5050-01-1216  נספח הסדרי תנועה זמניים  –ובהתאם למסמך הנלווה המצורף בזה

 לביצוע העבודה. 

 

 

 

 

 

 התקנת אביזרי בטיחות / בקרה          8.2

הכוללים : מעקות בטיחות, תמרורים, גדרות , בניית אבני  התקנת אביזרי בטיחות ובקרה  

פי הנדרש בהתאם -עלת   תבוצענה שפה מונמכת וריצוף זמני לרבות כל אביזירי הבטיחו
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תקנה ראה נספח מצורף .  הה –ולמסמך הנלווה      ah-5050-1216שמספרה    לתכנית

 הגורם המוסמך. להוראות היצרן ובאישור עם חברת אבטחה ובהתאם  תבוצע 

כל העבודות הנ"ל לרבות פירוקים  בסוף הפרויקט  והחזרת המצב לקדמותו יהיה על חשבון  

לא תשולם לו כל תמורה בגין העבודה . על הקבלן לתמחר את מחירי היחידה הקבלן ו

 בהתאם.

 

 הסדרי תנועה זמניים לא ימדדו ויהיו כלולים במחירי היחידה בכתב הכמויות.

 

 

 בשער מצריעבודות           8.3

על  חד בלבד  ביצוע קרצוף וריבוד  ועבודות בשער המצרי  ובזמן שהכניסה תהיה מנתיב א               

הקבלן לנקוט אמצעי זהירות נוספים לרבות באמצעות  נתבים להכוונת התנועה. בעבור 

 הנתבים לא ישולם תשלום מיוחד על הקבלן להכליל עבודה זאת במחירי היחדה שלו.
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 1נספח 

 

 מסמך נלווה לביצוע העבודה–הסדרי תנועה זמניים  –הנדון:  מיגון מבואה טאבה 

 ות שדות התעופהרש– שם המרחב   .1

 מסוף טאבה   אזור העבודה המתוכנן .2

 אתר בניה מהות העבודה  : .3

 מ"ר 300-שטח העבודה :כ .0

 שלבי העבודה בפרויקט: .5

הינו בתוך שטח  9הקמת מיגון מבואה טאבה המתבצע בתוך המסוף ברחוב שמעיה   פירוט  העבודה

 מגודר)סגור הרמטית( כמקובל באתרי בניה. 

הינם לצורך מתן מענה תחבורתי הולם לצרכים של  הסדרי התנועה המוצעים

 המסוף מחד וביצוע העבודה מאידך.

העבודה המתוכננת כוללת:  כניסה ויציאה רכבי עבודה לאתר באופן מצומצם, 

פריקה וטעינה של  ציוד, פרטי שלד, גמר,וחומרי בניה,  וכמו כן יציקות כל יום 

 יום. לפרק זמן מוגבל עד כשעתיים בשעות השפל של ה

אמצעי עזר 

 לביצוע העבודה

 טרקטורים,  משאית לפינוי פסולת, מערבלי בטון , מנופים להורדת סחורות .

 

 הסדרי תנועה  לפי שלבי העבודה: .0

 סווג הדרך
הינו מקום סגור המשרת תנועה יוצאת ונכנסת למצרים. פעיל בכל -מסוף טאבה  

 ימות השנה 

תהליך ביצוע 
 -העבודה

התייחסות 
 לרכב

ביצוע עבודה שוטפת באתר לפרק  העבודה  המתוכננת תתבצע בשלב אחד הכולל

זמן ממושך עד לסיום הפרויקט כולל ביצוע יציקות +פריקת אלמנטים באמצעות 

 עבודה שתבוצע על פי דרישה. -מנופים

 ביצוע עבודה שוטפת באתר  :

וטעינה על מטר לפריקה 12-לצורך זה יוקצה מפרץ חניה בחזית הבניין באורך של כ

חשבון החניה הקיימת.  במסגרת זאת על הקבלן לשמור בכל מהלך העבודה  על 

מטר.  כמו כן תחסם  3.2-נתיבי נסיעה פתוחים וללא הפרעה ברוחב מינמלי של כ

הרמטית  המדרכה באזור העבודה למעבר הולכי רגל. הולכי הרגל יופנו למדרכה 

 ראה תוכנית -מצעות תמרורים  ממול ומשם אל שביל מגודר להולגי הרגל , בא

 הכנסת רכבי עבודה )משאיות, מנופים( תתבצע באמצעות מכוון תנועה .

 :  שלב ב  קרצוף וריבוד ועבודות בשער המצרי

דרך העבודה  המתוכננת תתבצע בשלב אחד  במסגרת זאת לא תתאפשר כניסה 

מכווני נתבים)בכל מקרה בכל מהלך העבודה יוצב  גבול מצריים בנתיב אחד בלבד . 

.  כמו כן אל המסוף ומחוצה לו אשר יאפשרו  לסרוגין את זרימת התנועה  (תנועה

 לא תתאפשר חניה באזור העבודה  למעט מתן  אפשרות לתנועה וחנית נכים

 

הקצאת מפרץ החניה תתבצע באמצעות תמרור. החסימה במדרכה לאתר  -שלב א :  אביזרי בטיחות

תתבצע  באמצעות גדר בטיחות  קשיחה  על תושבות רחוב הינה חסימה הרמטית ו
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 כובד.

חסימה נושמת ותתבצע  באמצעות קונוסים מסוף הינה החסימה בכניסה ל  -שלב ב

שיזרים את התנועה  (מכוון תנועהנתבים )וגדרות בטיחות  שניתן להזיזם בקלות ו

 .לסרוגין

י תנועה זמניים לאתר בניה הסדר–מיגון מבואה מסוף טאבה   5050-01-1216  מספר התוכנית

 .10.01.17   מעודכן לתאריך

התייחסות 

 להולכי הרגל

 1.5-על הקבלן לדאוג למעבר בטוח להולכי הרגל  וללא מכשולים ברוחב מנמלי של כ

מטר. כמו כן במידת הצורך בזמן יציקות/פריקה וטעינת סחורות  ילקחו מאבטים, 

הכוונת רכב העבודה ומניעת מעבר  אשר יוצבו משני צידי אתר העבודה ותפקידם 

 הולכי רגל במקום .

התייחסות 

 להולכי הרגל

משך העבודה המתוכנן   17:00עד   09:00תתבצע  בשעות השפל של היום מהשעה 

 כשנה וחצי 

לוח זמנים 

 לביצוע

עד  08:00העבודה תתבצע  בימים א עד ה בשעות השפל  של היום  מהשעה  -שלב א
17:00    

 06:00עד  20:00בימים א עד ד משעות הערב  מהשעה  בודה תתבצע  הע -שלב ב
   למחרת.

 

 לא רלוונטי -תחבורה ציבורית   .7

 אין באזור העבודה.  –חניית נכים  .8

 הנחיות כלליות –הסדרי תנועה  .0

 בכל מהלך העבודה על הקבלן לדאוג  באזור תחנת האוטובוס למעבר בטוח   - הולכי רגל

מטר.    במידה  ולא ניתן לאפשר   1.5ולים ברוחב של מינימום  להולכי הרגל  וללא מכש

מעבר בטוח ילקחו שני מאבטחים , אשר יוצבו משני צידי אתר העבודה ותפקידם  העברת 

 הולכי הרגל בביטחה. 

 בעת ביצוע  עבודות לילה יש להציב  עגלת חץ,  אמצעי איתות בטיחותיים  עבודות לילה:

 תאורה. להאיר את אתר העבודה כולל

 :בכל מהלך העבודה  חובה לאפשר כניסת כלי רכב הצלה ובטחון  - רכבי חירום והצלה

 )משטרה, מד"א מכבי אש(.

 מיגון   5050-01-1216: השילוט וההכוונה יבוצעו בהתאם לתוכנית שמספרה שילוט והכוונה

 10.01.17   הסדרי תנועה זמניים לאתר בניה מעודכן לתאריך–מבואה מסוף טאבה 

 יוצבו אביזרי בטיחות, תמרורים אמצעי איתות ואמצעי הפרדה  -: צבת אביזרי בטיחותה

הצבת אביזרי בטיחותיים,  מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית משרד התחבורה.  

 הבטיחות ,התמרורים ואמצעי האיתות יהיו באמצעות חברת אבטחה.

 ובטוחה לתנועת כלי הרכב  על הקבלן  לדאוג להשאיר את הדרך תקינה -  בסיום יום עבודה

 והולכי הרגל . 

 

 



271 

 

 תוכניות מצורפות:

הסדרי תנועה זמניים לאתר בניה –מיגון מבואה מסוף טאבה   5050-01-1216תוכנית  שמספרה   .1

 10.01.17   מעודכן לתאריך

 מסמך זה , המפרט את הסדרי התנועה הזמניים הנדרשים לביצוע  העבודה .2

 

 

 

 תיעולקווי מים, ביוב ו – 57פרק 

 תאור העבודה  -  57.1

יוב בפרויקט מחוץ למבנים, עד וכולל  חיבורים למערכות מים בל מערכות המים  והכ *               

 וביוב הקיימות.

 בניית תאי ביוב יבשים בחלק מתואי הצנרת.  * 

 ברז כיבוי כיבוי אש בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות.  * 

 נאים משלימים ת       57.2

ם הכללים ין באמור במפרט זה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאיא 

פרט זה יבואו בנוסף ולא במקום מו/או המיוחדים. התחייבויותיו של הקבלן על פי 

 יותיו של הקבלן על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים. והתחייב

שמעות שנתנה על פי התנאים המיוחדים למונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה מ 

מה לתוכניות, לפיכך, אין זה מן ההכרח שכל לשמפרט זה נספח אליהם. המפרטים הינם הש

 ביטוייה במפרטים.  תעבודה המתוארת בתוכניות תמצא א

 חוקים ותקנות 

,ת"י  34-ו 57עבודה תבוצע בהתאם להל"ת )הוראות למתקני תברואה(, המפרט הכללי פרק ה 

קנים הישראלים המעודכנים תעל כל חלקיו )במהדורותיהן העדכניות(  ובהתאם לכל ה 1205

 ביותר. 

 דיקת התוכניות ותנאי המקום: ב  57.3

קבלן מתחייב לבדוק את תוכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה ה .א

 שקיבל על עצמו לבצעה. 

 אתר. ליו להכיר את כל שלבי העבודות המבוצעות בע .ב 

ניותיו עם האדריכל כבכל מקרה רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר, תאם את ת .ג

 והקונסטרוקטור וביצוע השלד וקיבל את הנחיות המתכננים בנידון. 

 ביקורת העבודה:   

קבלן יעביר הודעה מוקדמת בכתב למפקח ולמתכנן מערכות מים, ביוב וניקוז, לפני שהוא ה 

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע  עומד לכסות איזו עבודה

 הנכון של העבודה הנדונה.

לי או שו"ע(( אבנוסף לנ"ל חייב הקבלן להתקשר עם מעבדה מאושרת )מכון התקנים הישר 

 לשם ביקורת על ביצוע מתקני תברואה ולהגיש את הדוחות למזמין. 

 ל הנ"ל ללא תוספת תשלום. כ 



272 

 

ות חלה על הקבלן מהתחלת העבודה ועד מסירתה ליזם, תשלום עבור עבודה חלקית כל האחרי 

 אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן. 

 

 גישות להפעלת ואחזקת מתקנים:נ 57.0

כמו כן ימקם . קבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירותה 

ן גישה נוחה להפעלת שסתומים, ברזים, אביזרי פיקוד ובקרה, הקבלן את הצנרת כך שתינת

 נקודות ביקורת מערכת הביוב וכו'.

 נאים אחרים ושונות: ת 57.5

 ן ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, יקבלן יתקההקבלן   

 י צנרת.צבעים וכדומה לגב מכונה, או מכשיר אחר, כמו כן יסמן חצים,               

 הקבלן יבצע צביעת כל הצינורות, תמיכות והמתקנים האחרים בגוונים, כפוף לתקן                

  ןהישראלי או להוראות שינתנו ע"י המפקח ללא תוספת מחיר. הנ"ל כולל סימון כוו               

 פי המפרט המתאים. -הזרימה בחיצים על               

  

על המכרז/חוזה זה, מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתכניות המצורפות למכרז/חוזה זה  חותמוב             

תכניות מעודכנות. את התכניות המעודכנות לביצוע יקבל  הן תכניות למכרז בלבד ואינן מהוות

 הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה .

 

 יקוז: שטיפה וחיטוי קווי מים, ניקוי שוחות ושטיפת קווי מים, ביוב  ונ   57.0

קבלן ידאג לשטיפת הקווים והמתקנים, ובעת המסירה עליו להוכיח למפקח שהקווים אינם ה 

 ע הקבלן בדיקת לחץ בהתאם לדרישות התקן.  ציא. לאחר מכן יבהסתומים, מכל סיבה ש

לפי התקן ודרישות משרד , ל הקבלן לדאוג לחיטוי צנרת מים על ידי מעבדה מוסמכתע 

 סף.הבריאות ללא תשלום נו

צנרת ושוחות ביוב וניקוז יעברו שטיפה בלחץ מים לאחר ניקוי יסודי מחול, שברי בטון, אבנים  

 ולכלוך מכל סוג.

 

 ומרי עזר: ח  57.7

מחירים יכללו את כל חומרי העזר כגון: פשתן, צבע מיניום, סרטי טפלון, ווים, מחזיקי ה 

דרך קונסטרוקציות המבנה ושוחות ים, חומרי איטום בחדירות צנרת רצנורות ואביזרים, מסמ

ביוב, חומר לסתימות חורים וחריצים וכו', וכל החומרים הדרושים לגמר העבודה ולהשלמתה 

 למתקן מושלם במצב עבודה תקין. 

 

 חילת שנת האחריות:ותלת המתקנים קב 57.8

 : בלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאותק .א 

 שלמותן.סיום כל עבודות ההתקנה ב*   

 סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודווח על ביצועם בכתב. *   

 רצת המתקנים.ה *  

 הגשת ספרי מתקן.*   

  חילת מועד אחריותת .ב 
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יום הקבלה הרשמי של המתקן ובהתאם להחלטת המתכנן, הקבלן לא יהיה רשאי מ  

התקבל מסיבה כל להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא 

 שהיא.

 

 

 

 : מים פקתסא 57.0

 צנרת לכבוי אש ומי  צריכה מחוץ לבניין:     

 ללא תפר . 40תהיה מפלדה מגולוונת סקדיול  2צנרת גלויה בקוטר עד וכולל "  

ומעלה תהיה מפלדה עם ציפוי מלט פנימי וצביעה חיצונית  3צנרת גלויה בקוטר "  

 חרושתית.

קרקע תהיה עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה חיצונית בפוליאתילן צנרת להנחה בתוך ה  

 שחול תלת שכבתי חרושתי.

 

 מגופים וברזים:                

יהיו ברזים כדוריים למים קרים וחמים, מעבר מלא, עם   2וטר עד וכולל "קברזים ב  

 ידית מתכת ארוכה ואטם טפלון כדוגמת תוצרת "שגיב" או שו"ע מאושר.  

 ומעלה יהיו מגופי טריז מאוגנים עם ציפוי פנים וחוץ ריסלן. 3מגופים בקוטר "                           

 

 ני כיבוי אש : מתק 57.10

 ברזי כיבוי אש )הידרנטים( 

ורץ( לפי            טעם חצי מצמדת )מחבר ש 814היו זוויתיים, לפי ת"י יברזי כיבוי אש )בכ"א(    

 עם מתקן שבירה. 4ותקן על גבי זקף ". ברז כיבוי י449ת"י 

 ברז יהיה מאושר ע"י שירותי הכבאות המקומיים והאזוריים. ה  

 .X "2 3יותקן מעביר שטורץ מתפרק " 3לכל ברז כיבוי "               

 

 יקת התקנה מערכת תברואה: בד 57.11

 ללי: כ

 .57רישות מפרט כללי פרק בהתאם לד–בודקים את המלאכה בהתקנת מתקני התברואה            -

בצעים את הבדיקות למערכת בשלמותה או לקטעים ממנה, מ -

במועדים ובשלבים הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה )לפני 

 כיסוי צנרת בקירות, או בחפירות, או לפני יציקות בטון וכדומה(. 

ק בבדיקת אטימות בלחץ, לא דהצנרת או קטע ממנה העומדים להיב -

 לאחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות תקן זה.  יכוסו, אלא

 דיקת מערכות הספקת המים: ב 

 בודקים את התקנת המערכות להספקת מים  לפי כל דרישות התקן.  א.  

הצנרת בלחץ      תנמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות התקן, תיערך בדיקת אטימו ב.  

 מים.
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העבודה, שבו יימצאו המערכות כשהן כפול לחץ  1 1/2 -חץ הבדיקה לא יפחת מל  

 בר. 12 -בשימוש, ובכל מקרה לא יפחת לחץ הבדיקה מ

הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא הופיעו  בה סימני דליפה, לאחר   

 דקות לפחות.  15הפעלת לחץ הבדיקה 

 מים, המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה. ה  

 בבניין בדיקה סופית לאחר החיבור הזמני לרשת   בודקים את כל הצנרת  ג.  

 העירונית.                            

ל צנרת המים תעבור שטיפה חיטוי בהתאם לדרישות משרד הבריאות ע"י קבלן     כ ד.  

 מורשה לעבודות חיטוי.

 

 ילוטש 57.12

 אביזריםו ודיצעבור כל  קבלן יספק ויתקין שלטים ברורים )עשויים מבקליט חרוט(ה 

 וכו'.   רבות שסתומים, מגופים, צנרת ל ראשייםה

 יקבעו ע"י המפקח. והאביזרים השלטים ושיטת מספור הציוד  וסחנ 

ספיק מ עשינה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומותת/או התליות של השלטים והדבקות ה 

 ויאושר ע"י המפקחרש ידכפי שי עבודה של מכלול המערכתההבהיר לגמרי את מהלך ל על מנת

  מקום.ב

נושאות את כל המידע הדו בהדבקות מבקליט חרוט , יוחלקי לוחות פיקוד יצו סתומים, ש יודצ 

  הנדרש.  

בהתאם  הדרושים ל הקבלן יהיה להתקין את כל שלטי האזהרה והסברהענוסף לעיל ב 

 המפקח. נחיותהל

 

 ופני מדידה מיוחדיםא 57.13

 לליכ   

בפרויקט זה יהיו בהתאם למפורט בסעיפים הרלוונטיים של אופני   אופני מדידה  .א 

 ובכתב הכמויות. 57 ,07, 02, 01, 00כללי, פרקים המדידה המפרט 

 הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות בלבד.  

כל תשלום יבוצע לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו למעשה ובהתאם   

 יאושרו על ידי המפקח.  ו קבלן בכתבל ידי העלחישובי הכמויות שיוגשו 

או קביעת מחירים חדשים \לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו  

וחלט עליהם במהלך ביצוע העבודה והן אם י הנ"ל הן באם בכמויות על סמך השינויים 

 יתבררו בחשבון הכמויות הסופיות בגמר העבודה.

ן כי חלק מעבודותיו אמורות להתבצע בהפסקות ולא בנוסף לעיל, הקבלן ייקח בחשבו  

   מזמין וגם מסיבות אחרות(. ה לבי ביצוע שיקבעו ע"ישברצף )גם מסיבות 

מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז / חוזה זה ייראו מחירי היחידה   .ב 

 כמויות ככוללים את ערך:ה המוצבים בסעיפי כתב 

ניות ובתיאור במפרט הטכני המיוחד, לגבי כל המפורט והאמור בתוכ  -  

 ; הסעיפים השונים
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ות, כלי הרמה, נהשימוש בכלי עבודה חשמליים ומכנים, מכשירים, מכו  -  

 הציוד, הספקה והובלת -עבודותה יהיה דרוש לביצועשרתכות, וכל  ציוד אחר 

החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם 

            ופריקתם.

 ;העברת דגימות לאישור המפקח  -  

הספקה, הובלה והרכבת פיגומים, סולמות וארעיים אחרים, הדרושים לביצוע   -  

 ;אתר לאחר סיום העבודהמעבודות,  פריקתם וסילוק 

 ;הובלת העובדים למקום העבודה וממנה  -  

מרחק למקום  הובלת כל פסולת של פירוקים ובכלל, העמסתם ופריקתם לכל  -  

 ;לפי אישור המפקח

 ;העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המפקח יהוצאות ניקוי שטח  -  

הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון, ביצוע כל הבדיקות הנדרשות,   -  

ביצוע  עבודה, לרבותה סמכים למסירתמהוצאות משרדיות והוצאות עריכת 

 ;"תיק מתקן"ו AS MADEתכניות  והעתקת

רותי שדה ש הזמנת  ביצוע מדידות ובדיקות מכל סוג, שטיפה וחיטוי קווים,  -  

 קצועיות וכו'. מ ונציגי חברות  של היצרנים

 ;בהתאם לצורך –ורים, קווים ו/או מערכות זמניים יבביצוע ח  -  

גישוש ו/ או גילוי מערכות קיימות לצורך ביצוע עבודה )כולל שימוש   -  

 ; דנית זהירה(ייצוע חפירה במכשירים מיוחדים  וב

 ;הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות, לרבות הוצאות שמירה  -  

 ; הוצאות התארגנות באתר, לרבות שימוש במבנים זמניים  -  

הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעובדים בפני נזקים מעבודות קבלנים   -  

    ;אחרים

 ;וג הנ"להוצאות לתיקון נזקים מן הס  -  

 ;הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר  -  

 שאיבת מי תהום או נוזלים מכל סוג במהלך כל תקופת הביצוע.    -  

 ;הוצאותיו הכלליות של הקבלן  -  

 רווח הקבלן.  -  

רים שינוי באמצעים, בשיטות או בשלבי העבודה ו/או ריבוי כמויות של מרכיבי החומ  ג. 

שמשו עילה לשינוי מחירי היחידה י לא -קבלן ו/או המפקח ה עקב שינוים ביוזמת

 לעבודה הנתונה.   

 יבוצעו   אחריותו ועל חשבונו של הקבלןבאם לא צוין אחרת בכתב הכמויות,    

 עבודות והפעולות הבאות:ה

רת סגמיצוע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין, מפקח ו/או  קבלנים אחרים בב  -  

 מכרז/חוזה  זה.

תאומים מכל סוג שהוא  בין אם  התאומים נדרשים להיעשות עם  ביצוע  -  

, קורותמשמל, חהרשויות המוסמכות של העירייה, רשות הכבאות, חברת ה
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בזק, קבלנים שונים, מערכות אחרות  ו/או עם גורם מתכנן כלשהו ו/או עם 

 זמין העבודה.מ נציגי 

ר, צפוף או חשוך, עבודות בגובה, בעומק, עבור שיטת צ ביצוע עבודה במקום   -  

 ביצוע עבודה  או שינוי אופני הריסה ופירוק בשלבי ביצוע.

 נרת, ספחים ואביזריםצ 

צנרת במסגרת חוזה זה תימדד במטרים לאורך צירם כולל אורך ספחים ומחירה תכלול  

 ספחים,  אלא אם נאמר אחרת בסעיפי כתב הכמויות.

 יר יהיה סוג הצינור הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי המזמין לשנות.בחינת המחמ 

 לויות אספקה והתקנת  ע לולותכ במחירי הנחת צינורות מכל סוג ובכל קוטר בפרויקט זה 

הספחים והאביזרים )מכל סוג, קוטר ובכל כמות שיידרש לצורך העבודה(, שרוולים למעבר  

בקים, תמיכות ותליות חטות אש, שמנוע התפצנרת, מחסומי אש במקומות בהם יש ל

 .ביצוע בדיקת לחץ, שטיפה ושילוט קווים,צביעה ועטיפת צנרת(, )חרושתיים, צבועים ותקניים

 תבוצע באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.  -ציבות עבור הנחת צנרת מכל סוג וגודל ח 

 סתומיםוש גופים מ  

כולל אוגנים נגדיים, ידיות / גלגלי פתיחה, ומחירם  והשסתומים ימדדו ביחידות מגופיםה 

 תמכים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת.

 מפקח.ה בהתאם להנחיות –נדרשים ה חיר יחידה כולל את כל עבודות הוויסות, כיול ושילוטמ 

 זמין לשנות.ממבחינת המחיר יהיה סוג הפריט הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי ה 

 יקת לחץ, שטיפה קוויםדב  

 וללא תשלום נוסף כלשהו. אחריותו של הקבלןבבדיקת לחץ ושטיפת הקווים יבוצעו  

 

  ותיק המתקן(AS MADE) וכניות "עדות" תשילוט,  

כנת תכניות "עדות" ותיקי ההשילוט הנדרש ו  אספקה והתקנת א תשולם תוספת מחיר עבורל 

 כלול את ההוצאות להכנתן במחירילל הקבלן המתקן, לרבות מדידה ע"י מודד מוסמך, וע

 ל מכרז / חוזה זה.ש יחידה השוניםה

 

 

 זמניים תנועה הסדרי – טאבה מבואה מיגון

 התעופה שדות רשות– המרחב שם .1

 טאבה מסוף   המתוכנן העבודה אזור .2

 בניה אתר:   העבודה מהות .3

 ר"מ 300-כ: העבודה שטח .4

 :בפרויקט העבודה שלבי .5

 שטח בתוך הינו 9 שמעיה ברחוב המסוף בתוך המתבצע טאבה מבואה מיגון הקמת  העבודה  וטפיר
 . בניה באתרי כמקובל( הרמטית סגור)מגודר

 וביצוע מחד המסוף של לצרכים הולם תחבורתי מענה מתן לצורך הינם המוצעים התנועה הסדרי
 .מאידך העבודה
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, ציוד  של וטעינה פריקה, מצומצם באופן לאתר עבודה רכבי ויציאה כניסה:  כוללת המתוכננת העבודה
 של השפל בשעות כשעתיים עד מוגבל זמן לפרק יום כל יציקות כן וכמו,  בניה וחומרי,גמר, שלד פרטי
 . היום

 להורדת מנופים,  בטון מערבלי, פסולת לפינוי משאית,  טרקטורים העבודה לביצוע עזר אמצעי
 . סחורות

 :העבודה שלבי לפי  תנועה הסדרי .6

 ימות בכל פעיל. למצרים ונכנסת יוצאת תנועה המשרת סגור מקום הינו-  טאבה מסוף הדרך סווג
  השנה

 עבודה ביצוע הכולל אחד בשלב תתבצע המתוכננת  העבודה לרכב התייחסות -העבודה ביצוע תהליך
 באמצעות אלמנטים פריקת+ יציקות ביצוע כולל הפרויקט לסיום עד ממושך זמן לפרק באתר שוטפת
 .דרישה פי על שתבוצע עבודה -מנופים

 :  באתר שוטפת עבודה ביצוע

 החניה חשבון על וטעינה לפריקה מטר12-כ של באורך הבניין בחזית חניה מפרץ יוקצה זה לצורך
 הפרעה וללא פתוחים נסיעה נתיבי על  העבודה מהלך בכל לשמור הקבלן על זאת במסגרת.  הקיימת

. רגל הולכי למעבר העבודה באזור המדרכה  הרמטית תחסם כן כמו.  מטר 3.2-כ של ימינמל ברוחב
 ראה-  תמרורים באמצעות,  הרגל להולגי מגודר שביל אל ומשם ממול למדרכה יופנו הרגל הולכי

  תוכנית

 . תנועה מכוון באמצעות תתבצע( מנופים, משאיות) עבודה רכבי הכנסת

 לאתר במדרכה החסימה. תמרור באמצעות תתבצע החניה מפרץ תהקצא -:  א שלב בטיחות אביזרי
 .כובד תושבות על  קשיחה  בטיחות גדר באמצעות  ותתבצע הרמטית חסימה הינה רחוב

 מעודכן בניה לאתר זמניים תנועה הסדרי– טאבה מסוף מבואה מיגון  5050-01-1216  התוכנית מספר
 .10.01.17   לתאריך

 של מנמלי ברוחב מכשולים וללא  הרגל להולכי בטוח למעבר לדאוג הקבלן על הרגל להולכי התייחסות
 יוצבו אשר, מאבטים ילקחו  סחורות וטעינת פריקה/יציקות בזמן הצורך במידת כן כמו. מטר 1.5-כ

 . במקום רגל הולכי מעבר ומניעת העבודה רכב הכוונת  ותפקידם העבודה אתר צידי משני

 העבודה משך  17:00  עד 09:00 מהשעה היום של השפל עותבש  תתבצע לביצוע זמנים לוח
  וחצי כשנה המתוכנן

 

 רלוונטי לא -  ציבורית תחבורה .7

 . העבודה באזור אין – נכים חניית .8

 כלליות הנחיות – תנועה הסדרי .9

 בטוח למעבר האוטובוס תחנת באזור  לדאוג הקבלן על העבודה מהלך בכל  - רגל הולכי •
 בטוח מעבר לאפשר ניתן ולא  במידה.    מטר  1.5  מינימום של ברוחב מכשולים וללא  גלהר להולכי
 . בביטחה הרגל הולכי העברת  ותפקידם העבודה אתר צידי משני יוצבו אשר,  מאבטחים שני ילקחו

 בטיחותיים איתות אמצעי,  חץ עגלת  להציב יש לילה עבודות  ביצוע בעת: לילה עבודות •
 .תאורה כולל העבודה תרא את להאיר

 ובטחון הצלה רכב כלי כניסת לאפשר חובה  העבודה מהלך בכל -: והצלה חירום רכבי •
 (.אש מכבי א"מד, משטרה)



278 

 

 מיגון  5050-01-1216 שמספרה לתוכנית בהתאם יבוצעו וההכוונה השילוט: והכוונה שילוט •
 10.01.17   תאריךל מעודכן בניה לאתר זמניים תנועה הסדרי– טאבה מסוף מבואה

 הפרדה ואמצעי איתות אמצעי תמרורים, בטיחות אביזרי יוצבו -: בטיחות אביזרי הצבת •
 הבטיחות אביזרי הצבת.  התחבורה משרד משרדית הבין הועדה י"ע מאושרים,  בטיחותיים

 .אבטחה חברת באמצעות יהיו האיתות ואמצעי התמרורים,

 הרכב כלי לתנועת ובטוחה תקינה הדרך את להשאיר גלדאו  הקבלן על -  עבודה יום בסיום •
 .  הרגל והולכי

 :מצורפות תוכניות

 לאתר זמניים תנועה הסדרי– טאבה מסוף מבואה מיגון  5050-01-1216  שמספרה  תוכנית .1
 10.01.17   לתאריך מעודכן בניה

 העבודה  לביצוע הנדרשים הזמניים התנועה הסדרי את המפרט,  זה מסמך .2
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 עבודות מיגון - 70פרק 

 

 עמודי חסימת רכב קבועים 

 כללי

  טאבה רצ"ב מפרט טכני מיוחד לביצוע עמודי חסימת רכב קבועים כנגד רכב מתפרץ עבור פרויקט

 טרמינל נכנסים.

 

 התקנה

  מ"מ.  16מ"מ עובי דופן  220צינור פלדה בקוטר 

  ני הפיתוח כמפורט.ס"מ מעל פ 70העמודים יותקנו בגובה של 

 .העמודים יותקנו בתוך ולכל גובה יסוד הבטון אשר יבוצע על מצעים מהודקים כמפורט 

  מ' 1.20מרווח נטו בין עמודים לא יעלה על 

 .העמודים יהיו מפולסים ויותקנו ללא סטיות 

 

 מסגרות חרש

  כל הפלדות יהיו לפחותST-52 . 

 לה בחם בהתאם למפרט הכללי וגמר צבע כמפורט.כל הפלדות לעמודים יהיו מחומר מגולוון בטבי 

  חיצוני לרבות טבעת לד בצבע כתום או אדום. 316לשיקול המזמין תוספת ציפוי נירוסטה 

 

 ריתוך, חיתוך וקידוח

 .ככלל העמוד יהיה רציף ללא ריתוכים או חיבורים כלשהם לאורכו 

 19עבודות בניין פרק כל עבודות הריתוך, החיתוך והקידוח יבוצעו לפי המפרט הכללי ל. 

 .הריתוכים יהיו כולם היקפיים ומלאים בהתאם  לנדרש בתכניות 

 .כל הקידוחים יבוצעו בקידוח ו/או ניקוב בלבד 

  המתכנן יהיה רשאי לערוך 127כל הריתוכים יבוצעו על ידי רתכים מנוסים ובעלי תעודה לפי ת"י ,

 ן יהיה חייב להחליפו באחר.לרתכים מבחנים ולפסול כל רתך שלא יעמוד במבחן והקבל

  .הצעת הקבלן כולל בדקת מעבדה לטיב הריתוכים 

 

 ברגי חיבור

  עפ"י לפי תקן ישראלי. 8.8כל הברגים מפלדה בדרגת חוזק 

 .כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים לפי תקן ישראלי 

  .פרטי הגימור בהתאם למפרט הכללי הבן משרדי והנחיות המפקח 

 

 יסודות

  ופלדה מצולעת. 30-ביסוד בטון 
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  פרטי היסוד יוגשו עם תוכניות הייצור(shop drawing) .לאישור יועץ המיגון 

 .לצורך ביצוע חפירה ובמידת הצורך פתיחת כביש ואספלט יבוצעו בניסור בלבד 

 

 תיאום תשתיות וחפירה

 לן כל הנ"ל תיאום תשתיות ואישורי חפירה מול הרשויות ובעלי הנכס ייעשה באחריות ועל חשבון הקב

 יבוצע בתיאום מול המזמין.

 

 תוכניות ייצור והרכבה

  1225התוכניות הניתנות לקבלן במסגרת מכרז / חוזה זה הינן תכניות הנדסיות כלליות כמוגדר בת"י 

 . 1חלק 

  על הקבלן לבצע תכנון מלא כולל תכנית ייצורSHOP DRAWINGS  סעיף  1חלק  1225כמפורט בת"י

4. 

 שו לאישור בשלב אחד. לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבים.כל התוכניות יוג 

 .כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התכניות כנ"ל יחולו על הקבלן 

 .תכניות הייצור יכללו פרטי הנפה ושינוע במידה ונדרש 

 .הקבלן לא יחל בייצור טרם אישור יועץ המיגון  ומנהל הפרויקט לתכניות הייצור 

 

 מפרט צביעה 

 קונס' פלדה בצבע עליון "טמגלס" של טמבור או ש"ע. הצביעה כוללת ניקוי חול, שכבת צביעת פחים ו

 100-120מיקרון, שכבת ביניים "מולטיפוקסי" או ש"ע בעובי  40-50בעובי  EA-9"יסוד "אפוקסי 

מיקרון ושתי שכבות צבע עליון "טמגלס" או ש"ע עד לכיסוי מלא. ישום הצבע לפי הוראות היצרן. גוון 

 דרישת המזמין.לפי 

 

 דלת אלומיניום וזכוכית מוגנת הדף

 כללי

  טאבה טרמינל רצ"ב מפרט טכני מיוחד לתכנון וביצוע דלת אלומיניום וזכוכית מוגנת עבור פרויקט

 נכנסים.

  כל האלמנטים יבוצעו על בסיס פרופילי אלומיניום תקניים העונים לדרישות התקנים והמפרטים

 הרלוונטיים.

 ור יגיש הקבלן תכנון מפורט טרם תחילת הייצSHOP DRAWINGS  ויאשרו אצל יועץ המיגון

 האדריכל ומזמין העבודה.

 

 זכוכית 

  10+1.52מ"מ בהרכב   42זכוכית שכבתית בעוביPVB+10+1.52PVB+10+1.52PVB+8+film 

350mic. 

 הזכוכית ללא בועות אויר וללא הפרדה בין השכבות ובאיכות אופטית של חלונות סטנדרטיים. 
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 .צבע הזכוכית יהיה שקוף או בגוון לפי אדריכל כמפורט 

  לשיקול המזמין הזמנת זכוכית רפלקטיבית כאשר במשך היום )אור בחוץ חזק יותר מאור בפנים( היא

בתוספת שקופה חד כיוונית, בכוון החוצה ו/או זכוכית פוטו כרומית מתכהה בחשיפה לקרינת אור שמש 

 תשלום.

 ש ובכתב של המשרד את פרטי הספק ותעודות הזכוכית הספציפית המסופקת היצרן יביא לאישור מרא

 לפרויקט.

 

 הנחיות למיגון להדף 

  280דלת חד כנפית תתוכנן להדףpsi-msec  לרמת מיגוןA3 לפי תקן ה- GSA. 

 .היצרן יגיש תכנון עקרוני של האלמנט עם הגשת הצעתו לצורך אישור ראשוני 

  תכנון מפורט טרם תחילת הייצור יגיש הקבלןSHOP DRAWINGS  ויאשרו אצל יועץ המיגון

 האדריכל ומזמין העבודה.

 

 פרטי חיבור למבנה קיים

 .חיבור אלמנט המיגון יבוצע לרכיבי בטון קיימים 

  .פרטי החיבור יהיו חלק מהתכנון המפורט ויאושר מראש ובכתב ע"י יועץ המיגון 

 

 חפייה וחיבור הזכוכית לכנף

 מ"מ בין הזכוכית לכנף והדבקה מלאה בכל ההיקף ובכל שטח המגע בסיליקון  30ל חפייה מינימאלית ש

או ש"ע בכל ההיקף לפרופיל החלון. עובי  TREMCO PROGLAZE 2קומפוננטי -סטרוקטוראלי דו

 מ"מ. 5מינימאלי להדבקה 

 

 חיבור פלדה אלומיניום

 בור יהיה אטום ויבוצע בצורה כזו חיבור משקוף אלומיניום למשקוף הפלדה, יבוצע בברגי נירוסטה. החי

 שלא תהיה "קורוזיה" עקב החיבור בין הפלדה לאלומיניום.

  הלבשות הפנימיות יהיו מגלוונות וצבועות באופן שלא יהיה מגע ישיר בין פלדה לאלומיניום למניעת

 קורוזיה.  

  .כל ריתוכי הפלדה יהיו מצופים בצבע עשיר אבץ כדוגמת זינגה 

 

 אטמים 

 ם בכל מישורי האטימה יהיו מייצור סטנדרטי, היצרן יחזיק ברשותו מלאי מתאים למקרה כל האטמי

 שתידרש החלפה. 

  מערכת האטימה תאפשר רמת אטימות לפי תקן ישראל לרוח רמה– E. 

 

 ריתוכים וברגים 

  .כל המפורט בסעיף זה הוא בנוסף למפרט הכללי 
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 "כל הברגים 739ושל אומים לפי ת"י  374י כל הברגים או הפינים יהיו "ברגים רגילים" לפי ת  .

 החיצוניים )שאותם רואים מבחוץ( יהיו ברגים שקועים. 

 חלד. -כל הברגים לחיבור מרכיבי האלומיניום יהיו מפלדת אל

  כל הריתוכים במפעל ובשטח יבוצעו 127כל הריתוכים בפלדה יבוצעו ע"י רתכים שהוסמכו לפי ת"י ,

טיים ,סוג הריתוך יהיה לפי התוכניות, סוג האלקטרודה יעמוד באחד בהתאם לתקני ישראל הרלוונ

 AWS E 6010 ,BS E 100, DIN E 4332 C4, ISO) 434 C10מהתקנים הבאים ויאושר ע"י יועץ המיגון 

.) 

  הריתוכים יבוצעו כאמור ע"י רתכים מוסמכים, עובי התפרים יהיה אחיד, רצוף וללא סדקים. יועץ

שיש חשש לביצוע לא תקין של הריתוכים, יהיה רשאי לדרוש בדיקת הריתוכים  המיגון במידה ויחליט

 בשיטה  רדיו גראפית או בשיטות אולטרסוניות, הבדיקות יבוצעו ע"ח היצרן. 

  ריתוכים של מסגרות הפתחים וחיבור לפלטות בליסטיות , יבוצעו בהתאם לתוכניות, במידה ולא מוגדר

 .25%באורך כולל של צדדים -מדובר יבוצעו ריתוכים דו

 

 קבלן משנה לצורך התקנות

   במידה והיצרן ירצה להתקין באמצעות קבלן משנה, יהיה עליו לקבל אישור מראש ובכתב לקבלן

 המשנה שיוצע על ידו. היצרן יציג את קבלן המשנה בשלב הגשת ההצעה.

 

 תקנים

 במהדורתו  12פרק  כל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי

 העדכנית ביותר, לתקני ישראל הרלוונטיים או תקנים לאומיים אחרים )מערב אירופה או ארה"ב(.

 

 מידות

 .היצרן יהיה אחראי להתאמת מידות ולביצוע אלמנטי המיגון לפי המידות בשטח 

  מ"מ.  2סטיות במידות אלמנטי המיגון לא יעלו על 

  מ"מ. 3או להלבשה הבליסטית של חלון לא יעלה בשום מקרה על המרחק בין המשקוף לפרופיל ההיקפי 

 

 "קומפלט לדוגמא"

  הקבלן יבצע אלמנט קומפלט לדוגמא, כולל מסגרת מלאה הכוללת הלבשות. לאחר אישור הדוגמא

 במפעל תבוצע התקנה בשטח. 

 

 גימור 

 אבץ כדוגמת זינגה(. כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים )תיקוני צבע בריתוכים יבוצעו ע"י צבע עשיר 

 .כל רכיבי הפלדה הגלויים יחופו באלומיניום על פי דרישות האדריכל 

  .גוון יבוצע עפ"י דרישות האדריכל 

 

 תיקון נזקים בבניין

 לוחות המיגון וקביעתם במקומם תבוצע בזהירות מרבית, ללא גרימת נזקים לבניין. הרמת 
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 ור מראש של המשרד. הצעת היצרן לשיטת שיטת ההרמה וההתקנה תוצע מראש ע"י היצרן לאיש

ההרמה תיכלל בהצעת הקבלן. כל הנזקים בבניין כתוצאה מההרכבה יתוקנו ע"י היצרן לשביעות רצונו 

 המלאה של המזמין.

 

 אחריות 

  שנים.  10היצרן יהיה אחראי לאיטום החלונות לתקופה של 

  שנים.  10לתקופה של היצרן יהיה אחראי לטיב הזיגוג ולהדבקות בין שכבות הזיגוג 

  שנים לפחות. 10היצרן יחזיק ברשותו מלאי חלפים נדרש לתקופה של 

 

 תכנון מפורט

  על הקבלן להכין תוכניות ייצור(shop drawing)  ,לפני תחילת הביצוע ולאשרם אצל יועץ המיגון

 האדריכל ומנה"פ לפני תחילת הייצור.

 

 מפרט בדיקות ואישורים

 פריטים המוצעים )תוכנית הרכבה כללית( עם פירוט סוגי החומרים.היצרן יציג שרטוט של ה 

 .יוצגו תעודות לפני המפקח לאישור טיב פלדות בשימוש 

  יוצגו בפני המפקח תעודות לאישור סוג ועובי הזכוכית שנעשה בה שימוש, תעודות יצרן על הרכב שכבות

 הזכוכית.

  עובי והרכב זכוכית עם תחילת ייצור זכוכיות על הקבלן לזמן את המפקח ויועץ המיגון לצורך אישור

 החלון. 

  על הקבלן לזמן את המפקח ויועץ המיגון לצורך אישור בעת הרכבת אלמנט לדוגמא ולאישור ראשון

 במפעל. 

 .המפקח יבדוק את עובי והתאמת רכיבי המיגון פלדה וזכוכית הגיאומטרית לתוכניות 

 ם.בדיקות כנדרש בתקן ישראל לעבודות אלומיניו 

 

 אופני מדידה 

  אופן המדידה יהיה קומפלט לרבות תכנית ייצורSHOP DRAWINGS אספקה והתקנה באתר ,

 כמפורט.
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 נספח ד' לחוזה
 תכן העינינים:

 דו"ח קרקע –. מסמך ה' 1

 כתב הכמויות -. מסמך ו' 2

 רשימת תכניות –. מסמך ז' 3

 דו"ח נגישות –. מסמך ה 0

 תכניות מכרז.  5
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 דו"ח קרקע – מסמך ה'

 
 2015ספטמבר  10

 971-02תיק: 
עדכון                                                                                                                                                

15/2/16 
 
 

 מבנה מבואה–מסוף טאבה  –אילת 
 דו"ח המלצות לביסוס 

 
 
 

 כללי .1
 

 מר יוסי פרחי.  –רשות שדות התעופה  המזמין:
  

 נעמה ארד. –צ.מוססקו אדריכלים  :אדריכלות
 

 עזר בן בסט. –קונסטרוקציה:     ש.בן אברהם 
 

 נמצא באילת במסוף טאבה. האתר:
 

 +.4-פני הקרקע נמצאים ברום ממוצע של כ
 

ר, אשר יהיה מוגן מ" 250 -מבנה חד קומתי ששטחו כ –מתוכנן מבנה מבואה  התכנון: 
 לעוברים דרך המסוף, מבנה זה יחליף את המבנה הקל הקיים כיום.

 
 של מבנה הטרמינל המתוכנן יהיה זהה למפלס המבנה הקיים. 0.0 -רום ה

 
 יהיו בתחום ניםהעומסים הצפויים ביסודות המב קשיחה מבטון. הבניה תהיה

 טון. 50-150
מוכה ע"י מסלעה עד לגובה הים בצד מזרח של המגרש, הקרקע הינה מילוי הת

 עם קורת בטון.
 
 

 )ראה מצ"ב לוגי קידוחים( חתך הקרקע
 

 0בוצעו  2012במטרה לחקור את הקרקע באתר המיועד לביסוס המבנים הנדונים, בחודש מרץ 
 קידוחי ניסיון 

 ע"י גרשון אבני. מ' 3.0-10לעומק  עם מכונת קידוח ייעודית לקדיחה בסלע
 

, מעקב RQD, מדידת איכות מסת הסלע TCRמדידות של אחוז גלעין מושב וצעו בתוך הקידוחים ב
 אחר נוזל הקדיחה, תיעוד תופעות חריגות ותיעוד ארגזי הגלעין בתצלומים.

 
דו"ח זה מיועד למטרת ביסוס המבנים הנדונים ולא לכריה ושיווק החומר הנחפר, ואל לקבלן 

 לחקור את פוטנציאל השיווקי של החומר שנחפר.למסחר את הקרקע מתוך דו"ח זה, ועל חשבונו 
 

 להלן חתך הקרקע שהתקבל מהקידוחים:
 
עד לסוף  חול / חול גס עם צרורות ושברי סלע / צרורות ושברי גרניטנמצא מפני הקרקע  .א

 מ'.  3.6-10הקידוחים בעומק 
 

 .0.0-מ' מתחת למפלס ה 4 -מפלס המים זהה למפלס הים , כ – מים .ב
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 סייסמיקה .ג
 

 2013מהדורה משולבת  413וצה סיסמית באתר עפ"י נספח ג' לת"י תא :Z=0.21. 
 

 לרעידות אדמה מקדם תאוצת התכן  413לפי ת"י  - מקדם תאוצת התכן הספקטרית
 הספקטרית

                    S –  הקרקע מסוגc. 
 

 הקרקע באיזור הערבה מכילה סולפטים. אמנם הרמה הצפויה היא נמוכה אך –סולפטים  .ד
 מחייבת להגן על

 הבטון שבא במגע עם הקרקע. 
 
 

     המבנים המלצות לביסוס .2
 

 ההמלצות הניתנות כאן הן לביסוס המבנה המתואר לעיל בלבד ולא כוללות אלמנטי בניה נוספים.
 

 היסודות הראשונים יבוצעו בנוכחות הח"מ אשר יבדוק, יאשר וינחה את המפקח הצמוד.
כל יסוד יירשם וייבדק ע"י  יצוע הינו תנאי חובה לאישור הביסוס.דיווח של המפקח הצמוד על הב

 המפקח הצמוד.
 

 בקרקע הטבעית.המושתתת רפסודה ביסוס המבנה יעשה על 
 

 המותרים המאמצים .א
 
 

 .ר"סמ\ג"ק 2ה יהי ברפסודה המותר המאמץ
 

 .K∞ = 2 ק"סמ\ג"ק  :יהיה הרפסודה לחישוב המצע ספרת מקדם
 

 עבודות עפר ומילוי .ב
 
 מ' לפחות מפני הקרקע הסופיים. 0.6מק הביסוס יהיה עו
 

 .המפקח באתר י"ע יאושרשל החפירה  הסופי העומק
 

 שכבות. 4, לפחות MODIFIED AASHTO 98% של לצפיפותהשתית  הטבעית תהודק 
 

 טון לפחות. 12כבד, בעל משקל הכלי להידוק יהיה מכבש ויברציוני  .ג
 

 .צפיפויות המושגות ייבדקו ע"י מכון התקניםעבודות ההידוק יעשו בפיקוח צמוד וה

 

מ', לא יבוצע הדוק בכדי לא לפגוע ביציבות המסלעה )שטיבה ואופן  1.5מקצה המסלעה ולמרחק  .ד
 בנייתה אינם ידועים( בקטע זה , הרפסודה תחושב כקוזולית.
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 רצפות המבנה+מילוי  .3
 

 הרפסודה תשתמש כרצפת המבנה. .א
 

י, כגון חול, כורכר, לא פלסטיעשה מחומר אינרטי מקומי או מובא,  שיתבצע באתר, חדש מילוי .ב
וקוטר  #15%( לא תעלה על 200אבן גרוסה, פסולת מחצבה וכו'. כמות הדקים בו )עובר נפה 

 98%ס"מ לצפיפות של  20ס"מ. המילוי יהודק בשכבות בנות  7האבן המקסימאלי יהיה 
MODIFIED AASHTO. 

 
 טון לפחות. 12כבד, בעל משקל יהיה מכבש  יםבשטחים פתוח הכלי להידוק

 
 .עבודות ההידוק יעשו בפיקוח צמוד והצפיפויות המושגות ייבדקו ע"י מכון התקנים

 
יש להקפיד על הידוק המילוי, כי בו תלויה יציבות הפיתוח, מילוי שלא 

 !!!ישקעיהודק כראוי, 
 
 

 בטונים .0
 

טים, מומלץ לתכנן את הבטון שבא במגע עם מכיוון שבאזור זה של הארץ הקרקעות מכילות סופל
כיסוי  ילן ונייר טול בין הבטון לקרקע.תעם חציצת פוליא 300-בחוזק בכגון קורות ורצפות הקרקע 

 ס"מ לפחות. 5הזיון יהיה 
 
 

 )אל יועץ פיתוח ואינסטלציה(ניקוז עילי, ביוב וגינון  .5
 

 תכנון הניקוז יעשה ע"י יועץ האינסטלציה/פיתוח.
  

 קז את השטח וסביבתו בזמן הבניה ולאחריה.יש לנ
 

 3%-מפיתוח השטח ייעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי. שיפוע הניקוז יהיה גדול 
 בקרקע גלויה

 .מתחתיובקרקע מרוצפת. יש לנקז את הקרקע שמתחת למבנה, כך שלא יצטברו מים  1.5%-ו 
 

 מי מרזבים ישפכו על משטחים מרוצפים.
 

 .מ' לפחות מגבולות המבנה 2להרחיק שוחות ביוב וברזי גינון יש 
 
 

 זמנית חפירה .0
 

 .000ומת"י החפירות לא יחרגו מתקנות משרד העבודה 
 

 אופקי(.   1.5) 1:1.5זמני מקסימאלי בשיפוע בהעדר מבנה או כביש צמוד לקו החפירה, ניתן לחפור 
 

 אם לא ניתן לחפור בשיפוע זה, יש לדפן את החפירה.
  

 

 הנחיות כלליות –התנהלות הביצוע  .7
 

חשיבות הייעוץ בזמן הביצוע במתן  מראש.של יומיים עפ"י בקשת המזמין בהודעה  משרדנו  .א
תוקף להמלצות בזמן הביצוע, ע"י כך שנאשר את כל  היסודות ונוודא התאמת פרטי הבניין 

 באתר.הקיים ועבודות העפר למצב 
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מתקנות מדו"ח זה, ל העבודות, ולא יאפשר חריגות על כ יפקח צמודמהנדס מטעם המזמין  .ב
 וינהל יומן ביצוע. בענף הבניה, המקובליםוהתקנים משרד העבודה מהמפרטים 

 

רק אם שולם בעבורו מלוא סכום חשבונית מיום הוצאתו, ו שנהלמשך  הדו"ח יהיה תקף .ג
 העסקה המצ"ב.

 

 המזמין יבטח את הביצוע והתכנון כתנאי למתן תקפות לדו"ח. .ד
 

 .ברשם הקבלנים קבלן רשום יועסק .ה
 

 יש להציב מדי תאוצה שימדדו את התאוצות בקרקעוויברציות בעבודות הכרוכות ברעידות  .ו
 , וכך ניתן להימנע מתביעות קנטרניות של שכנים.ובמבנים שונים

 

 הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין ,לעיל המבנה המוגדרהדו"ח ישמש לביסוס  .ז
שינוי באדריכלות המבנה כגון הוספת קומות או מרתף תובא  ם אחר ללא אישורינו.להעבירו ליז

 לידיעתנו, ועפ"י הצורך הדו"ח ישונה. אין להשתמש בדו"ח על מבנה שונה מהמוגדר לעיל.
 

כל שינוי מדרישת הדו"ח יינתן בכתב ע"י הח"מ, ואין לערוך כל שינוי תכנוני/ביצועי ללא  .ח
 .הוראה כתובה מיועץ הקרקע

 

 תוכניות הביסוס תישלחנה אלינו לעיון ואישור. .ט
 
 
 

 מסלעה .8
 

המטרים  2-המסלעה בנויה אבן אחת. לדעתי חסרת נפח. אמליץ לתפור בגב המסלעה ולשפוך בטון ב
 העליונים שיתפוס את הסלעים.

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 חריגות בביצוע .0
 

 יש ליידע את יועץ הקרקע על כל חריגה במהלך הביצוע.
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 מ' 2 בטון
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 כתב כמויות -מסמך ו 
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 רשימת תכניות -מסמך ז' 

 

 

 אדריכלות: רשימת תכניות
 

 000 הריסה + סביבה תכנית 05.03.17

 001 קרקע קומת תכנית 05.03.17

 002 גגות תכנית 05.03.17

 021 חתכים 05.03.17

 031 חזיתות 05.03.17

 041 מדרגות תכנית 05.03.17

 050 רגמ חומרי רשימת 05.03.17

 051 ריצוף פרטי 05.03.17

 052 גבס מחיצות פרטי 05.03.17

 053 חיפוי פרטי 05.03.17

 054 ומסגרות נגרות פרטי 05.03.17

 055 אלומניום פרטי 05.03.17

 056 ומעקות מדרגות פרטי 05.03.17

 057 תקרות פרטי 05.03.17

 058 גגות פרטי 05.03.17

 059 שונות פרטים 05.03.17

 061 שירותים פרישות 05.03.17

 062 אולם פרישות 05.03.17

 063 חיצונית מבואה פרישות 05.03.17

 081 מוגנים מרחבים תכניות 05.03.17

 091 אלומיניום רשימת 05.03.17

 092 מסגרות רשימת 05.03.17

 093 נגרות רשימת 05.03.17

 101+111 קרקע קומת - תקרות ותכנית ריצוף תכנית 05.03.17

 901+902 וגג קרקע קומת - איתור מפות 05.03.17

 
 

 אדריכלות תכניות רשימת

 גליון מספר גליון שם תאריך

 000 הריסה + סביבה תכנית 02.01.17

 001 קרקע קומת תכנית 02.01.17

 002 גגות תכנית 02.01.17

 021 חתכים 02.01.17

 031 חזיתות 02.01.17
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 041 מדרגות תכנית 02.01.17

 050 גמר חומרי רשימת 02.01.17

 061 שירותים פרישות 02.01.17

 062 אולם פרישות 02.01.17

 063 חיצונית מבואה פרישות 02.01.17

 081 מוגנים מרחבים תכניות 02.01.17

 091 אלומיניום רשימת 02.01.17

 092 מסגרות רשימת 02.01.17

 093 נגרות רשימת 02.01.17

 קומת - תקרות ותכנית ריצוף תתכני 02.01.17

 קרקע

101+111 

 901+902 וגג קרקע קומת - איתור מפות 02.01.17

 

 

 אינסטלציה: רשימת תכניות
 

 
 מס' 
 גליון

 
 שם התכנית

 
 קנ"מ

 
 מהדורה

 
תאריך 
 עדכון

S-07-01  תכנית מער' ביוב, ניקוז מי עיבוי וניקוז מי גשם         קומת

 קרקע

1:50 0 16.02.2017 

S-07-02 תכנית מערכת מים 

 קומת קרקע 

1:50 0 16.02.2017 

S-07-03          תכנית מער' מים לכיבוי אש, ניקוז מי עיבוי וניקוז מי גשם

 קומת גגות

1:50 0 16.02.2017 

 

 

 חשמל: רשימת תכניות
 

סטטוס

מהדורהלביצועלמכרזלעיוןתאריך                              שם התכניתמס' תכנית

17.01.17x0קומת קרקע - תכנית תאורה, כח תעלות וג"א001 - 3225

17.01.17x0קומת גג - תכנית תאורה, כח תעלות002 - 3225

17.01.17x0לוח חשמל מבואת אולם נכנסים003 - 3225

17.01.17x0הארקת יסוד004 - 3225
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 מיזוג אוויר: רשימת תכניות
 

 סטטוס מהדורה תאריך ק"מ  שם מס' תכנית

A3034-0 ית מבואת תוכנ 

 אולם נכנסים

 למכרז 0 15.1.17 1:50

Prat-Duct-3034 תוכנית פרטים 

 התקנת תעלות

 למכרז 0 26.1.17 -

Tav-3034 למכרז 0 30.10.16 - טבלת ציוד 

 
 :קונסטרוקציה רשימת תכניות

 

20/02/2017מעודכן לתאריך

 

מכרז1HS1:500ק-1

מכרז1G0S1:500ק-2

מכרז1R0S1:500ק-3

מכרז2R0S1:250ק-4

מכרז3R0S1:500ק-5

מכרז1SECGS1:500ק-6

מכרז1:500

מכרז1W1S1:500ק-7

מכרז2W1S1:500ק-8

מכרז1:500

מכרז1G1S1:500ק-9

מכרז1R1S1:500ק-10

מכרז2R1S1:500ק-11

מכרז1ST0S1:500ק-12

סטטוסתאריך מהדורהמהד'

טאבה - מיגון מבואה - רשימת תכניות למכרז

תאריךקנ"ממקצוע

גג- גיאומטריה )קונסטרוקציה ורקע אדריכלי(

גג- ברזל קורות וחתכים מקומיים

גג- ברזל תחתון ועליון

חתכים כללים

שם השרטוט

קירות ועמודים - חתכים ופרטים אופקיים - גליון מס' 1

קירות ועמודים - חתכים ופרטים אופקיים - גליון מס' 2

תכ' הריסה.

מדרגות פלדה לגג

רפסודה - ברזל 'קוצים'

מס' גליון
מס' 

סידורי
קומהנושא

מס' גליון

רפסודה - גיאומטריה )קונסטרוקציה ורקע אדריכלי(.

רפסודה - ברזל תחתון ועליון

רפסודה - חתכים

 
 

 

 איטום: רשימת תכניות
 

 מס' התוכנית שם התוכנית

 3590-1-01/02 תכנית סימון ופרטי איטום קומת קרקע

 3590-1-02/02 המשך פרטי איטום קומת קרקע

 3590-5-01/02 תכנית סימון ופרטי איטום קומת גג

 3590-5-02/02 המשך פרטי איטום קומת גג
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 תנועה: רשימת תכניות
 

 סטטוס מהדורה תאריך ק"מ  שם

הסדרי תנועה זמניים 

 לאתר בניה

 למכרז 0 09.02.17 1:250

 למכרז 0 30.10.16 1:250 הנספח תנועה וחני

 למכרז 0 09.02.17 1:250 צנוחה ורומים

 

 

 רשימת תוכניות בטיחות

 

 סטטוס מהדורה תאריך קנה מידה מספר שם התוכנית

תוכנית נספח 

תאור אמצעים 

 לבטיחות אש 

 מכרז 0 01/03/2017  1:00 034-1
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