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  רשימת המסמכים

  

 עמוד  מסמך שאינו מצורף  ך מצורףמסמ  מסמך
      הצעת הקבלן  מסמך א'
    תנאי החוזה לביצוע העבודה    מסמך ב'
  המפרט הכללי לעבודות הבנין:    מסמך ג'

  פרקים:
  

    השנה  שם  מס'    
    2009  מוקדמות  00    
    2008 ומסגרות פלדה נגרות אומן  06    
    2008  מתקני חשמל  08    
    2007  עבודות טיח  09    
    2001  עבודות ריצוף וחיפוי  10    
    2005  עבודות צביעה  11    
    2008  אלומיניוםעבודות   12    
    1991  עבודות אבן  14    
    2000  מסגרות חרש  19    
    2007  אלמנטים מתועשים  22    

          יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים
        

          כתב כמויות  מסמך ד'
          תוכניות  מסמך ה'

  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי 

  והשיכון.

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

  

  הצהרת הקבלן

פרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המ

  ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

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

  הערה

  לצפייה באתר:ניתנים תו של הקבלן לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשו המצויניםהמפרטים הכלליים 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx  

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1-ך ג'מסמ

  חוזה זההמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  תנאים כלליים מיוחדים

  תנאי החוזה

  

  מוקדמות -  00פרק 

  

  תאור העבודה  00.01

  מ' הכולל: 19ייצור אספקה והתקנה של דלפק  באורך של כ בינוי, חשמל, נגרות תכנון             

 .דלפק  

 .תשתית ואביזרים לטעינת מכשירים ניידים  

 אחד של הדלפק.כסאות בצדו ה  

 .קרניז גבס  

 שתיות  חשמל ותאורה.ת  

  

  מים וחשמל  00.02

הדרושים לביצוע העבודה יסופקו והחשמל המים מוקדמות,  00של פרק  השוניםאמור בסעיפים בניגוד ל  

 ההתחברות אל מקורות המיםלקבלן ללא תשלום מנקודת התחברות אשר תקבע ע"י המפקח, אך 

השונים של בתנאים המפורטים בסעיפים יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו,  הבאתם למקום העבודהו והחשמל

  נקודות ההתחברות יצוינו בסיור הקבלנים. דם עם המפקח ומנהלת נתב"ג.תיאום מוקתוך  00פרק 

  יהיו לצורכי עבודה בלבד.והחשמל המים   

האחריות לבצע  ל הקבלן מוטלתניתוקים וכו', ועוהחשמל, מים ההיה אחראי על הפסקות תלא  רשותה  

  למקרים אלה.(אגירה, וכו') עצמית וחשמל ת מים ספקאמראש סידורים מתאימים על חשבונו, ל

  .ו/או ניתוק חשמל לא תוכר דרישה להארכת משך הביצוע עקב הפסקות ו/או ניתוק מים  

  

  השדה מניעת הפרעות ותיאום עם נציג  00.03

ייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מוקדמות במפרט הכללי, מתח 00בפרק בנוסף לאמור   

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים באתר העבודהמכסימלית בדרכי העבודה הסדירה המתנהלת 

על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה  דרשיככל שיבמקום, ויעשה 

  פקח.כפי שיורה לו המהאתר מלא עם נציגי 

  

כאמור. אין באמור כדי שדה , למעט נציגי השדה התעופהמנע מכל פנייה או דרישה לאנשי ילהעל הקבלן   

להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם שהוא, למעט המנהל ו/או בא 

  כוחו המוסמך.
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  התארגנות בשטח  00.04

  ם, הציוד וצורת התארגנותו בשטח.אישור מראש ובכתב למיקום החומרי מפקחעל הקבלן לקבל מה  

מנהל האתר וכו', דרוש אישור של  , ציודן, כליםילתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי הבני  

  פקח.באמצעות המ

, האתרמקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י מנהלת   

בוד בהתאם. אין רשות שדות התעופה אחראית לנזק או גניבת הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולע

  חומרים משל הקבלן.

  

  שהות באתר  00.05

  כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו בשדה התעופה בשעות הלילה. ,למניעת ספק, מודגש  

  

  סילוק פסולת  00.06

מחוץ לשדה התעופה, למקום סילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל   

  שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת יעשה יום יום ולפי הוראות המפקח.

  ל אתר השפיכה.אעל הקבלן להגיש למפקח תעודות משלוח   

  

  קשר אלחוטי  00.07

ככלל לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן מתחומי או מקרבת אתר העבודה. במידה והקבלן   

אך לא באחריותו, מעוניין בהפעלת תחנת אלחוט, יתאפשר הדבר באישורו המפורש של המפקח, יהיה 

  וצמות ותדרים, הקבלן יגיש את אישור משרד התקשורת למפקח.לאחר קבלת נתוני ע

ינתן, יהיה כפוף לאישור תקנות מנהלת הנמל (שינויים, ביטול תדרים וכו'). לא יאישור כזה, במידה ו  

  דרש הקבלן לשנות תדרים ו/או עוצמות או לבטל את הפעלת התחנה כליל.יעות אם יתוכרנה כל תבי

  

  וצוות הקבלן מנהל העבודה  00.08

 עות צוות עובדים ו/או קבלני משנההקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא מכרז/חוזה זה באמצ                

מינהל הבטיחות  –"י משרד התמ"ס שבראשם יעמוד מנהל עבודה בבניה ובניה הנדסית המוסמך ע

שנים לפחות וימצא באתר באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע  5והבריאות התעסוקתית, בעל ותק של 

על הקבלן להגיש לפני תחילת העבודה, למשרד התמ"ת טופס מינוי מנהל עבודה ולהציג למפקח  העבודה.

  אישור מאת המפקח על העבודה.

-רש"תבלו את אישור ין השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שקהקבלן מתחייב להעסיק במת  .א

עובדים אשר לא קבלו  אישור לא יועסקו על ידי החברה במתן שירות ו/או בקשר   .חטיבת הביטחון

  עמו.

על הקבלן להגיש רשימת עובדים למפקח לאישור. למפקח הסמכות לבטל אישור שניתן ולהפסיק 

  רותו של עובד.יש

ב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של עובד מעובדיו ששירותו, הקבלן מתחיי  .ב

אינה רצויה לדעת  אתרמיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המפקח, או שנוכחותו ב

המפקח, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים כלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי הקבלן. 
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ור, תהא לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן דרישת המפקח, כאמ

  לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר שהעסקתו אושרה   .ג

  .חטיבת הביטחון-רש"תע"י 

עדרותם מפאת מחלה, מילואים ו/או מכל הישל  על הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה  .ד

  סיבה אחרת.

  

  ממונה בטיחות וגהות    00.09

  הקבלן יעסיק ממונה בטיחות וגהות מטעמו שיבצע את הפעולות הבאות:  

 תוכנית בטיחות כמתחייב מהתקנות והחוק.  .א

 סקר סיכונים לפני תחילת העבודות.  .ב

     , פיקוח על יישום הוראות הבטיחות השונות ביקור שבועי באתר, תדרוך מנהל העבודה והעובדים  .ג

 הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל ממונה הבטיחות מטעם הרשות.

  

  מתכננים והנחיות תכנון.    00.10  

    

  התכנון המצורף למסמכי המכרז הינו תכנון עקרוני, ועל הקבלן לתכנן תכנון מפורט את הדלפק,                   

  הסינרים וקונסטרוקציית התמיכה והתליה.               

תכנון אדריכלי מפורט  (תכניות עבודה ותכניות ייצור) עפ"י הגדרות ולפי הנחיות מצורפות.  -

 5התכנון יתבצע על ידי אדריכל רשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של 

 שנים לפחות . 10ניסיון של  שנים לפחות או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס המורשים בעל

התכנון יכלול תכנון מפורט של הדלפק לרבות פרטים אדריכלים, פרטי חיבור, חתכים וכל מה 

  שידרש על ידי המזמין.

ע"י מהנדס קונסטרוקציה  (תכניות עבודה ותכניות ייצור). תכנון קונסטרוקציה מלא של הנ"ל -

שנים לפחות או  5ים בעל ניסיון מוכח של רשום ורשוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים ענף מבנ

שנים לפחות.  10על ניסיון מוכח של הנדסאי בניין רשום בפנקס המורשים ובעל הסמכה לתכנון ב

התכנון יכלול פרטי תליה, קונסטרוקציה לנשיאת הסינרים, קונסטרוקציה לנשיאת הדלפק 

 והמשטחים.

  

  קבלני משנה  00.11

  ידי הרשות והאישור יהיה תנאי להעסקתם.-רו עלקבלני המשנה שיעסיק הקבלן יאוש  .א

 בידי הרשות הזכות לאשר או לפסול כל קבלן או קבלן משנה מטעם הקבלן הראשי.  .ב

  קבלני משנה -ם נוספים תנאי

 .1סיווג , 160, ענף בוצת א'קרשום בפנקס הקבלנים בל יהיה קבלן ההחשמהמשנה לעבודות  קבלן 
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  חומרים  00.12

  כללי  

בהם ישתמש הקבלן בביצוע, יעמדו בדרישות התקנים הישראליים או בתקנים בין לאומיים כל החומרים   

  לפני השימוש בהם. מפקחויקבלו אישור ה )בהעדר תקן ישראלי(ש"ע 

  

  החלפת חומר או מוצר לאחר אישור המפקח  

ן אישור זה יינת .קבלת אישור חדש מהמפקחחייבת מ שאושר ע"י המפקחכל החלפת חומר או מוצר   

  בהתאם לעקרונות הבאים:

  

וכו')  DINבמידה שהקבלן יציע שימוש בחומרים שהוכח לגביהם שהם עומדים בתקנים בינלאומיים (  .א

  מהתקנים הרלוונטיים המצוינים במכרז זה. לן הוכחה שתקן זה זהה או מחמיר אזי חלה על הקב

  יותר.טיבו טוב לא תשולם כל תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע, גם אם   .ב

    

  דרישות המפרט  00.13

   .הדרישות הכלולות במפרט המיוחד הן בבחינת דרישות מינימום  

שבכוונתו להשתמש בהם מוצרים ולחומרים יידרש טרם הביצוע לקבל את אישור המפקח ל הקבלן               

  המפרט הטכני.בתנאי  והעומדים 

תוספת מחיר עבור  כללא תשולם  . ת המפרט הטכניהמציע רשאי להציג חומרים ומוצרים מעל רמ  

  יותר. טוב חומרים אלה  גם אם טיבם

  

  מתקנים ומערכות  00.14

על הקבלן לוודא מראש קיומם של מתקנים ומערכות שונות. האחריות למניעת פגיעות במתקנים תחול   

נפורמציה מוקדמת על על הקבלן בלבד ונזקים שיגרמו להם יתוקנו על חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אי

  מיקומם בתוכניות.

  הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו.  

  

  עבודות בשעות חריגות  00.15

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח זמנים יהיה עליו לעבוד מחוץ לשעות   

  העבודה הרגילות, יותר מאשר משמרת אחת ליום.

  

  מדידות בשטח לתוכניותהתאמה בין   00.16

מידות למתאים בדיוק שהתכנון כדי לוודא בשטח לפני תחילת העבודה מדידות לבצע העל הקבלן 

למפקח ולבקש הבהרות בכל מקרה של אי התאמה, על הקבלן להודיע  .בתוכניותהמסומנים והגבהים 

  .ממנובכתב 

 –שתעשה ותמצא בה טעות דיוק . כל העבודה להתאמת תכניות הביצוע למצב בשטחהקבלן לבד אחראי 

וכל זאת מבלי  –האחריות לכך תחול על הקבלן והעבודה תיהרס ותיבנה בצורה נכונה על חשבון הקבלן 

  לסטות מלוח הזמנים המקורי.
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יה, ייחשב הדבר יבכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סט  

  אלו בוצעה העבודה כנדרש לפי המתוכנן.כהצהרת הקבלן שבמקומות 

  

  דמי בדיקת דגימות –טיב החומרים והמלאכה     00.17

דמי בדיקת דגימות, לרבות בדיקות כשל לביצוע, יבוצעו באחריות הקבלן ועל חשבונו ע"י מעבדה   .א

  מוסמכת לפי דרישת המזמין.

  באחריות הקבלן להעביר עותק אחד מתוצאות הבדיקה למפקח.  .ב

     ר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען המזמין שומ  .ג

כנדרש בסעיפי  –מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה   .ד

  ההסכם.

  כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו במעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י רש"ת באמצעות המפקח.  .ה

ו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב את חשבון הקבלן מביע בזה את הסכמת  .ו

  הקבלן תמורתן.

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא   .ז

חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו וחומריו הינם בעלי תו תקן או בעלי 

אלה גבוהות מדרישות גם אם חה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט סימן השג

  תו התקן או סימן ההשגחה המתאים.

  

  תנאי העבודה  00.18

הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה ומודע לכל המגבלות והאילוצים כפי שהובאו לידיעתו בכתב ובעל פה   

את תנאי העבודה באתר וכל כיר משל מתקנים שכנים, היטב דרכי הגישה אליו, מיקומם כיר מוכן 

  המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע עבודתו.

  

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את התנאים, המפרטים, התוכניות וכתבי הכמויות   

  .םוכרוח םהמצורפים וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונ

  

בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף  נקובותבודה בכפיפות להוראות הכי יבצע את הע ,הקבלן מצהיר  

, עפ"י אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמית ,מטעם כל רשות מוסמכת

  תקנות התכנון והבניה.

  

הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה ולא תוכרנה כל תביעות אשר   

  קנה באי הכרת התנאים באתר או הפרטים.תנומ

  עבודה שלא תימדד  00.19

מדדנה ולא ישולם עליהן בנפרד יהעבודות המפורטות מטה לא תבנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט   

  של הקבלן.י היחידה והן יכללו במחיר
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אי וחומרי עזר, כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכנים, עבודות לוו  א.

  הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

  

  תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין, וכן תאום קבלני משנה של המזמין.  ב.

  

תאונות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים, לרבות סידורי  ,אמצעי זהירות למניעת הפרעות  ג.

  ניקוז ארעי.

  

ני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט ותמרור, אספקה ושימוש בציוד מכ  ד.

אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה, 

  פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

  

ר הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר לאת  ה.

  העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

  

  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה עליהם.  ו.

  

מדידה וסימון מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות, לרבות פירוקו   ז.

  ך.וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כ

  

  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  ח.

  

  כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  ט.

  

  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  י.

  

מס קניה, מכס,  מיסים, אגרות  דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, יא.

  .םוהיטלים מכל מין וסוג שה

  

לרבות פנסים מהבהבים בעלי ספק כח עצמי  ,ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה  יב.

  ומחסומי ניו ג'רסי.

  

  ללא תוספת תשלום.תהא ביצוע העבודות בשעות הלילה   יג.

  

  .שטרת ישראללרבות תאום מול מ ,שוטרים להכוונת תנועה  יד.
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  ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  טו.

  

  אספקת וצריכת חשמל.  טז.

  

העתקים + דיסקים ומסירתם למזמין. הכול לפי נהלי  5-הכנת תוכניות עדות ממוחשבות לעבודות ב  יז.

  רש"ת חתומות ע"י מודד מוסמך.

  

  ויותיו על פי החוזה.כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייב   יח.

  

  רווחי הקבלן.   יט.

  

  דרכי גישה סביב אתר העבודה או בסביבתו הקרובה לצורך ביצוע העבודה.  כ.

  

  גידור ושילוט לפי דרישת המזמין.  כא.

  

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל פרטיהם, או   כב.

ם מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, הקשורות עמם, או הנובעי

לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן 

  תיוודענה להם בעתיד.

  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לעכב, לחלט,   

  פי כל דין.-קזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועלל

  

  בטיחות וגהות  00.20

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג', כנדרש בתקנות   

טיחות נות הבטיחות של רשות שדות התעופה (נספח בהממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תק

  רש"ת המצורף).

  

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים, או לא   

  מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו,   

  ורט בהסכם הכללי.הכל בהתאם למפ

  

  תיאום ביצוע  00.21

" במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה 00פרק "בבנוסף לאמור   

וכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו  הנהלת רש"תמלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

  .אחרים מטעם המזמין באתר העבודה קבלניםבמקביל יעבדו קיימת אפשרות ש
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ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה וכן  על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל

    לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

  קבעו.על הקבלן לתאם את עבודת גורמים אלה כך שישתלבו בעבודתו ללא פגיעה בלוחות הזמנים שנ

לא כספית ולא בהארכת  -עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן לא יזוכה הקבלן בכל תמורה 

  תקופת הביצוע.

  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.22

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה   

  דותיו.מביצוע עבו

  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים   

לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל התוצאות, הן הישירות והן ומתחייב קיימים, 

  העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור.

  

  העסקת עובדים  00.23

אשר העסקתם תאושר על ידי הגורמים המוסמכים ברש"ת, לאחר בדיקה הקבלן יעסיק רק עובדים   

  מוקדמת.

שיונות כניסה לאתר יעל הקבלן להגיש למפקח רשימה של כל העובדים שבכוונתו להעסיק, לקבלת ר  

  העבודה, לא יאוחר משבוע ימים מתאריך משלוח צ.ה.ע. 

שיון מיד עם סיום ישבשמו ניתן הרשיון הכניסה של כל עובד יהקבלן מתחייב להחזיר למפקח את ר  

עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. לא תותר בשום מקרה 

  לינת עובדים באתר.

  

  כללייםאופני מדידה   00.24

לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים, עבור התאמת מישורים וכל עבודות   

  .כתב הכמויות או/ו במפרט הטכניות להתחברות טובה בין הישן לחדש, אלא אם צוין אחרת בהנדרש

  

ימסרו  לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם צוין ל"סילוק" ורכיבי הפירוקהיה ו              

  לנציג השדה באתר. רכיבים שצוין לגביהם לסילוק ייראו כפסולת.

  

לא  מיועד לסילוק. ש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם צוין לגביו שהוארשאי לדרו מפקחה

  מכרז/חוזה זה. גוונים, שילוב בין גוונים, לכל מרכיבי בגיןתוספת כל תשולם 

  

  עבודות חריגות  00.25

כתבי אשר דומה לעבודות המופיעות ב /חריגה שאינה מופיעה בכתב הכמויות החוזיעבודה נוספת  א.

  כתב הכמויות.כ"פרורטה" לסעיפי  הכמויות יילקח מחירה
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עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה בכתב   ב. 

ידי חברת דקל -הכמויות, תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה המתפרסם על

המצוינים במחירון "דקל" (פרט למקדמי קבלן ראשי)  המקדמים תוספת ללא המתייחס לחודש עדכני 

  .10%ובהפחתה של 

מאגר מחירי  –עבודה שאינה דומה לעבודות המפורטות במחירון הנ"ל תשולם לפי מחירון "דקל   ג. 

תוספת ללא " המתפרסם ע"י חברת דקל, המתייחס לחודש עדכני אחרון ותחזוקה שיפוצים

  .15%המצוינים במחירון ובהפחתת  (פרט למקדמי קבלן ראשי)  המקדמים

מאגר  –או במחירון "דקל  בודה שאינה דומה לעבודה בכתב הכמויות ואינה נמצאת במחירון "דקל"ע  ד.

  ידי המפקח.- ייערך לגביה ניתוח מחירים אשר יאושר עלמחירי שיפוצים", 

    

  העבודה.את בצע ללא ש לקבלן הליעאי הסכמה בדבר המחיר לא תהווה   

  של המפקח היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.קביעתו   

  

  אישור חשבונות חלקיים וסופיים  00.26

המפקח יתנה את אישורו של כל חשבון ביניים וחשבון סופי בהגשת דפי מדידה, סקיצות תכניות   

מסומנות, חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו נדרש התשלום ואשר 

  עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל. החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי. עבורו ניתן

במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות מסוימות על בסיס   

  אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

  :לןבעת הגשת החשבון יחויב הקב  

  .CDלהגיש חשבונותיו בתכנת בנארית באמצעות דוא"ל או   .1  

הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות (כולל   .2  

  הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו ע"ח הקבלן.

  

  תקופת הביצוע  00.27

  :העבודה במכרז/חוזה זה בהתאם ללוחות הזמנים הבאיםעל הקבלן לסיים את כל   

 ) מקבלת צו התחלת עבודה.Shop Drawingsתוכניות יצור (תוכניות ביצוע, מי עבודה לביצוע י 10  .א

 ימי עבודה לייצור אספקה והרכבה של הריהוט, מאישור תוכניות הייצור. 30  .ב

    

  לוח זמנים  00.28

  התחלת העבודה, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה.צו  הקבלן יגיש למפקח, תוך שבוע מיום  

לוח הזמנים יראה את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות מועדים להגשת דוגמאות ותוכניות   

ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וחומרים ואספקתם, הפעלת ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות עם 

  של הפרויקט.קבלני המשנה ואת הנתיב הקריטי 

ובשלושה תדפיסים לידי  מדיה מגנטיתויועבר ב MS PROJECTהלוח יוכן לפי שיטת גנט בתוכנת   

  המפקח, לאחר עדכונו בהתאם להתקדמות העבודה באתר, עדכון כל שלושה שבועות.

  הגשת לוח זמנים ואישורו הינו תנאי להגשת חשבון ראשון.  
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ס"מ) ובצבעים. בנוסף לגנט יצוינו בתדפיס גם  90(רוחב  A0ף הלוח יודפס בפורמט שבועי ב"פלוטר" על ד  

הנתונים הבאים בצורת טבלה: שם הפעילות, משך, התחלה בסיסית, סיום בסיסי, התחלה בפועל, סיום 

בפועל, התחלה מוקדמת, סיום מוקדם, התחלה מאוחרת, סיום מאוחר, מרווח כולל, מרווח חופשי, 

  פעילויות קדם, בצוע (באחוזים).

  למפקח שמורה הזכות לדרוש תיקון והתאמת לו"ז עפ"י אבני הדרך שיוכתבו ע"י הזמנים.  

במידה ולוח הזמנים לא יוגש עד למועד הנקוב לעיל יערוך המפקח את לוח הזמנים ולקבלן ינוכה סך של   

  עבור אי ביצוע הנ"ל.₪  15,000

  

  ניקיון אתר העבודה  00.29

וסביבתו מכל פסולת לכלוך,  על הקבלן לנקות את המבנהבודה כולה כל יום עבודה ובגמר הע בגמר  

חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה, חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור את האתר וסביבתו 

  הסמוכה נקים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

ות לכלוך אחרים הקבלן ישפשף, ישטוף וינקה את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקב  

מחלקי העבודה השונים. על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים 

  וסביבתם מוכנים לשימוש מיידי.

  עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.  

  

  שמירה על איכות הסביבה  00.30

שבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי הקבלן ינקוט על ח  

  למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. 

  

  "המונח "שווה ערך     00.31

לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך". המונח "שווה                

ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים  כתב הכמויותך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בער

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות 

אישורו טעונים  ,צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך", האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג

המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן 

ין קביעה זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש גולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

כתב או בבמוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הכמויות

  .כתב הכמויותהקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או ב

  

  אחריות 00.32

ר המפקח על סיום מקבלת אישו ,שיםחוד 24 תקופה בתישא באחריות בדק לטיב הרכיבים ליהקבלן                

  .העבודות לשביעות רצונו

  

  תימת הקבלן: _________________ח
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  2-סמך ג'מ
  מפרט טכני מיוחד

  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
  
  

  
  

  עבודות חשמל – 08פרק 

  כללי   08.01

מרים הציוד הרלוונטים. כל החו כל העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראלים                             

והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. כל העבודות יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיון בתוקף. 

  בסיום העבודות תבוצע למתקן בדיקה על ידי בודק מוסמך. הדו"ח הסופי יוגש לרשות ללא הערות.

  

  קווי הזנה  08.02

  עבור שקעי ההטענהו עבור התאורהה לדלפק קווי הזנ 2המזמין יספק            

  

  שקעי טעינה 08.03

  הטעינה, לאורך הדלפק יותקנו שקעים לטעינת מכשירים ניידים כגון מחשבים וטלפונים סלולרים. שקעי               

  כל  יםבכל אחת מהיחידות. הקבלן יתכנן את פיזור השקע USBושקעי  220Vיהיו משולבים שקעים של                

  יח' 150שימלאו באופן מירבי את ההגבה לטובת השקעים. כמות האבזרים לטעינה לא יפחת מ               

  

  גופי התאורה 08.04

  

  יחידות. 12סה"כ 

  

  מפרט הגוף תאורה:

 .תוצרת ריג'נט שוויץ  

  קלווין. 3000צבע האור  

  מ"מ 210קוטר הגוף  

  לומן  2600תפוקת אור  

  דגםECO 210  

  שנים 5אחריות  

  בעל תקןLM80 ,L79ותקן פוטוביולוגי ,  

  לומן לוואט לפחות. 100בעל נצילות של  
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  מסגרות חרש וסיכוך -  19פרק 

  

  קונסטרוקצית פלדה  19.01

קונסטרוקצית הפלדה תהיה בנויה מצנורות פלדה מלבניים או עגולים, פרופילי פלדה ומרישים,   )1  

  לרבות פסי קשר, פלטות חיבור וכו'.

  .ISO-630או בתקן  DIN-17100כמוגדר בתקן גרמני  ST-37דה תהיה מסוג הפל    

  יש לבדוק את ההתאמה של הפלדה לעבודות הריתוך.    

, עבור כל חלק, אביזר חיבור וכדומה. הקבלן יציג למפקח ST-33אסור להשתמש בפלדה מטיפוס     

לדה (תוך ציון לפי תעודות המשלוח של הפלדה, לרבות תעודות ובדיקות המאמתות את סוג הפ

  איזה תקן נבדקה הפלדה) והתכונות האופייניות כגון חוזק משיכה, גבול נזילות, התארכות ועוד.

  התכונות המכניות של הפחים תהיינה דומות לפלדה הצורתית.    

יש לבדוק את התאמת הפלדות מבחינת ההרכב הכימי לגילוון, עבור אותם האלמנטים שעבורם     

  נדרש גילוון.

יש להכין מראש במפעל את כל חלקי הקונסטרוקציה, באמצעות שבלונות, על מנת לאפשר   )2  

  חיבורים מדוייקים של חלקי הקונסטרוקציה, בהתאם לפרטים המסומנים בתוכניות.

אלמנטי הקונסטרוקציה יסופקו לאתר ההקמה, כשהם מרותכים ביניהם לחלקים כמסומן     

  למטרת ההרכבה באתר כמסומן בתוכניות. בתוכניות, ומנוקבים במקומות הדרושים

  החלקים יסומנו באופן שיקל על זיהויים באתר ההרכבה.    

לא תורשה כל התאמה במקום העבודה באמצעות חיתוך, ריתוך או קידוחי חורים (להוציא     

  באותם המקומות המסומנים בתוכניות), ללא אישורו בכתב של המנהל.

של אלמנטי הקונסטרוקציה, הן בזמן הייצור והן בזמן  על הקבלן לדאוג לתמיכות זמניות    

  ההובלה וההרכבה, על מנת למנוע התהוותם של מאמצים בלתי מחושבים בחלקים הנושאים.

מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המנהל. דבר זה אינו פוטר את הקבלן     

ציה במשך כל תקופת ההרכבה מאחריות מלאה ובלעדית עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוק

  ובכלל.

  .19בפרק  190032הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות הקמה, כמפורט בפרק   )3  

  

  חיבורי ריתוך במפעל  19.02

, ולפי הדרישות הנוספות 1903, פרק משנה 19הריתוך יבוצע לפי הדרישות המצויינות במפרט הכללי, פרק   

  להלן:

ים, בעלי תעודות מאושרות על ידי מכון מוסמך, בעלות תוקף וציון הרתכים יהיו רתכים מוסמכ  )1  

  סוג הריתוך בהן הוסמך הרתך.

  הרתכים יעבדו אך ורק באותן עבודות ריתוך בהן הוסמכו.    

סוג הריתוך ואורכו יבוצעו על פי המסומן בתוכניות. אם לא סומן אחרת, הריתוך יהיה רציף   )2  

ומות הריתוך ינוקו היטב לפני ביצוע וגמר הריתוך. בביצוע מ"מ. כל מק 4ובעובי מינימלי של 

  מ"מ, יש לקטום את המקצועות (פאזות). 5תפרי השקה בין אלמנטים שעוביים עולה על 
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לצורכי ריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יבטיחו   )3  

  תפרים בעלי תכונות מכניות מתאימות.

לקטרודות יתאימו לסוג הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו וכמו כן למקום התפרים במקום סוגי הא    

  ביצוע הריתוך.

יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן במקום יבש לחלוטין ומוגן מפני השפעות אקלימיות. אין     

  להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המנהל רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן     

יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו 

לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב 

  אמצעותן.הריתוכים המבוצעים ב

  

  סתימת פיות צנורות  19.03

מ"מ ומידותיהן שוות לפחות למידות  3יש לסתום את פיות כל הצנורות באמצעות לוחיות פלדה שעוביין   

  החיצוניות של הצינור המתאים, מרותכים אל פי הצינור ברציפות לאורך כל ההיקף.

  

  חיבורי ברגים  19.04

קציה ביניהם ואביזריהם (אומים, שייבות וכדומה) הברגים המשמשים לחיבור חלקי קונסטרו  .1  

  והשימוש בהם יעשה לפי דרישות: ASTM-A490או  ASTM-A325יהיו מטיפוס 

    "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM-A-325 AND 

ASTM-A490 BOLTS"  

  אלפיות מ"מ לפחות. 8חלד או ברגים עם ציפוי קדמיום בעובי - הברגים ואביזרים יהיו מפלדת אל  .2  

  

  גילוון  19.05

מיקרון לפי תנאי  80כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים בטבילה חמה, עובי שכבת הגלוון יהיה   

  .918התקן הישראלי מ.פ. 

  

  צביעת חלקים מגולוונים  19.06

בוע במקומות בהם נדרש לתקן את הגלוון, יש לנקות היטב את השטח מכל פסולת ולכלוך, לצ  .1  

  ).90%בשכבה אחת של פריימר ופעמיים בצבע עשיר אבץ (

  הצבע יסופק בפחיות סגורות ומקוריות.    

  מיקרון. 100-80עובי כולל של שכבות התיקון יהיה בין     

  יש להשתמש בשכבה מקשרת (פריימר) מתאימה לסוג הגלוון.  .2  

  "מ לפחות.ס 5שטח הצביעה יחפוף את האיזור המגולוון הקיים ברצועה של   .3  

  אין להתחיל בשכבה שניה לפני ייבוש השכבה הראשונה.    
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  צביעת הקונסטרוקציה במפעל  19.07

הרחקת שמנים, לכלוך, גריז, בעזרת מדללים. קשקשי חלודה גסים ניתן להוריד במכשירי הכאה   א.  

  מכניים.

לבנה, כמוגדר  יצירת שטח נקי, בעל חספוס אחיד, על ידי ריסוס בחול יבש עד למתכת כמעט  ב.  

 S.S.P.C.-S.P.10 )NEARאו כמוגדר בתקן האמריקאי, ראה  S.I.S-Sa2.5בתקן שוודי רמה 

WHITE BLAST CLEANING.(  

סמ"ר מהשטח) יראה (ללא הגדלה) חופשי לחלוטין  6מכל  95%שטח הפלדה שנוקה ברמה כזו (    

ושרטוטים זעירים הנובעים משמן, גריז, לכלוך וכל גוף זר אחר, קשקשי ערגול, חלודה, כתמים 

מחלודה. בגמר ריסוס החול, יש לנקות השטח מאבק ומשאריות חול שהצטברו בכיסים ובפינות. 

-40. עומק חספוס המתכת הינו C.P.S.Sהניקוי יעשה בסילון אויר יבש או בואקום לפי דרישות.

הקרקעית מיקרומטר (עומק החספוס מוגדר כהפרש שבין גובה הפסגה בשטח לבין עומק  70

  הנמוכה). עובי שכבת הצבע על שטח לאחר הניקוי מוגדר כעובי המינימלי שמעל לפסגות.

השטח המנוקה יצבע סמוך ככל האפשר לזמן סיום הניקוי ולא יאוחר מארבע שעות. יש לצבוע   ג.  

  מיקרון כל שכבה. 50, בעובי מינימלי במצב יבש HB-13שתי שכבות צבע יסוד כרומט אבץ 

  .מיקרון 30. עובי השכבה היבשה יהיה 309שכבה אחת צבע מגן ביניים מעל זה     

עובי השכבות הנדרש מתייחס לצבע לאחר ייבוש. זמן הייבוש בין השכבות ותנאי האקלים   ד.  

  בהתאם להנחיות היצרן. כל שכבה תצבע בגוון אחר. - הדרושים לביצוע נכון של העבודה 

  מיקרון. 130העובי הכללי של הצביעה במפעל יהיה     

  

  צביעת הקונסטרוקציה באתר  19.08

לאחר הבאת הקונסטרוקציה לאתר, יעשו תיקוני צבע באותם המקומות שנפגעו בהובלתה או בהרכבתה   

 25ולאחר התיקונים תצבע הקונסטרוקציה בשתי שכבות צבע "איתן" של "טמבור" או ש"ע בעובי 

ן לפי בחירת המזמין, הכל כמצויין בסעיפי מיקרון כל שכבה. או שתי שכבות צבע "המרייט" בגוו

  .המחירון

  

  תיקוני צבע  19.09

  המקומות הדורשים תיקון צבע, יטופלו כדלקמן:  

  .ניקוי השטח משמנים, לכלוך וכדומה  -  

  .ס"מ בעזרת התזת חול 5- ניקוי השטח הפגום, לאיזור מעבר לו ברדיוס כ  -  

  ., HB-13צביעה פעמיים בצבע יסוד כרומט אבץ   -  

  309בע ביניים מגן צ  -  
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  אלמנטים מתועשים -  22פרק 

  

  דרישות כלליות תקרות אקוסטיות   22.01

הקבלן יגיש פרטים ותכניות תקרה של התקרות האקוסטיות ותקרות הגבס ורצועות גבס משופעות לפני   

 תחילת העבודה. יש לספק תכניות תיאום עבור התקרות משורטטות במדויק בקנ"מ גדול עם תיאום

חדירות ופריטים מורכבים על התקרה. תכניות העבודה יאושרו ויהיו חתומים על ידי מהנדס מוסמך 

  ומקצועי מטעם הקבלן, אשר יהיה אחראי על הכנתם. יש להראות את הר"מ:

  תצורת המישקים.  א)  

  רכיבי התמיכה של התקרה.  ב)  

  שיטת חיבור המתלים לקונסטרוקצית המבנה.  ג)  

ם על התקרה כוללים גופי תאורה, מפזרי אויר, רמקולים, ראשי התזה פריטים מורכבי  ד)  

(ספרינקלרים), לוחות גישה, ועיבודים מיוחדים בקירות, חדירת עמודים והתחברויות אחרות עם 

  הבניה הסמוכה.

להגיש נתונים הנדסיים מלאים לתכנון התמיכות עבור תקרות הגבס התלויות, רצועות הגבס  יש                 

. על הקבלן לקחת בחשבון  את ההתאמות הנדרשות לחיבור בין תקרת הלמלות המשופעות

הקיימת באולום לבין אלמנטי הגבס שיבוצעו על ידו ולהציג את פרטי החיבור והשילוב של 

  תקרות אלו במסגרת תוכניותיו

  אבטחת איכות  ה)  

  אחריות של מקור אחד:  .1    

קור אחד עם יכולת לספק מוצרים באיכות יש להשיג כל סוג של מערכת תקרה ממ      

  עקבית בחזות ותכונות פיזיות בלי לגרום לעיכוב בהתקדמות הפרויקט.

  תיאום העבודה:  .2      

יש לתאם את הפריסה וההתקנה של היחידות התלויות ומערכת התלייה עם עבודות       

ויר, מערכת אחרות הנתמכות או חודרות דרך התקרות, לרבות גופי תאורה, ציוד מזוג א

  כבוי אש (אם בכלל), ומערכת מחיצות (אם בכלל

  טיפול במוצרים  ו)          

יש לספק את חומרי ומרכיבי התקרה לאתר הפרויקט באריזות סגורות ומגינות של היצרן, עם     

תוויות המציינות בבירור את המרכיבים, סוג, גודל ומידע מזהה נוסף. יש לאחסן את החומרים 

קרקע, מוגנים מפעילויות בנייה ובאופן שימנע נזק, התפוררות וחדירה של חומרים בפנים, מעל ה

  זרים. יש להחליף חומרים שניזוקו או שאינם ראויים לשימוש.

  דרישות ביצוע  ז)  

מהמפתח בין קווי מרכז של מתלים עוקבים כתוצאה  1/360 -משטחי גמר התקרה לא יטו יותר מ

התקרות בהתאמה בתוספת העומס של גופי התאורה וציוד אחר וחומרים מעומס עצמי של 

  הנתמכים מהתקרה.
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  סינרים מלוחות גבסותקרות   22.02

באם תדרש תבוצע  תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח מגולוון מחוזק לבטון.  

המפורט של הקבלן  קונסטרוקצית משנה מפלדה מגולבנת לתפיסת התקרה והסינרים בהתאם לתכנון

ס"מ בין  30-מרחקים בין הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים, אך לא יותר מ .19ובהתאם למפורט בפרק 

אחד לשני בכל כיוון. בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש בכל השטח והיקף הסינר והתקרה 

  ם להנחיות האדריכל.עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתא

  חומרים ומערכות  

  לוחות גבס משוריינים בסיבי זכוכית:  .1    

  מ"מ). 12.7( 1/2קרומית בעובי "-מחיצת גבס חד      

  בידוד אקוסטי:  .       2       

ובמשקל  2בעובי " "שחורים" עם סיבים ארוכים םיאו צמר סלע מזרוני סיבי זכוכית

  .ק"ג/מ"ק 80מרחבי של 

  חומר איטום אקוסטי:  .3    

חומר איטום משרף גומי לא מכתים, ניתן לצביעה, לא נוזל סטנדרטי של היצרן, יעיל       

  בהפחתת מעבר קול דרך המישקים היקפיים ופתחים בבניה.

  מ"מ,  עם בידוד אקוסטי כמתואר לעיל. 12.7תקרות גבס תהיינה משכבה אחת בעובי   .4    

  ת ורצועות גבס:חומרי מסגרת עבור מחיצו  .5    

מסילות: פלדה מעורגלת ומגולוונת, בצורת תעלות או זויתנים, סוג, גודל ועובי   א)      

כמתואר בתכניות ולפי המלצת היצרן של המחיצות גבס עבור מערכת המחיצות 

  המצויינת בתכניות.

יתדות מתכת: פלדה מעורגלת ומגולוונת, גודל ועובי כמתואר בתכניות ולפי   ב)      

  היצרן למערכות מחיצות הגבס וגבהים כמצויין בתכניות.המלצת 

מחברים: יש לספק אומים, ברגים, דיסקיות ואמצעי חיבור אחרים עם גמר   ג)      

  עמיד בפני חלודה.

מ"מ, עבור  22תעלות חיפוי: פלדה מעורגלת ומגולוונת, מסוג תעלה בעומק   ד)      

  חיפוי קירות וחיבור תקרות.

  מ"מ. 3.8: חוט פלדה רך מגולוון בקוטר חוט תיל לתמיכות  ה)      

  מ"מ. 1.2חוט תיל לקשירה: חוט פלדה לקשירה בקוטר   ו)      

זקיפי פלדה לנשיאת עומס קונסטרוקטיבי, מסילות, תומכות ו/או גשרים:   ז)      

ASTM C955 מגולוון בטבילה חמה עומד בדרישות ,ASTM A446M, Grade 

A 230מ"מ (נקודת שבירה  1, עדMpa ,(Grade B  נקודת  1.3 - ל 1בין) מ"מ

), ציון 345Mpaמ"מ (נקודת שבירה  1.6מעל  Grade D -) ו255Mpaשבירה 

  .Z275הציפוי 

זויתני הידוק, רצועות שטוחות, מקשיחי רשת, לוחות חיזוק חורים ומהדקים   ח)      

, לוחות פלדה מגולוונת בטבילה חמה עומד ASTM C955עבור זקיפי פלדה: 

), 230Mpaמ"מ (נקודת שבירה  1, עד ASTM A446, Grade Aבדרישות 
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Grade B  255מ"מ (נקודת שבירה  1.3 - ל 1ביןMpaו (- Grade D  מ"מ  1.6מעל

  .Z275), ציון הציפוי 345Mpa(נקודת שבירה 

  רכיבי תמיכה ראשוניים עבור תקרות:  .8    

מ"מ  25x25x75אינסרטים לתלייה מרצועות פח: פלדה שטוחה רכה, במידות   א)      

חורים מנוקבים בקו המרכז ובשני הקצוות, מתוכנן לקבל את מלוא  11עם 

על מנת לאפשר חיבור  90העומס של המתלים ובמקום שידרש יכופף בזוית של 

  בורג עיגון לרצפת הבטון.

התקני עיגון מתלים: ברגים, מהדקים או התקנים אחרים הניתנים ליישום   ב)      

גון הקונסטרוקטיבי עבור מתלי תקרות. יש לספק לשיטה המצויינת של העי

  מהעומס המחושב לתמיכה. 5התקני עיגון בגודל פי 

  מ"מ. 5x25מתלים: רצועות פלדה מגולוונות במידות   ג)      

  ק"ג/מ'. 0.67מ"מ,  38תעלות נשיאה: תעלות פלדה מעורגלת,   ד)      

  אביזרי הלבשות:  .9    

 ASTMקי בקרה העומדים בדרישות אביזרים: פינות, מסגרת שפה ומיש  א)      

C1047  ומעוצבים מלוחות פלדה מצופים אבץ בתהליך טבילה בחם או אבץ

 ASTMבתקן  1מעורגל. הצורות המתוארות להלן בהתייחסות לציור מס' 

C1047:  

  פינות החיצוניות, אלא אם צויין אחרת.  )1        

צר לקלוט את פרופיל פינה עם חלק קדמי וחלק אחורי, חלק קדמי נו  )2        

תרכובת המישק. יש להשתמש באטמי פינה למסגרת השפה, אלא אם 

  צויין אחרת.

וכיסוי פתח החריץ מרצועה  Vמישק בקרה מחלק אחד עם חריץ מסוג   )3        

  ניתנת להסרה.

  אביזר לשפות עם עקמומיות.  )4        

אביזרי אלומיניום: במקום בו צוין, יש לספק אביזרים סטנדרטים   )5        

לומיניום משוך של היצרן של הפרופיל המוגדר מסגסוגת וחוזק מא

המומלץ על ידי יצרן האלומיניום והגמר ועם תכונות חוזק ועמידות של 

 ASTM B221 )ASTMאלומיניום שלא יפחתו מהמצוין בתקן 

B221M 6063) עבור סגסוגת וחוזק-T5  מושלם עם שכבת יסוד

רכובת של המישק וחומרי סטנדרטית של היצרן עמידה בקורוזיה עם ת

  גמר כמפורט. יש לספק אביזרי אלומיניום על ידי אחד מהר"מ:

  .Fry Reglet Corp  (א)          

  .Gordon, Inc  (ב)          

  .MM Systems, Inc  (ג)          

  .Pittcon Industries, Inc  (ד)          
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  התקנה  ה.  

ט הבין משרדי              במפר 22בהתאם למפורט בפרק  תקרות וסינרי הגבסיש להתקין את     

  וכמפורט להלן:

חומר לעמידות באש בהתזה, יש להסיר את החומר במידה הדרושה  במקום מיושם  .1    

להשלמת ההתקנה של בניית הקיר. יש להגן על חומר לעמידות באש שנותר מנזק. 

  הקבלן יתקין את החומר לעמידות באש לאחר השלמת בניית מחיצות הגבס.

ד את המסגרת מהמבנה למניעת מעבר עומסים המופעלים על ידי תזוזות יש לבוד  .3    

  קונסטרוקטיביות, הן אופיות והן אנכיות, במקומות הבאים:

במקומות בהם שפות התקרות התלויות פוגעות בקונסטרוקצית המבנה בצורה   א)      

  אופקית בהיקף התקרה או בחדירה של אלמנטים קונסטרוקטיבים.

המחיצה ומסגרת הקיר פוגעים בקונסטרוקציה מלמעלה. יש  במקומות בהם  ב)      

לספק מישקים מסוג החלקה או מרופדת לקבל תמיכה צדדית ולהימנע 

  מהעמסה צירית.

אין לגשר את מישקי ההתפשטות והבקרה של המבנה עם מערכת תליה של התקרות,   .4    

י צידי המישק עם מסגרות פלדה דו רכיבי חיפוי; יש למסגרת בצורה עצמאית את שנ

  רכיבי המסגרת או החיפוי.

                

  עבודות ריהוט – 30רק פ

  

  כללי            30.1

  פריטים הייצור מדידות המעברים, הפתחים והמסדרונות ולשעל הקבלן לדאוג ל ,מודגש בזאת               

  כשהחלקים מותאמים לגודל מידות מקום המיועד בבחלקים הניתנים לפירוק והרכבה                                 

  המעברים, הפתחים והמסדרונות.                                

   הרכבה ללמקום,  להובלתםבצורה מתאימה, של החלקים צורם לי  האחריות על הקבלן           

וכל  אפשרות פירוק בעתיד, הכל לשביעות רצונם המלאה של האדריכל והמפקח, אבטחתו

  מחיר. ללא תוספתזאת 

  
  התאמה למסמכים  30.1.01

  לתקנות , לתקנים יתאימו בצורתם ובפרטיהם יוצרו באופן מקצועי וכל מרכיבי הריהוט 

   יים ומקצועיים, ובכל מקרה יבוצעופרטי החיבור יהיו תקנ .למפרטים ולדרישות האדריכלו

  רק לאחר הצגתם בפני האדריכל ואישורו.

  

  למידותהתאמה   30.1.02

  הקבלן יבדוק את כל המידות באתר, לפני תחילת הביצוע ויודיע לאדריכל על כל אי התאמה   א.

  שגילה בין המידות באתר לבין מידות הפריטים המופיעים בתכניות המאושרות או בכתב   

  הכמויות.  

  והקבלן לא יודיע במקרה של אי התאמה יורה האדריכל מהן המידות הקובעות. במידה   ב.



  21

  , או יחליט על דעת עצמו, לגבי המידות הקובעות, תחול עליו כל האחריות ולמפקח לאדריכל  

  ילוק פריטים ורכיבים בלתי מתאימים והחלפתם באחרים.סלרבות      

  הקבלן כאמור אחראי לבדיקת כל המידות במקום ולהתאמת כל הפריטים, הן למקום והן   ג.

  הכל באישור  ,ו וחיבוריו השוניםוטוריט על חיולהתקנה על ו/או בתוך הפלמכשור המיועד   

  האדריכל, ועליו להכין ללא תשלום נוסף הכנות מיוחדות, פתחים, חורים ואביזרי סגירה כפי   

  האדריכל.   הכל ע"פ קביעת ,שיידרש לתפעול נכון במקום  

  

  פרטים ודגמים  30.1.03

  

  בצורת תכניות מקצועיות  ערוכים  פרטי הייצור יובאו לאישור האדריכל טרם ייצורם, כשהם  א.    
  

  יוחל בייצור אב הטיפוס. ,כלריאישור האדת פי הנחיות האדריכל ורק לאחר קבל- על      
  

   מכל אחדהקבלן לאישור האדריכל אב טיפוס מושלם יביא  ,כנ"ללאחר  אישור פרטי היצור   ב.    

  ועליו יבוצעו כל יועמד במקומו, יחובר לתשתיות  מהפריטים המתוכננים. אב הטיפוס       

  אישור הסופי של אב ה לאחרהביצוע הסדרתי יחל רק  הדרושים. והשינוייםהתיקונים       

  הטיפוס.      

  אב הטיפוס לאישור יהיה מושלם על כל פרטיו ויכלול גם הרכבה במקום המיועד לפעילותו   ג.    

  (באחריותו וכו ו/או בתלרבות התקנת המכשור והמערכות המיועדים לעמוד עליו  –הסופית       

  השיג דוגמאות המכשור לשם הדגמה מציאותית מכל בחינה שהיא).לשל הקבלן       

  הפריטים הסופיים יתאימו מכל הבחינות לאב הטיפוס שאושר.  ד.

   לפי  את אב הטיפוס,ועל חשבונו  תוספת מחירללא ,על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לבצע   .ה

  האדריכל. הנחיות          

  

  דוגמאות  30.1.04

  וכד' יובאו מתכת החלקי קות, הלוחות, הדיקטאות איכל דוגמאות הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמ

  לאישור האדריכל לפני הביצוע.

  

  חומרים  30.1.05

  וכו') הם  , צבעים HPLפורמאיקה, : בכל מקום בו מוזכרים חומרי גמר למיניהם (הערה כללית

  אדריכל.יהיו בגוון וטקסטורה עפ"י בחירת ה

  

   וצינורותחלקי מתכת, פרופילים   א.    

שימוש בריהוט ובציוד המפורטים במפרטים  ידיהבאים ל חלקי המתכתכל    .1

 DIN 2394 צינורות מרותכים העומדים בדרישות התקן פרופילים ויהיו ובתוכניות 

פי תקן ל ST – 2.031 דקופירט) מסוג(עשויים מפח פלדה רכה מעורגלת בקר  ויהיו

DIN 1541 עפ"י בחירת האדריכל בגוונים וכן יהיו מגולוונים ובגמר צבע קלוי.  
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יהיו חלקים  פרופיליהיה פנימי, רציף ואחיד. פני שטח ה פרופילקו ריתוך תפר ה  .2

 יהיה חלק ובמשטח אחיד עם פני שטח  פרופילתפר הקו ריתוך . וללא פגמים

   פרופיל.ה

  

  ים לביד  ב.    

התקן , יתאימו לכל דרישות השונים פריטיםכל הלבידים אשר יהוו חלק מה  .1

  לפחות. 1ויהיו מסוג  37 הישראלי ת"י

אחידים מ"מ. הלבידים יהיו חדשים,  5-מעובי הלבידים לא יפחת בשום מקרה   .2

על והן הן על פניהם לשהם, כ במראם, חסרי כתמים, פגמים וליקויים

  מקצועותיהם.

    

  לוחות שבביים   ג.    

 ע"י מקומות בודדיםהם בכלשהו בשימוש (בכתב) באם יאושר , כל הלוחות השבביים

בינלאומי או ישראלי , או לתקן 887 לכל  דרישות התקן הישראלי ת"י יתאימו ,האדריכל

מ"מ  30 - יהיו דחוסים, בעובי שלא יפחת מהלוחות שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.  

  .  ומתוצרת "לוחות הגליל" או ש"ע מאושר

  

  לוחות סיביים  ד.    

(בכתב) באם יאושר ביים סיכל הלוחות ה  .1      

  מקומות בודדים הם בשימוש כלשהו ב

  לוחות  - 1481 דרישות התקן הישראלי ת"ילכל  יתאימו,  ע"י האדריכל        

  ינלאומי שווה ערך באו  ישראליאו לתקן ), MDFפיפות בינונית  (סיביים בעלי צ        

  לתקן הישראלי הנ"ל.          

  

   פורמאיקהלוחות   ה.    

  

כמפורט השונים  פריטיםואשר יהוו חלק מה פורמאיקהבכל המוצרים המחופים   .1

, 507 ת"ייתאימו לכל דרישות התקן הישראלי ו/או בתכניות הטכניים  במפרטים

  או בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.   ישראליאו לתקן 

בכל גמר וגוון   והיא תהיה מ"מ  1.5 -לא יפחת מ פורמאיקההנומינלי של עובי   .2

  אדריכל.החירת בעפ"י 

חום ל  עמיד  רךעאו בדבק שווה  PVAתיעשה בעזרת דבק  פורמאיקההדבקת ה  .3

  .בכבישה בלבדותתבצע ולחות, 

, או לתקן בינלאומי שווה ערך קים חייבים לעמוד בדרישות תקן ישראליהדב

  .  ישראליהלתקן 

 ימשטחשטחי ההדבקה יהיו מישוריים, ללא גלים, בליטות או שקעים. כמו כן, כל 
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  וכל קווי החיתוך יהיו נקיים משריטות ופגמים כלשהם. פורמאיקהה

ביצוע בעיגול או  לקי פריטיםביצוע פריטים וחלא תשולם שום תוספת עבור   .4

  או כל גימור אחר ע"פ קביעת האדריכל. פוסטפורמינג

  

    עץה  ו.    

  

מת"י של  287מפרט הספקה  בדרישות התקנים הישראלייםיעמדו העץ כל חלקי   .1

  לפחות. 4מסוג  וויהי

שות העץ ממנו ייצרו את הפריטים יהיה עץ חדש, ונקי וסוגו יתאים לדרי  .2

  האדריכל.

  

כל חלקי העץ, אשר יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט במפרטים להלן,  יהיו   .3

הכל עפ"י  –אחרת, אלא אם מצוין, אלון, ארון פיני מובחר בנויים מעץ אשור

   סיקוסים.. העץ יהיה יבש, ללא פגמים וללא קביעת האדריכל

יוכנס פיני רטות בתקן הישראלי. עץ אורן מכל הבחינות יעמוד העץ בדרישות המפו  .4

לעבודה  ויוכנסס"מ. עץ אלון ועץ אשור  12לעבודה בלוחות שרוחבם לא יעלה על 

  ס"מ. 8בלוחות שרוחבם לא יעלה על 

  פינות חדות.  יש לוודא שהפינות יהיו מעוגלות ללא .כל חלקי העץ ילוטשו היטב  .5

  ונעימים למגע היד. הצבע או הלכה יכסו כיסוי מלא שטחי העץ יהיו חלקים מ  .6

   משטחי העץ.את         

      

  , פרזול וביצוע, גימוריםבנהמ     30.1.06

 .מ"מ 13בעובי  או ש"ע  HPL "טרספה"בוצעו כל חלקי הריהוט מלוח י ,אם לא צוין אחרת  א.

  לפי בחירת האדריכל.וגימורים בגוונים 

ההדבקה תעשה לכל  .ע"י דיבלים מעץ אשר יעוגנו בקנטים החיבורים בין הלוחות יבוצעו  . ב

אורך הקנט בדבק מאושר שאינו מכתים ואינו פוגע בצבע והמבטיח חיבור אטום, ללא שינוי 

  עקב הפעלה ושינוי מזג אוויר.

לוחות החיפוי בכל אלמנט יהיו שלמים ללא חיבורים, חפיות, בקיעים וכו' וללא שינוי גוון,   . ג

נדרשו בכתב ע"י האדריכל. חריצים בחיפוי או בעץ ("נוטים") יבוצעו ע"פ אלא אם אלו 

יקה בגוון יהנוטים יושארו כמות שהם או יצופו בפרופיל פלסטי או פורמזה שהנחיות ע"י 

   .ע"פ קביעת האדריכל וכל זאת ללא תוספת מחיר ,אחר

אונכים. ומ אוזנים משרים, כל הפריטים יורכבו במקום המיועד להם, עפ"י התכניות, כשהם י  .ד

  הקבלן יבטיח קביעתם היציבה ופעולתם הסדירה.

האדריכל, לפני ידי -פרזול יתאים לתוכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו עלה  .ה

ם בטיבם, מיהשונים יהיו מותאשסופקו לאתר. בכל מקרה הקבלן אחראי שחלקי הפרזול 

התקין. כל חלקי הפרזול המיועדים לפירוק לפריטים המתוכננים ולתפעולם חוזקם וצורתם 

ול יהיה מתוצרת כל הפרז שאר הברגים יהיו בלתי חלידים.ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל 
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כל הידיות יהיו ידיות שקועות תוצרת "הווי" בגוונים  .בלום"או ""הטיש" או "גראס", 

  קביעת האדריכל.וסוגים ע"פ 

  האדריכל.  כל הרגליים והמסדים יכללו גומיות פילוס מותאמות עפ"י דרישת   .ו

דרישות לא יובאו לאתר פריטים שפאותיהם או חלקיהם גלויים ו/או לא עובדו וחופו ע"פ   .ז

  האדריכל.

ובמינים ר י פלסטיק לחיווט במספיכללו חורים ופריטוהשולחנות למחשב כל המשטחים   .ח

  ע"י האדריכל. וקבעשי

פרט  ,באמצעאם לא צוין אחרת יהיו כל המשטחים והדפנות במישור אחד. אסור לחבר   .ט

שתבטיח חוזק מתאים של כל לחיבורים בזויות ופינות. הקבלן יהיה אחראי על ביצוע ברמה 

  חלקי המבנה.

  ח חלק.כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים עד לקבלת שט  

  אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים לפריטים (אלא אם צוין אחרת).  

יהיה בציפוי בר גימור פריטי ריהוט, בחלק התחתון הנוגע ברצפה והנמצא בהשפעת רטיבות,   י.

  האדריכל.קיימא העמיד בפני קילוף, סדיקה, התפוררות או תפיחה באישור 

ע"פ דרישת  ים שפאותיהם או חלקיהם גלויים ו/או לא עובדו וחופולאתר פריט ובאולא י  .יא

  האדריכל.

  

  מידות        30.1.07

המידות המצוינות בתכניות המאושרות הן המידות שלאחר ההקצעה  והעיבוד הסופי.   .א

מ"מ  1מ"מ עד ±  0.5, (ובאם לא צוין אחרת) תיהיה 789הסטיות המותרות יהיו עפ"י ת"י 

  מ"מ.±  1ומעל זה 

  

הסיבולת (טולרנס) הכללית למידות ללא סיבולת, המוגדרות במפרטים הטכניים וברשימת   .ב

   .ISO 2768-V        - General tolerancesהפריטים, תיהיה בהתאם לתקן הבינלאומי 

  

  ברגים ואומים     ג.

" מצופים פיליפסבעלי ראש "כל הברגים והאומים, המהווים חלק מהמוצר, יהיו ברגי פלדה 

  . DIN 7983, ויעמדו בדרישות התקן בציפוי אבץ

  

  אבזרים ומחברים    ד.

האבזרים והמחברים הבאים לידי שימוש במוצרים השונים יותאמו לסוגי החומרים 

בעץ יכוסו בעזרת  דם ולשימוש בהם. חורי מחברים והמרכיבים את המוצר, וכן יותאמו ליע

  פקקים וכיסויים מתאימים.

 חייבים להיות מוגנים בפני שתוך (קורוזיה). האבזרים פריטבזרים המהווים חלק מהכל הא

  .  , או מחומר אחר עמיד בפני שתוךיהיו  מצופים באבץ או עשויים מחומר פלסטי

  אבזרים חיצוניים יהיו מוגנים ו/או מצופים בציפוי דקורטיבי המותאם לגוון המוצר. 

    



  25

  מעברי חשמל ותקשורת  30.1.08

  

ההכנות יבטיחו    –כל חלקי הריהוט יכללו הכנות ואפשרויות חיווט ע"פ דרישות האדריכל    א.

המחיצה והשולחן לתוך אפשרות כניסה של מערכות חשמל, טלפון ותקשורת מחשבים 

  מהרצפה ו/או מהתקרה ו/או מהקיר.

לרבות חיבורי פינה  יטאפשרות מעבר חופשי של חיווט בצורה אופקית ואנכית בתוך כל רה  ב.

  וצמתים.

או בכל גובה  החיווט יסתיים בתוך המחיצה בשקעים הנמצאים בגובה פני משטח העבודה,  ג. 

  מודולרי אחר שייקבע ע"י האדריכל.

בכל ולהתחשב  פריטים של העל הקבלן לבצע מדידה מדויקת של המקום המיועד להתקנה   ד.

על הקבלן להעביר על  . במידה ומתבצע כיסוי של נקודותנקודות החשמל והתקשורת הקיימות

  חשמלאי מוסמך. חשבונו את הנקודה בתאום עם האדריכל ובאמצעות

  

  סימונים           30.1.09

  

  מ"מ מינימום. x 25 50גודל המדבקה   . ת זיהוי של הספקלכל מוצר תודבק מדבק

ד לחומרים שונים כגון: מתכת, מתפרק" הנצמ PVC המדבקה תהיה עשויה מחומר הנקרא "

פלסטיק, עץ ועוד, ולא ניתן להסרה בקלות גם באמצעות כלים. הדבק שיאפשר את ההצמדה יהיה 

  מסוג פרמננטי. 

  

ימונים על המדבקה יעשו בהדפסת משי או בכל שיטה אחרת כך שהסימונים יהיו ברורים לעין הס

המדבקה תודבק בגב או  המזמין.מוקדם של  כולל גירוד. המדבקה תוצג לאישור ,ולא יינתנו להסרה

  בתחתית כל המוצרים המסופקים.

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  שם הספק
  כתובתו
  טלפון
  פקס

  תאריך אספקה

 רכוש _________(שם המזמין)
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  הובלה, אחסנה והגנה  30.1.10

        

 לא יובא פריט לאתר לפני אישור סופי של האדריכל.  .א

 שלאחסנה שינוע ויהיו ארוזים ומוגנים באופן שיבטיח  מזמיןכל המוצרים המועברים ל  .ב

  לא פגמים ונזקים כל שהם. המוצר ל

ת א חומרי האריזה יהיו קרטון גלי כפול, או יריעת חומר פלסטי עם בועות אויר, שיעטוף

  המוצר כולו. 

אריזה תעשה בעזרת חומרי אריזה שניתן להסירם בקלות ובשלמות ללא גרימת נזקים ה

המוצרים לאחר ח לא ישאירו סימנים על פני שט חומרי האריזה למוצר וללא צורך בכלי עזר. 

  הסרתם. 

 במקום סגור ומוגןוזאת עד התקנתם יאוחסנו באתר על חשבון הקבלן ים הפריטים המכוס  .ג

  הכל ע"פ קביעת המפקח. ,בפני שמש ורטיבות ובתנוחה נכונה

  פריטים שימצאו פגומים לא יורכבו אלא יוחלפו באחרים.  .ד    

  דריכל יהיה הקובע הבלעדי והפוסק האחרון לגבי טיב המוצר, התאמתו ומראהו.הא  .ה

  

  השגחה  30.1.11

  

על חיתוך  לבדוק בכל עת את החומרים בבית המלאכה ויוכל להורות ויוכלוהמפקח האדריכל   א.

ל חשבון הקבלן. מודגש שוב, עו/או פירוק חלקי רהיטים, לשם בדיקת הרכב החומר, כל זאת 

אישור ע"י האדריכל אינם מפחיתים מאחריותו הבלעדית של הקבלן לגבי טיב שבדיקה או 

  והמוצר הסופי. החומרים, העבודה 

המלאכה כפופה בחירת בית  העבודה תבוצע בבית מלאכה בעל נסיון בביצוע עבודות דומות.  ב.

  לאישור האדריכל.

  

  פריטיםהאור ית    30.1.12

  

  כללי 30.1.12.1

  

מ"מ עם קנט מעוגל  20יים יהיה מלוח קוריאן או ש"ע בעובי של פקמשטחים או .1

מתחת לקנט ובמקומות המסומנים יבוצע פינות יהיו מעוגלות.  .בגוון על פי בחירה

  פס לד.

מ"מ מעורגל על פי המידות המופיעות  13בעובי  HPLדופן אנכית תהיה מלוח  .2

 .3כמתואר בסעיף  דלפקבתוכנית. על הדופן תבוצע פיטוגרמה המסמלת את יעוד ה

  סמל פיטוגרמה  .3

  ס"מ 40 - גובה 

  ס"מ 35 -רוחב

  ס"מ  5 -עומק 
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מ"מ, דפנות צדדיות  2חזית ובסיס במידות הנ"ל בנוי מאלומיניום בעובי   -חומר

  מ"מ  4בנויה מפרספקס חלבי בעובי 

  .RAL 5011פנימי צבוע לבן, חיצוני בגוון  - צבע

  ס"מ ממרכז לד למרכז לד 8רחק של פנימית, לדים בגוון לבן במ -תאורה

  התקנה

  ס"מ  2מ"מ לפחות בניצב לסמל ובמרחק של  10התקנה ע"ג "דיבלים" קוטר  -סמל

  שנאי מוסתר מאחורי דלפק החיווט והכבלים יהיו נסתרים  - שנאים

בתום ההתקנה יש להציג תעודת  חיבור למערכת התאורה של הדלפק -הפעלה

  .בודק מוסמך

 

  קופסאות, וכו' יהיו מלוח טרספה מדפים,  מגירות, : גוןחלקים אנכיים כ .4

  מ"מ.   13בעובי        

עמידות בפני  בכל החלקים יהיו מחברים מהירים לפירוק והרכבה קלה ובעלי   .5

 .שליפה

  .משטח צניעות אנכי וכן קושרת למשענת רגלייםגם כל השולחנות יכללו  .6

מחומר יהיה כיסוי ה מחשב. לכבלים עבורפתחי מעבר  וכל השולחנות יקדחב .7

מ"מ, מיקומם ומספרם עפ"י קביעת  50הפתחים יהיו בקוטר  .פלסטי  עם מכסה

 האדריכל.

"גראס" או "בלום" ובעלי  רתבמקרה של דלתות ,יהיו צירי הדלתות סמויים מתוצ .8

 אפשרות כוונון בשלושת המישורים ויכללו בין היתר גם בולמי זעזועים.

 אחרים במפרט.מפורט בסעיפים המנעולים יהיו בהתאם ל .9

        

  הערה  .א

      

במקרה של אי התאמה בין התיאורים , תקבע ההוראה המחמירה ו/או הגבוהה לפי קביעת 

  המפקח והאדריכל.
  

  ואופני מדידה תכולת העבודה  30.1.13    

  

בין היתר גם העבודה  תכוללבנוסף למופיע במפרט ובכמויות ומחירים שבסוף הפרק   א.

ת להתאמת מוצרים, ייצורם, הובלתם, התקנתם, עיגונים, סיתותים את כל ההוצאו

 בבנין, תיקונים והחזרת המצב לקדמותו, ניקוי, צביעה, גילוון, מילוי, פרזול, זיגוג,

יטומים, ציפויים, גימורים, גופי תאורה, מפסקים, שקעי חשמל תקשורת לרבות כל א

כל כן את ו י חשמל ותקשורת)(וזאת בכל הפריטים הכוללים אביזר החיווט וההתקנה

 והרכבת הפריטים במקום בצורה מושלמת למצב הפעלה תקין, עפ"י  תקספהנדרש לה

כמו כן מודגש בזאת כי מחירי היחידה כוללים   התכניות ולשביעות רצון האדריכל.
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עד לאישור האדריכל ושביעות רצונו, למעט דלת ביצוע אב טיפוס לכל  סוג עמדה 

  ס אשר תמדד בנפרד.הכניסה לדלפק המכ

של  ושלם וסופימאת כל הנדרש לביצוע  שהעבודה כוללת, בין היתר, גם ,מודגש בזאת  ב.

כל  אם לא באותאם לתוכניות ולמפרטים. וזאת גם בבנין בה ובמקומ הדלפק

 ורח הדרישות לידי ביטוי מלא במפרטים ו/או בתכניות אולם הם דרושים מכ

  המושלם של הפריט במקום. המציאות לפעולתו התקינה וביצועו

העברת נקודות קיימות של חשמל גם נכלל, בין היתר,  העבודהבמחיר הכללי של   ג.

או בסמוך להם עפ"י  עצמם תקשורת וכד' (המתכסות ע"י הפריטים), אל הפריטים

  הנחיות האדריכל.

ן מיהמזכמו כן נכללים במחיר הכללי בין היתר גם שלטי סימון שונים עפ"י הנחיות   ד.

  מהפריטים. כל אחדעל 
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