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  רשימת המסמכים

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

    הצעת הקבלן  א' נספח

     מפרט טכני מיוחד  1 ב' נספח

    מחירון  2נספח ב' 

טבלת ריכוז הצעת   3נספח ב' 

[בטופס הזמנת  הקבלן

  ההצעות ותנאי המכרז]

  

    יוחדיםמתנאים כלליים   1 מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני   2 מסמך ג'

  מדידה מיוחדים

(המהווה חלק בלתי  יה:כללי לעבודות בניהמפרט ה

  ) 1נפרד מנספח ב' 

 מס'  מחירון  מסמך ד'

 פרק

  השנה  שם

  2009  מוקדמות  00    

  2011  עבודות עפר  01    

  1998  עבודות בטון  02    

  1990  מוצרי בטון טרום  03    

  1995  עבודות בנייה  04    

  2004  עבודות איטום  05    

  2008 ומסגרות פלדה נגרות אומן  06    

  1990  רואהמתקני תב  07    

  2015  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 חרש19    

  2008  נגרות חרש  20    

  2007  אלמנטים מתועשים  22    

כלונסאות קדוחים   23    

  ים באתרויצוק

2008  

יכנס לתוקף בזמן   הריסות ופירוקים  24    

  פרסום

  2009  פיתוח נופי  40    
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  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

  1993  משטחי בטון  50    

  2014  עבודות סלילה  51    

  1990  קווי מים, ביוב ותיעול  57    

  לא פורסם  עבודות ברג'י  60    

  2007  מתקני אנטנות  67    

  תקנים ישראליים    

  2007אה הוראות למתקני תברו - הל"ת     

  

מיוחדת בהשתתפות משרד הבין משרדית הוועדה הכל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת 

  טחון ומשרד הבינוי והשיכון.יהב

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

  

  הצהרת הקבלן

במכרז/חוזה זה, קראם והבין את  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים

תוכנם, קיבל את כל 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

  ניתנים  ,ןשלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבל ,לעיל המצויניםהמפרטים הכלליים

(   www.online.mod.gov.ilוכן באתר משרד הביטחון   .לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט

  .מפרטי בינוי)   -בינוי  –מידע לספק 

 ניתנים לרכישה במכון   ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,התקנים הישראליים

  שראלי.התקנים הי

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  תנאים כלליים מיוחדים - 1 מסמך ג'

  זהחוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  

  מוקדמות -  00פרק 

  אור העבודהית 00.01

ת ותשתיו ת מבנים, מתקנים אחזקלעבודות  כוללת ביצוע במסגרת התקשרות זוהעבודה 

  : בתחומים הבאיםאזרחית  הנדסה

 .עבודות בינוי, שיפוצים ושיקום 

 אינסטלציה.ניקוז וביוב, אספקה וכיבוי, -מים 

 .עבודות עפר, סלילה ותשתית 

  ,תמרור ושילוט כבישיםסימוני צבע. 

 אחזקת מפעל הניקוז. 

 אחזקת שבר.דה מתייחסת לעבודות אחזקה מונעת והעבו             

  

  יםהאתר 00.02

  .בדרום הארץ  או מתקני רשות שדות התעופה שוניםמסוף , ל תעופהנמאתר משמעותו 

 תעופה נמל:   

  ופה רמוןנמל תע

  :מסופים  

  .מסוף טאבה ומסוף ערבה

  

  מים וחשמל 00.03

 .המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, יסופקו לקבלן ללא תשלום ע"י המזמין .1

המים , אך ההתחברות אל מקורות הרשותמנקודת התחברות אשר תיקבע ע"י 

והחשמל והבאתם אל מקום העבודה תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך תיאום 

לו ע"י המזמינה לשום  שיימסר. הקבלן לא יעשה שימוש במקום הרשותמוקדם עם 

 נושא שאינו קשור ישירות לעבודה המתבצעת עפ"י חוזה זה.

יות המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחר .2

לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') 

במקרה של תקלות או הפסקות באספקת המים או החשמל. כנ"ל במקרה שרש"ת לא 

  .תוכל לספק מקורות למים וחשמל
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  סילוק פסולת 00.04

תר אעל חשבונו ואחריותו אל מחוץ ל, סילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן .1

והגורמים השונים ת יולמקום שפך מאושר ע"י הרשו העבודה, לכל מרחק שיידרש,

  . הקשורים בכך, לרבות המשרד להגנת הסביבה

כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לפעילות הסדירה  .2

המתנהלת באתר ובמבנים הסמוכים ותסולק בסיום כל יום עבודה או בהתאם 

  פקח. כנ"ל לגבי כלי עבודה וציוד מכני.לדרישת המ

את סילוק הפסולת בהתאם לעיל, רשאית רש"ת לבצע את הקבלן  יקייםבאם לא  .3

העבודה, בין על ידי עצמה ובין באמצעות קבלנים אחרים,  ועלויות אלו ייזקפו לחובת 

  בהן, וניתן יהיה לגבותן ישירות מהקבלן .  אהקבלן אשר ייש

  

  אתר העבודה ניקיון 00.05

על הקבלן לנקות  ובהתאם לכל דרישה של המפקח, העבודהכל שלב בביצוע  מרבג .1

לכלוך, חומרים עודפים, ציוד,  ,מכל פסולת ווסביבתה ו/או התשתית, את המבנ

מסור את האתר וסביבתו הסמוכה ולחומרים מיוחדים אחרים וכד',  ,אשפה, אדמה

  . נהל ו/או המפקחנקיים לשביעות רצונו המלאה של המ

ן גם ישטוף וינקה מבחוץ ומבפנים את כל הדלתות, החלונות, הארונות וכד', הקבל .2

יוריד מבחוץ ומבפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות 

   העבודה השונים. המבנה ו/או לכלוך אחרים מחלקי

על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים  .3

  כנים לשימוש מיידי.וסביבתם מו

עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת  .4

  מילוי הצעתו.

  

  שהות באתר 00.06

בשעות הלילה  אתרלמען הסר ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב

  ומעבר לשעות העבודה.

  

    ניעת הפרעות לתנועהמ 00.07

אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם בכל הקבלן ינקוט, על חשבונו,  .1

באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת 

למניעת הפרעות ותקלות, לתנועת כלי רכב  והולכי רגל, ע"י  חומרים לאתר העבודה

ודיעין), הצבת ואחזקת, במצב תקין, מחסומים, גדרות, תמרורים (אזהרה, הוראה ומ

יזרים אחרים לבטיחות הציבור, בסימונים (צבע ואור), שלטים, פנסים מהבהבים וא

נוחיותו והכוונתו וע"י הצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, כפי שיקבע 

  המפקח, לשביעות רצונו ולפי דרישות מנהלת הנמל.
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לשמור על הבטיחות הגידור ייעשה בכל אמצעי הנדרש, על פי אופי העבודה, על מנת  .2

  באתר והמשתמשים בדרך, כנדרש בתקנות.    

בעבודות המבוצעות בקרבת צירי תנועת מטוסים, על הקבלן לנקוט בנוסף, באמצעים   .3

להגנה מפני הדף מטוסים באתר העבודה.  כל האמור לעיל, יבוצע בהתאם להוראות 

  מנהלת הנמל ו/או משטרת ישראל ולשביעות רצון המפקח. 

מתחייב בזאת לפנות את כל הציוד בסיום העבודה ולהשאירו ללא מפגעים ו/או הקבלן  .4

  מסומן על פי כל דין במידת הצורך וכל זאת על חשבונו.

  

  יםבאתרוגורמים אחרים י המזמין מניעת הפרעות ותיאום עם נציג 00.08

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים מאוכלסים, אשר  .1

  ילים במהלך בצוע העבודה.יהיו פע

, מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות ובמפרט הכלליבחוזה בנוסף לאמור  .2

, הפעילות והחיים באתר העבודהמכסימלית בדרכי העבודה הסדירה המתנהלת 

הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות 

 כפי שיורה לו המנהלהאתר שיתוף פעולה מלא עם נציגי מכל סוג שהוא, תוך תיאום ו

  .ו/או המפקח

ו/או , למעט נציגי המנהל המזמיןמכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן  .3

כאמור. אין באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות המפקח 

  סמך.לעבודה והיקפה מכל גורם שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המו

במקביל יעבדו קיימת אפשרות שעל הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו  ,כןכמו  .4

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמין

על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם  .5

  ללא כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

לא  -יבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה עבור יישום ההתחי .6

  כספית ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  

   גנה על שטחי סלילה קיימיםה 00.09

באם תורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד על פני שטחי סלילה קיימים לביצוע העבודות  .1

 –זה  וחומרים אחרים או לצרכי כל מטרה אחרת הקשורה לביצוע העבודות, לפי חוזה

  בלבד.  םרכב או הציוד, מצוידים  בגלגלים פניאומאטייהיהיו חייבים להיות כלי 

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו  –כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים  .2

המלאה של המפקח. האמור לעיל לא יפגע בהוראות דלהלן, בדבר דרכי גישה לאתר 

  העבודה.
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  אחריות למתקנים קיימים 00.10

הקיימים ויתקן על  והתשתיות המתקנים המבנים, הקבלן יהיה אחראי לשלמות .1

למהלך  הפרעהעם גילוי  חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

הוראות לאופן  החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל

  .הטיפול

ות לנזק שיגרם ומתחייב הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המזמין מכל אחרי .2

באחריותו, לשביעות רצונו של המפקח, ולשאת בכל לתקן את הנזקים על חשבונו, 

 ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות שייגרמו כתוצאה מהנזקים הנ"ל.   

  

  לווי 00.11

מובע לידיעת הקבלן כי התנועה בשטחי שדות התעופה מוגבלת ויתכן וכי יידרש ליווי  .1

  . עובדים/כלים בתנועתם

על הקבלן להיערך לליווי זה ע"י הקצאת כח אדם שיוכשר לשם כך או לשאת בעלות  .2

כח אדם מתאים. למען הסר ספק, גם ליווי קבלני משנה יעשה ע"י הקבלן או מי 

  מעובדיו.

  

  התארגנות בשטח 00.12

על הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש למיקום החומרים, הציוד וצורת התארגנותו  .1

  באתר.

הבניין, כלים וכו', דרוש אישור של  ילן, למקומות אחסנת חומרלתשומת לב הקב .2

  הנהלת שדה התעופה באמצעות המפקח.

כמו כן מיקום כלים שונים וכיו"ב, לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י   .3

מנהלת שדה התעופה, הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות  

  זק או גניבת חומרים של הקבלן.שדות התעופה אחראית לנ

על הקבלן לסלק כל ציוד, חומרים ומתקנים שהביא לשטח הנמל, בין אם הוצבו  .4

  ימים שנדרש לכך. 30באישור ובין אם לאו, בתוך 

  

  רכיבים לטיפול הקבלןדו"ח  00.13

המתכנן סימון , נציג הקבלן ונציג פקחלפני תחילת העבודה ייערך ע"י המ - באם יידרש  .1

מיועדים לשיקום, לפרוק והריסה ולהגנה. לאחר גמר הסימון ירשמו של הרכיבים ה

או  שקמםל שישוהאלמנטים הפגומים  רכיביםבדו"ח יפורטו ה .הממצאים בדו"ח

שלושת הצדדים, יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הבצוע ודו"ח  להחליפם בחדשים.

  בודות.עהחיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע יזה ישמש כמסמך 

  בלבד רשאי להורות על תוספת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך העבודה. פקחהמ .2

  לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר. פקחהמ .3
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    טיסה תגבלות בהתחשב בבטיחוה 00.14

בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה, על כל מסמכיו, בכל מובאות לעיל 

פר דוגמאות למגבלות הנוגעות לעבודה בשטח הסמוך למסלולים, המכתיבות את אופן מס

  ביצוע העבודה כגון:

לא תורשה תנועת כלי רכב, ציוד ואנשים ולא יורשה ביצוע עבודות בשטחים המוגדרים  .1

"אזורים מוגבלים") אלא באישור מיוחד של מנהלת הנמל,  –כרצועת מסלול (להלן 

  בעו על ידה ותוך מלוי, בין השאר, ההוראות המפורטות להלן:בכפיפות לתנאים שייק

  כל הציוד שישתמש בו הקבלן יהיה נייד וניתן להעברה בקלות ממקום למקום

 ו/או להרחקה.

  ,העבודה תבוצע אך ורק בזמנים, שייקבעו ע"י המפקח ו/או מנהלת הנמל

מותר שיקבעו,  מתי יש לסלק את הציוד, הרכב, החומרים והעובדים ומתי 

להחזירם לעבודה. הקבלן יציית לכל הוראה שתתקבל מהנ"ל, במרב המהירות 

  והדייקנות. 

  ההוראות תימסרנה לקבלן, בין השאר, באמצעות מכשיר קשר אלחוטי, ועל

 –הקבלן להצמיד לעובדים באזורים אלה, איש קשר (מיוחד) עם מכשיר קשר 

  כמפורט להלן.

 יב לקבלן, את  צורת הביצוע וסדרי מנהל הנמל והמפקח, יהיו רשאים להכת

הביצוע על מנת לצמצם למינימום אורך החפירות או גובה ואורך ערמות העפר  

 או החומרים.

  בעבודה ברצועת מסלול הקבלן יהא חייב לקבל אישור מאת מנהלת הנמל– 

כי לא נותרו בשטח העבודות  –ראת סיומו של הזמן המאושר לעבודה קל

את הפעילות בנמל, ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י  מכשולים העלולים לסכן

  מנהלת הנמל כדי למלא תנאי זה.

לא תורשה חציית אזורים מוגבלים (או כל הימצאות בהם), בזמן ביצוע העבודות מחוץ  .2

  לאזורים שהוקצו לעבודה.

בציוד וברכב, שבהם אביזרי החשמל עלולים ליצור הפרעות לקשר האלחוטי בנמל,  .3

כפי שתקבע  –חשבונו, התקנים מיוחדים למניעת הפרעות כאלה  יתקין הקבלן, על

  מנהלת הנמל.

המגבלות המפורטות לעיל, לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהיא  ובכל מקרה  .4

 לא יבוצע תשלום עבור בטלה.
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  השתתפות בסיורים וישיבות 00.15

סיורים במסגרת החוזה יהיה על הקבלן ועל נציגו הקבוע בנמל התעופה להשתתף ב .1

לפני תחילת העבודה, במהלך הביצוע, במעמד קבלת העבודה ובישיבות הכרוכות 

  בעבודה כגון הערכות היקף העבודות, ניתוחי מחיר, חשבונות, הדרכות וכו'.

  לא ישולם לקבלן במסגרת חוזה/הסכם זה. –בגין ההשתתפות בסיורים ובישיבות  .2

  

   עויצוע בשלבים וסדרי ביצב 00.16

עבודות הנדרשות לביצוע בשלבים עקב דרישות/צרכים בון, כי על הקבלן לקחת בחש .1

את העבודה יש לבצע בשלבים ולפי סדר, שייקבע מזמן לזמן, תפעוליים/מבצעיים אזי 

ע"י המפקח ובכפיפות לתנאים ,שיוכתבו ע"י מנהלת הנמל. על הקבלן לדאוג לכך, 

זה, לא תופרע, שהתנועה המתנהלת כיום בשטח המיועד לביצוע העבודות לפי חוזה 

  ים שיבטיחו את הדבר, לשביעות רצון המפקח. בולבצע את העבודות בשל

המפקח יהא רשאי להכתיב סדרי עדיפויות בתוך כל אחד מהשלבים שנקבעו על ידו,  .2

  ביחס לכל סוג עבודה או חלק ממנה. 

כן, יהיה המפקח רשאי להקדים או לדחות את ביצועם של חלקים מסוימים מתוך -כמו .3

האמור לעיל, לא יזכה את הקבלן בתוספת  העבודות לזמנים שיקבעו על ידו.כלל 

  (ות) הביצוע. תשלום כלשהי ולא ישמש עילה להארכת תקופת

  

   חזרת השטח לקדמותוה 00.17

 תיקון נזקים: .1

לפני סיום עבודתו באתר, יתקן הקבלן את כל הנזקים שנגרמו על ידו או ע"י עובדיו, 

ם אחרים, שבוצעו בשטח על יומתקנ , מבניםשטחיםציודו, כליו, וכו' לכבישים, מ

ידו ו/או ע"י קבלנים אחרים. התיקונים יהיו במידה, שיביאו את המקומות 

  הניזוקים, למצב בו היו, ערב קרות הנזק, ע"י הקבלן. 

ייעשו על פי הוראות המפקח. כל התיקונים בהתאם לאמור לעיל,  אלה םתיקוני

צועם יהווה תנאי מוקדם להוצאת תעודת גמר של יהיו על חשבון הקבלן בלבד, ובי

  העבודות או של חלק מהן.

 השבת מצב השטח לקדמותו: .2

על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל שיירים 

  ופסולת מהחומרים, שהשתמש בהם לעבודתו, לשביעות רצונו של המפקח. 
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  עבודה של הקבלן וקבלני המשנהצוותי  ה צוות ניהולי של הקבלן, 00.18

    כללי .1

הצוות הניהולי, צוותי העבודה את  תקופת החוזהכל במשך  עסיקמתחייב לה הקבלן

  דלקמן:וקבלני המשנה כ

  נציג הקבלן .2

או מי מטעם הרשות מנהל החוזה בין הקבלן לנציג הקבלן יהא איש הקשר   .א

 .מטעמו

ביצוע או מנהל  נציג זה יהא הקבלן או מהנדס החברה או מהנדס/הנדסאי  .ב

  העבודה.

 הקבלן.  ועסק כעובד מן המניין אצלהעבודה י נציג הקבלן  .ג

נציג הקבלן יהיה בקי בשפה העברית ברמה המאפשרת תקשורת יומיומית   .ד

 ובקיא בשפה האנגלית ברמה של הכרות עם אותיות האלפבית הפונטי.

ניתנה ע"י המנהל או מי מטעמו תחשב כאילו  לנציג הקבלןכל הוראה שניתנה   .ה

 לקבלן עצמו.

 .של המנהל חשבונות על פי הנחיותיויגיש חשובי כמויות, מדידות ו נציג הקבלן  .ו

בחר הקבלן להעסיק קבלני משנה ישמש נציגו גם כאיש קשר לקבלני המשנה   .ז

 באחריות הכוללת לפעילותם. אוייש

 .בפעילות התפעולית/מבצעית באתרי העבודהיהיה בקיא  נציג הקבלן  .ח

מוד בדרישות להנפקת אישור כניסה קבוע לשטחים המוגבלים נציג הקבלן יע  .ט

 .באתרים

 

  מנהל עבודה .3

 יצוות באמצעות זה/חוזה מכרז נשוא עבודותהקבלן מתחייב לבצע את כל ה  .א

 מנהל עבודה בבניה ובניה הנדסית שאותם ינהל משנה קבלני/או ו עובדים

נהל מי - תחום תעסוקה  -כלכלה והתעשייה המוסמך ע"י משרד ה מטעמו

 באתר וימצא לפחותשנים    5הבטיחות והבריאות התעסוקתית, בעל ותק של 

 תחילת לפני להגיש הקבלן על. ותהעבוד ביצוע תקופת כל לאורך קבוע באופן

 מאת אישור למפקח ולהציג עבודה מנהל מינוי טופס"ת התמ למשרד, העבודה

  .העבודה על המפקח

 . או כפרילנסר הקבלן ועסק כעובד מן המניין אצלהעבודה י מנהל  .ב

 .יהיה בקי בשפה העברית ברמה המאפשרת תקשורת יומיומית מנהל העבודה  .ג

 .בפעילות התפעולית/מבצעית באתרי העבודהיהיה בקיא  מנהל העבודה  .ד
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 מהנדס/הנדסאי ביצוע .4

בנוסף למנהל העבודה, יעסיק הקבלן, לצורכי התיאום והפיקוח על העבודה,   .א

סיון ישנות נ 5והאדריכלים, בעל מינימום  מהנדס, רשום בפנקס המהנדסים

ו/או הנדסאי בנין רשום בפנקס ההנדסאים  /עבודותהול/בצוע פרויקטיםיבנ

 ./עבודותהול ביצוע פרויקטיםנישנות ניסיון ב 7בעל מינימום  והטכנאים

סטטוס ו/או ישיבות ישיבות ההביצוע להיות נוכח בכל מהנדס/הנדסאי על   .ב

 .עפ"י החלטת המנהל

 בטיחות ממונה .5

ממונה הבטיחות והגהות . הקבלן יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות וגיהות מטעמו

  :הנדרשות בנספח הבטיחות כדוגמתיבצע את הפעולות 

 לפני תחילת העבודות. יבצע תכנית לניהול סיכונים  .א

יבקר מדי שבוע באתר, יתדרך את העובדים ואת מנהל העבודה, יפקח על   .ב

נות הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל יישום הוראות הבטיחות השו

 ממונה הבטיחות מטעם הרשות.

 לתחום עבודת אחזקת סלילה .6

 עם מגדל הפיקוח.יהיה בקי בנוהלי דיבור בקשר  נציג הקבלן   .א

נציג הקבלן יעבור בהצלחה, לאחר הדרכה כנהוג ברש"ת, מבחנים בנוגע    .ב

 ועלייה על מסלולים.לנהיגה בשטח המבצעי 

    של הקבלן וקבלני המשנה צוותי העבודה  .7

וקבלני משנה במשך תקופת החוזה צוות עובדים  עסיקהקבלן מתחייב לה  .א

  כדלקמן:

 הפעולותאת כל  ושיבצעוקבלני משנה עובדים  יבאופן קבוע צוות להעסיק 

  נדרשות לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה.ה

 ציוד ה כלים,היטב בהפעלת ה ניםאומו מיהיים וקבלני המשנה הצוות

  .ביצוע העבודותכני וציוד הבטיחות הדרושים לצורך יהמ

הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שקבלו   .ב

את אישור המנהל. עובדים, אשר לא קבלו את אישור המנהל לא יועסקו על ידי 

  החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

או המפקח, להפסיק שירות של עובד  הקבלן מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/  .ג

ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המנהל, או 

אינה רצויה לדעת המנהל, ולסלקו. הרשות לא תישא  אתריםשנוכחותו ב

בפיצויים כלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי הקבלן. דרישת המנהל, 

, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת כאמור, תהא לפי שיקול דעתו בלבד

  הקבלן לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד   .ד

 אחר שהעסקתו אושרה ע"י המנהל.



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  15עמוד 

 

 

  הזמנת העבודה 00.19

  כללי .1

  ם:נפרדת, אשר תכלול את הפרטים הבאי תונפק "הזמנת עבודה"עבודה לכל 

 שם העבודה  

 .אתר העבודה  

 .היקף תקציבי  

  ופת בצוע.תק  

  לפי   – הסבר טכני על מהות העבודהאו תב כמויות ו/כתכניות ו/או סקיצות ו/או

 החלטת המזמין.הצורך ולפי 

  קצב ההזמנות .2

בלבד. אין  התקשורתיתלמען הסר ספק, מודגש בזאת שהסכם זה הינו ליצירת מסגרת 

  ובכל זמן שהוא. בכל סכום שהוא המזמין מתחייב לבצע עבודה

  סדר קדימויות .3

הוראה לבצע  . החלטת המפקח עשויה לכלולפקח יקבע את סדר קדימויות לביצועהמ

שלבים מסוימים בסדר שונה מאלו שהקבלן תכנן או מורגל אליו. קביעת המפקח אינה 

  ניתנת לערעור.

  רציפות בביצוע עבודה  .4

בכך עקב מהלכי ות, אלא אם יהיה צורך כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסק

  ביצוע, דרישות המפרטים או הנחיות המפקח.

  עבודה שלא תימדד .5

בנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה ולא 

  הן יכללו במחירי היחידה של הקבלן:ישולם עליהן בנפרד ו

  זה מוצרים מכניים, עבודות כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל

 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

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

  המזמין.

  אמצעי זהירות למניעת הפרעות תאונות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת

 מים, לרבות סידורי ניקוז ארעי.

  ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אספקה

אמצעי שילוט ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות 

  הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.
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  הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר

בודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר הע

  העבודה וממנו.

 .אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה עליהם  

  ,מדידה וסימון מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות

  לרבות פירוקו וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

 ת, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.כל ההוצאו  

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

 .ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו  

  ,דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה

  והיטלים מכל מין וסוג שהוא.מכס,  מיסים, אגרות 

  ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים

  בעלי ספק כח עצמי ומחסומי ניו ג'רסי.

 .ביצוע העבודות בשעות הלילה ללא תוספת תשלום  

 .ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף  

 .אספקת וצריכת חשמל  

 ן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.כל ההוצאות והנזקים של הקבל  

 .רווחי הקבלן  

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

 .גידור ושילוט לפי דרישת המזמין  

  ,כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו

מהם, הן הישירות והן העקיפות,  על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים

ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין 

 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

  

  

  תקופת ביצוע 00.20

בהתאם לאופי  ע"י המזמין עבור כל הזמנת עבודה בנפרדמראש תקופת הביצוע תקבע 

   .היקפה ומגבלות ביצוע העבודה,

  יחשבו במניין ימי העבודה. ימי שישי 
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  מקדם היקף 00.21

ללא מע"מ ₪  300,000מובהר בזאת שהצעת הקבלן במחירון, הינה לעבודות עד לסך של 

הקבלן הנחה בהתאם לטבלה  ןבהזמנה אחת, לאתר אחד וברצף. מעל סכום זה יית

  המפורטת להלן:

  

 חוז הנחהאהיקף עבודה בש"ח (ללא מע"מ)

  0%   300,000עד 

  3%   600,000עד 

  6%  900,000עד 

  9%   900,000מעל 

  

מובהר בזאת במפורש שאחוז ההנחה המפורט בטבלה לעיל, יחול על כל סכום החשבון 

המאושר, לאחר ביצוע העבודה במסגרת ההזמנה הרלוונטית, ללא מע"מ ותחול מהשקל 

הינו גלובאלי לכל הסכום המאושר ואינו  הראשון (כלומר אחוז ההנחה המפורט בטבלה

  תוספתי).

  

 זמני התארגנות 00.22

 :בלוח זמנים "רגיל" אחזקה מונעת ועבודות אחרות  עבור ביצוע עבודות

  

 זמן התארגנות מרביהיקף כספי של ההזמנה

 ימי עבודה מאישור ההזמנה ₪7 50,000עד 

 ימי עבודה מאישור ההזמנה ₪14 200,000עד 

 ימי עבודה מאישור ההזמנה ₪21 200,000מעל 

  

בהתאם לאופי העבודה, היקפה  זמני ההתארגנותעל פי דרישת המנהל, ניתן לשנות את 

  ומגבלות הביצוע.

  

  :"דחוףבלוח זמנים " אחזקה מונעת ועבודות אחרות  עבור ביצוע עבודות

בהתאם  ע"י המזמין עבור כל הזמנת עבודה בנפרדזמני ההתארגנות לעבודות אלה יקבעו 

  ומגבלות ביצוע.  , דחיפותה לאופי העבודה, היקפה
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  חומרים ומוצרים 00.23

  בנוסף למפורט בחוזה:

  תו תקן .1

בהעדר  הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה.

על  –תקן ישראלי, החומרים יהיו חייבים להיות בעלי תקן אירופאי או תקן אמריקאי 

  שת המפקח. פי דרי

 

  דוגמאות .2

 רק לאחר העבודהמרים או מוצרים המיועדים לביצוע הקבלן ישתמש בחו ,

  שאושרו ע"י המנהל.

  העברת הדוגמאות אל המנהל, תעשה בעוד מועד, כדי למנוע עיכוב במהלך

  העבודה.

 לא תשולם כל תוספת עבור הדוגמאות.   

  הגנה .3

פריקה, האחסנה וכל יתר הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה וה

הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את 

  קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.

  תעודת אחריות .4

על הקבלן למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר המסופק 

תה דרישה ית של היצרן, או הילאתר, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריו

  כזאת באחד ממסמכי החוזה.

  

  הסתרת מקום העבודה 00.24

על הקבלן לבצע הסתרה המתבצעת בתוך מבנה קיים בכל עבודה במסגרת הסכם זה  .1

וכיסוי במלמין לבן או או מתכת ית עץ ישל אזור העבודה ע"י הקמת קונסטרוקצ

במקרים מיוחדים, על פי בפנל אחר מכל סוג שהוא, לרבות דלת כניסה עם מנעול. 

ית ה באמצעים אחרים דוגמת קונסטרוקציהוראה ואישור המפקח, תבוצע הסתר

  מתכת וכיסוי ברזנט. 

בכל עבודה המתבצעת מחוץ למבנה על הקבלן לבצע גדר רשת עם כסוי בד יוטה  .2

המנהל רשאי להורות על פרוק, בהיקף אזור העבודה לרבות שער כניסה עם מנעול. 

  מפעם לפעם. ו/או הגדר מחדש של אלמנט ההסתרה הזזה והרכבה

ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובעברית "סכנה ו/או הגדר המסתור כל דופן/צד של על  .3

 ס"מ.  100/60-בגודל שלא יקטן מ ,כאן בונים, הכניסה אסורה"

שם הפרויקט, שם מנהל העבודה,  בכניסה לאתר יציב הקבלן שילוט כללי המציין: .4

 מקרה חירום  וכו'.מספרי טלפון  ל
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ועליו לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר   ושלטים , גדרותביצוע הסתרותעבור  .5

 להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

  

  קשר אלחוטי 00.25

לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן בתחומי או בקרבת אתר העבודה, אלא  .1

  מה ותדרים., וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצו/או המפקח באישור מפורש של המנהל

 נמל התעופהאישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור משרד התקשורת ולתקנות  .2

והצבא (שינויים, ביטול תדרים וכו'), לא תוכר כל תביעה באם לא יאושר לקבלן 

  להפעיל תחנה כנ"ל או בשלב כלשהו תבוטל הפעלתה של תחנה כנ"ל שאושרה וכו'.

  

  באתר הקבלן /מחסןמשרד 00.26

 ו/אולרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, חדרים  תעמיד הרשות

  .שבחוזה הנכס לנספח בהתאם או אחסנהאותו למשרד ו/שישמשו  מתחמים

  

  האתר/נמל תעופה תנועה בשטח 00.27

) אל מקום העבודה וכד' שבילים , מדרכות,נתיבי תנועה בשטח נמל התעופה (כבישים .1

צרכי ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, ת נמל התעופה הן להנהלוממנו, יתואמו עם 

תנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  -והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא 

כל תנועת כלי רכב של הקבלן בשטח אווירי של . םפניאומאטייבגלגלים  המצוידים

תבוצע עם מנורת קוג'אק (נצנץ), אשר יסופק ויותקן על גבי הרכבים,  -נמל התעופה 

  ועל חשבונו של הקבלן. באחריותו

 החלים על הנהגים בשדות התעופה, חלים גם על הקבלן ועובדיו. -חוקי תנועה  .2

כניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות 

 .בשערי שדות התעופה

כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן  .3

. במיוחד יש לשים לב בחציית בונו לשביעות רצונו המלאה של המנהלועל חש

מסלולים כי צמיגי הרכב נקיים ואינם משאירים בוץ/עפר לכלוך אחר על המסלול, 

  בכל מקרה ינקה הקבלן בעצמו ועל חשבונו כל לכלוך שייוצר על המסלול.

על ידי מודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט  .4

. הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיעה, השדהמנהלת 

  אפשרות להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.

  של הקבלן בתחום נמל התעופה תוגבל לאתר העבודה בלבד. תנועתו .5
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  אחריות הקבלן 00.28

עפ"י הכתוב בחוק ה הקבלן יהיה אחראי לעבודות שיבצע במסגרת חוזה זה לתקופ .1

   .המכר ועל פי הדין

להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל  ,לתקן הקבלן מתחייב .2

שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע 

העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את 

 ן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת האחריות.הקבלן אחראי לה, ה

בויותיו, רשאית רש"ת לבצע את העבודה ו/או יאת התחיהקבלן  יקייםבאם לא  .3

ועלויות אלו ייזקפו   על ידי עצמה ובין באמצעות קבלנים אחרים,התיקון, בין 

שא בהן, וניתן יהיה לגבותן ישירות מהקבלן וכן לגבות את ילחובת הקבלן אשר י

 חוזה.  ביצויים כמפורט הפ

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  .4

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי 

בהם ובתנאי  אחומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי

 תבוצע העבודה. העבודה המיוחדים לשטח בו 
 לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט 

בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך 

ואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, ר

  בכל האחריות הכספית והאחרת.

הקבלן לקבל תכנית תשתיות חתומה מהמפקח.  של טרם תחילת העבודה באחריותו .5

 חדשה באמצעות ציוד לגילוי תשתיות עבודה /שטחבנוסף, יבצע הקבלן בדיקת תוואי

בכל מהמפקח.  גם באתר וגם על גבי תכנית  שקיבל התשתיותמיקום יסמן את ו

יבצע הקבלן  -ם קרקעי- תת יםבתכנית מכשול סומנושבו  ה,עבודהמקום באתר 

האחריות למניעת פגיעות   -מודגש בזאת  .מרביתובזהירות חפירה בעבודת ידיים 

במתקנים תחול על הקבלן בלבד ונזקים שיגרמו להם יתוקנו על חשבונו, גם אם לא 

  מם בתוכניות.נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקו

. , לפני תחילת ביצוע עבודותהאתרצוע עם גורמי ילבצע סבב תאום ב יהיה על הקבלן .6

ועליו להתחשב בכך בעת מילוי לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין תאום ביצוע 

  הצעתו.

  

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  21עמוד 

  תיעוד -בתשתיות תת קרקעיות  עבודות 00.29

המפקח, יהיה על  ידי באם יידרש על לביצוע תשתיות תת קרקעיות,  עבודהבמסגרת  .1

מהלך ובסיום העבודות ב מצלמה דיגיטלית לפני, הקבלן לבצע צילומים באמצעות

תביעות  תיעוד למניעתהשטח למצבו הקודם.  מטרת הצילומים היא  החזרתלאחר 

 .שטח למצבו הקודםההחזרת אי או טענות בגין הדדיות 

    הצילומים יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. .2

  

  באקדח מסמרות ששימו 00.30

   .אקדח מסמרותאמצעות צוע עבודות במסגרת הסכם זה ביאין להשתמש בב

  

  סמכויות המפקח 00.31

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או 

  החוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש  את התוכניות, המפרט  .1

וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה של  והמחירוןהטכני 

סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של המפקח והמתכנן. 

  חוות דעת או הוראה זו היא סופית ולא ניתנת לערעור.

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או  .2

  צריכות להתבצע.

 להעסקת קבלני משנה, בכפוף לתנאי החוזה. מראש חייב באישור המפקחהקבלן  .3

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא  .4

תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע עדיפות של 

יב לבצע את או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חימסוימת עבודה 

  העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג  .5

החוזה או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי התכנית, מדרישות 

לא  - לדרישות הנ"ל בניגוד. כל עבודה שתבוצע לפרויקטהמקצוע, כדי למנוע נזק 

  תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

  

  פיקוח וביקורת העבודה 00.32

ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח  יםננגישה חופשית למתכ יאפשרהקבלן  .1

יעמיד במסגרת החוזה וללא תמורה נפרדת, לבקר את העבודות.  הםויסייע בידי

ביקורת  העבודה שיידרש לשםוכוח  םכליהוהמפקח את  ניםהקבלן לרשות המתכנ

  טיב העבודה והחומרים.

 המפקח יש לערוך דגימה לאחר מילוי המרסס ולשלוח למעבדה. תבהנחיי .2
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  אישורי ציוד וחומרים 00.33

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד  .1

הקבלן חייב בהתאם לדרישת המפקח יהיה . מכרז/חוזה זההמיועדים לשימוש ב

כל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק בקבלת אישור ל

  את ההגדרה שבמפרט. 

רשימות חומרים מפורטות,   - על פי דרישת המפקח  – המנהל הקבלן יגיש לאישור .2

'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על ומפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכד

אישור חומרים ופריטים חליפיים בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש ל

. אישור או דחייה של פריט חליפי  אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט

 המפקח./או כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של המתכנן ו

  

  שיסופקו לאתרים דגמים של מוצרים ואביזרים 00.34

ם, חומרים דגמים מכל המוצרי מנהל, במידה ויידרש,על הקבלן להמציא ל .1

ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח 

  בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרד של המפקח עד לסיום העבודה. 

עבודות, בהן פריטים ו/או הוצאות פירוק בגין שולם לקבלן שום תמורה תלא  .2

  מאושרים בכתב ע"י המפקח. שאינםהשתמשו בחומרים 

  חת אספקת חומרים והציודהבט 00.35

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב  .1

  קבע. נבמועדי האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים ש

 עקבהקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים,  .2

  ם.אספקת חומרים וציוד במועדים מאוחרי

  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.36

חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. אם אין  .1

  . במחירוןתיאור בתוכניות הם יהיו לפי תיאורים 

אך נדרשים לביצוע העבודות  במחירוןחומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או  .2

ניים, מפרטים, תעודות, תו תקן השונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים טכ

  וכו'.
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  שם היצרן 00.37

תן לצרכי קביעה נוספת ולטיב המוצר ולא לצרכי י, נבמחירוןשם היצרן הנקוב  .1

העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן 

ים, שטיב ראפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אח

  יהם גבוה יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. מוצר

אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתוכניות יינתן בכתב בלבד, ללא  .2

  אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.

  

  המונח "שווה ערך" 00.38

לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה  .1

"שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות  ערך". המונח

ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, 

פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר 

  הנקוב. 

ך" טעונים אישורו המוקדם טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ער .2

והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת 

  ין קביעה זו. גואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או  .3

, יהיה המפקח רשאי לקבוע במחירוןין במפרט ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצו

את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין 

  .במחירוןערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או 

  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה 00.39

ם שייקבע במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאי

ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מאושרות או 

שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמקים של 

עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל 

  אות ללא דיחוי.הקבלן לבצע את ההור

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 00.40

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר 

או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. כמו כן 

  יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.
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  מידות וסטיות אפשריות 00.41

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי  .1

ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן יו/או בתכנ במחירוןשהם ניתנים 

לקחת מראש ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את 

  יקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. המוצרים על סמך מדידות מדו

ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל  .2

דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי 

  שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.

  

  דהעברת חומרים וציו 00.42

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי  .1

המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או 

   פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת  .2

ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. - המתקן על

לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני 

  חדירת אבק, לכלוך וכדומה. 

ידי -ר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו עללא יועבר ציוד מאוש .3

המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם 

שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו 

  ויורכב במקום הצבתו.

  

  הגנה בפני חלודה 00.43

מנת לוודא שכל חלקי המתקן - חדישים ביותר עלהקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים וה

יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין 

  מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים.

  

  פירוק זהיר של רכיבים 00.44

ל"סילוק"  נדרשר למעט אם לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיהיה ו .1

לגביהם לסילוק ייראו  שצויןורכיבי הפירוק ימסרו לנציג השדה באתר. רכיבים 

  כפסולת.

רשאי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם  ו/או המפקח המנהל .2

  לגביו שהוא מיועד לסילוק. צוין

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  25עמוד 

  סימון ומדידות  00.45

 פקח את מיקום השטח.הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מהמ .1

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה, הממדים וההכוונה של חלקי  .2

העבודה בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. ביצוע המדידות 

והסימונים יעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי. תוכניות המדידות יבוצעו עפ"י 

  רש"ת. מפרט

וכן כל עלות תחולנה על הקבלן  ולחישוב כמויות, מדידות לסימון ותהמדידהוצאות  .3

  .אחרת הקשורה למדידות

הקבלן ישמור על קיומם ושלמותם של הסימונים שניזוקו, נעלמו או טושטשו. במקרה  .4

על הקבלן להשלימם/לחדשם על חשבונו. כל אימת שיידרש לכך ע"י המפקח,  כזה ,

  סימונים לבקרת העבודה.יאפשר הקבלן למפקח להשתמש ב

 על חשבונו.ות והסימונים, יבוצעו ע"י הקבלן כל המדידות, ההתוויו .5

 

 )ביצוע (לאחר עדות - AS MADEתוכניות  00.46

 ,)  יבוצעו ע"י הקבלן רק עפ"י שיקול דעתה של רש"תAS MADEתוכניות עדות ( .1

 ועל חשבונו של הקבלן.  יידרש באם

 , העתקים של תכניות שלאחר ביצוע 3ינל + הקבלן יכין בגמר העבודה דיסקט + אורג .2

והמערכות, לרבות  , התשתיות של העבודותבהתאם למפרט הרשות המצורף בנספח, 

מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח לפני הקבלה הסופית של 

  העבודה.

התכניות תהיינה חתומות על ידי מודד מוסמך. מסירת התכניות היא תנאי לקבלת  .3

  ודה.העב

  

  דמי בדיקת דגימות –החומרים והמלאכה  בדיקות טיב 00.47

, הקבלן ועל חשבונו באחריותו שלבדיקות ע"י מעבדה מוסמכת ו/או מכון התקנים תעשנה 

    .ו/או המפקח במקרים שיידרש ע"י המנהל

דמי בדיקת דגימות, לרבות בדיקות כשל לביצוע, יבוצעו באחריות הקבלן ועל  .1

  כת לפי דרישת המזמין.חשבונו ע"י מעבדה מוסמ

  ההוצאות המפורטות להלן תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל: .2

 .דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות אספקה  

 .דמי בדיקות הקבועות בדרישות המפרטים 

  ,דמי בדיקות חומרים עפ"י דרישות רשויות הכבוי וההצלה, משרד הבריאות

  רשות מוסמכת אחרת.פקע"ר וכן כל 

 .('נוחות בעבודה, חסכון וכו) דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו  
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  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות

  החוזה.

 .הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא  

  לעיל, תחולנה על הקבלן בכל מקרהההוצאות הנזכרות בסעיפים.  

  באחריות הקבלן להעביר עותק אחד מתוצאות הבדיקה למפקח. .3

  כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו במעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י רש"ת באמצעות המפקח. .4

  

  שעות עבודה 00.48

  שעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה הן: .1

 'בערב. 17:00בבוקר עד  7:00 - ה' מ-בימי א  

 בצהריים. 14:00בבוקר עד  7:00 - בימי ו' וערבי חג מ  

  במסגרת חוזה/הסכם זה הן: יםחריג במועדיםשעות עבודה  .2

  .שבתות, חגים, שעות שלא במסגרת השעות הרגילות של העבודה  

   

  שבר לאחזקת קריאות  00.49

  קריאה לביצוע תיקון שבר רגיל .1

שעות ממועד מסירת  12 - קריאה הנ"ל תהיה לא יאוחר מהגעה לשטח לטיפול ב

  הוא. /מתקן כלשנמל תעופהההודעה לקבלן בכל 

  במסגרת שעות עבודה רגילות (דחוף) קריאה לביצוע תיקון שבר חירום .2

שעה ממועד מסירת  1-הגעה לשטח לטיפול בקריאה הנ"ל תהיה לא יאוחר מ

  ההודעה לקבלן בכל נמל תעופה/מתקן כלשהוא

  בשעות ובמועדים חריגים (דחוף) קריאה לביצוע תיקון שבר חירום .3

שעות מועד מסירת  2 -יאה הנ"ל תהיה לא יאוחר מהגעה לשטח לטיפול בקר

  ההודעה לקבלן בכל נמל תעופה/מתקן כלשהוא

נחל  - תשיטפונו(הגנה בפני הניקוז  במפעלחירום (דחוף)  קריאה לביצוע תיקון שבר  .4

  .)רחם ונימרה

שעה ממועד מסירת  1 -הגעה לשטח לטיפול בקריאה הנ"ל תהיה לא יאוחר מ

  עה שהיא במהלך היממה.ההודעה לקבלן , בכל ש

  אופני מדידה ותשלום עבור קריאות שבר .5

לא  - בשעות העבודה הרגילות (דחופות) קריאות שבר רגילות וקריאות שבר חירום

  נמדדות ולא  משולמות בנפרד. 

 ונפרד, מיוחדישולם לקבלן תשלום  -קריאות שבר בשעות ובמועדים חריגים   עבור

    .במחירוןפי  סעיף מתאים על   ,פועלבהתאם למספר העובדים שהועסקו ב

 –עבור העבודות שיבוצעו בהמשך לקריאות שבר מכל סוג, בכל מקום ובכל פרק  זמן 

  .למחירוןישולם לקבלן בהתאם 



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  27עמוד 

עבור ביצוע עבודה בשעות  המחירוןלסעיפי מודגש בזה שלא תשולם שום תוספת 

  חריגים.  ובמועדים  

                             

  ות בשעות חריגותעבוד 00.50

דרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת יבמסגרת הסכם זה יתכן וי .1

, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של ו/או תפעוליות למנוע הפרעות מבצעיות

ימי שישי (לאחר כניסת פועלים ליום, או לעבוד בשעות נוספות, או בלילה, או ב

  שבתות וחגים.השבת) 

מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות,  כן יתכנוכמו  .2

  תפעוליות של הרשות.ו/או  בהתאם לדרישות המבצעיות

עבור הגבלות אלה לא יהיה הקבלן רשאי לתבוע כל תשלום נוסף על מחירי היחידה  .3

  , על הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.מחירוןב

  

  אופני מדידה מיוחדים 00.51

  כללי .1

 מבין הסעיפים המחיר הנמוך –בחוזה זה  סעיפיםההעבודות/רה של כפילות בכל מק

  קובע.ההוא 

  עבודה בשטחים/קווים/נפחים קטנים .2

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

  .במחירוןאחרת  צויןעבודות הנדרשות, אלא אם ה

  המתנה, הפרעות ועבודה בתנאים קשים .3

המתנה רכב, כל תוספת בגין: המתנה לקבלת אישורי כניסה לעובדים או  לא תשולם

 או המפקח טחוניים או המתנה מכל סוג שתוגדר ע"י  המנהליצרכים בעקב  

אנשים, עבודה בשטח כהמתנה מחויבת מציאות, עבודה בשטח רווי תנועת רכבים או 

  מאוכלס או באולמות עם מספר אנשים רב וכו'.  

  במחירוןופיעות שאינן מ עבודות .4

ביצוע עבודות . במחירוןשאינן מופיעות המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות 

אלו מותנה בהוראה מוקדמת של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע עבודות חריגות על 

דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה 

  ן במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי. וכל יתר הדברים להם אחראי הקבל

ייקבעו עפ"י מחירי עבודות  במחירוןיוחד להן סעיף  אמחירי עבודות חריגות של

, ייקבעו המחירים במחירוןבהעדר עבודות דומות  .במחירוןדומות המופיעים 

 :הבא ועפ"י סדר העדיפויות אופנים בשלושה

  "יה בהיקפים קטנים. ("דקל מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובנ –לפי "דקל

או לעבודות ₪  250,000לעבודות בהזמנת עבודה בהיקף של עד  –שיפוצים") 
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באם אין סעיף מתאים ב"דקל"  250,001בהזמנת עבודה בהיקף של מעל 

  .מאגר מחירים לענף הבניה

  "לעבודות בהזמנת עבודה בהיקף  -מאגר מחירים לענף הבניה  –לפי "דקל

 .ניהבומעלה  250,001של 

 .לפי ניתוח מחירים 
  

קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב לגבי אותה 

  עבודה לפני תחילת עבודה.

  

  להלן עקרונות חישוב עלות העבודות:  .5

  "למחירים קטנים בהיקפים ובניה תחזוקה, שיפוצים מחירי מאגר -"דקל "

והנחה (במחירון דקל)  האזור מקדם יתווספוהמופיעים במהדורה האחרונה, 

 מאגר -" דקלזו על מחירי " התקשרות במסגרת הקבלן להנחת זהה בשיעור

וספת קבלן תינתן ת. "  קטנים בהיקפים ובניה תחזוקה, שיפוצים מחירי

  .  באם מצוין כך במחירוןראשי 

  "מאגר - " דקל" בפרסומיבמידה ואין  - מאגר המחירים לענף הבניה  - "דקל 

" הסעיפים הדרושים, קטנים בהיקפים ובניה תחזוקה, שיפוצים מחירי

בהתאם למחירים  - " בניהעבודות -דקל" פרסומילפי  עבודותיתומחרו ה

והנחה  (במחירון דקל) המופיעים במהדורה האחרונה, כולל מקדם האזור

- דקל. על מחירי "זו התקשרות במסגרת התקפה הקבלן הנחת בשיעור

    .  באם מצוין כך במחירוןראשי  תינתן תוספת קבלן. " בניהעבודות 

  על בסיס  יהיהלביצוע העבודה בשלמותה  יםניתוח מחיר - ניתוח מחירים

 /ציוד אביזרים/ החומריםעבור  התשלוםחומרים. הו  הציודמחיר העבודה, 

או  הקבלן מס ששילם לחשבוניות בהתאםהספק/ספקים  מחירי על יתבסס

  . 12%זי קבלן ראשי בשיעור של ובתוספת אח לפי שיקול דעתו של המפקח, 

  

  מחירי יחידה 00.52

כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס כוללים מחירי היחידה 

   ערך מוסף.

  

  אספקה והרכבה 00.53

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,  .1

  אלא אם נאמר אחרת במפורש. 

הובלת כל הציוד הנדרש לביצוע כללו רכישה, הובלה, המחירים לפריטים אלה י .2

החסנה, מיקום, התקנה, חבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת העבודה , 
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הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה 

  בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכד'.

  

   הגנה בפני הצפות 00.54

מבנים ול האמצעים הדרושים להגנת שטחי העבודה כולל תשתיות הקבלן ינקוט בכ .1

ממקור כלשהו לרבות הצפות מים, נוזלים והצפות , מפני גשמיםוחדשים קיימים 

  ביוב, מי תהום וכו'.  

נייד או כמו כן, יהיה על הקבלן לבצע שאיבה יזומה של הנוזלים ע"י ציוד שאיבה  .2

  הקבלן.הנ"ל באחריותו ועל חשבונו של  ביובית. 

  

       בגובהעבודות  00.55

מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים עבודה בכל גובה שהוא ועבור הנ"ל לא  .1

  תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 

מתקן הרמה. במידה  –לספק לכל עבודה בגובה תשתדל הרשות לעבודות בטרמינל  .2

  ורש"ת לא תספק מתקן הרמה יספק הקבלן את מתקן ההרמה וזאת על חשבונו.

ל הקבלן לבצע עבודות בגובה רב המצריכים עבודה על פי תקנות עבודה בגובה. עליו ע .3

  להצטייד בפיגומים ניידים, מתקני הרמה וכו' וזאת ללא כל תמורה נוספת. 

על הקבלן להתחשב בכך בעת מלוי הצעתו. הקבלן יכשיר את עובדיו לעבודה בגובה  .4

, ויציג אישורים אלו לפני מורשים על ידי משרד התמ"תהבאחד ממתקני ההכשרה 

  תחילת העבודה. 

על  שכמו כן מודגש הצורך בשימוש במתקני הרמה, פיגומים, מנופי סל וכל מה שיידר .5

מנת לעבוד בצורה בטוחה בגבהים שיש לעבוד בהם במבנה. העבודה בגובה כלולה 

  במחירי היחידה השונים במחירו

  

  שמירה על איכות הסביבה 00.56

בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י הקבלן ינקוט על חשבונו 

   נספח איכות הסביבה.ב בהתאם למפורט המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש

  

  מוסכמיםים יפיצו 00.57

  

   לקריאת שבר רגילאו איחור על אי היענות פיצויים מוסכמים  .1

ת "לרשצויים מוסכמים ישלם הקבלן פי -אי היענות או איחור לקריאה הנ"ל  בגין

, למעט מקרים מיוחדים, אשר סיבתם אינה תלויה ת איחורשעל₪   400 -בסך של 

בקבלן ו/או במקרים בהם הודיע על כך הקבלן וקיבל על כך מראש, את אישורו של 

 . מנהל החוזה
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 על אי היענות לקריאת שבר חירוםפיצויים מוסכמים  .2

ת "לרש ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים  -אי היענות או איחור לקריאה הנ"ל  בגין

, למעט מקרים מיוחדים, אשר סיבתם אינה תלויה ת איחורשעל₪   1,000 -בסך של 

בקבלן ו/או במקרים בהם הודיע על כך הקבלן וקיבל על כך מראש, את אישורו של 

  . מנהל החוזה

 זעל אי היענות לקריאת שבר חירום (דחוף) במיפעל הניקופיצויים מוסכמים  .3

לרש"ת  ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים  -בגין אי היענות או איחור לקריאה הנ"ל 

לשעת איחור, למעט מקרים מיוחדים, אשר סיבתם אינה תלויה ₪   3,000 -בסך של 

בקבלן ו/או במקרים בהם הודיע על כך הקבלן וקיבל על כך מראש, את אישורו של 

  . מנהל החוזה

  

  וחישובי כמויותוסופיים  ואישור חשבונות חלקייםהגשת  00.58

  יחויב הקבלן: -בעת הגשת החשבון  .1

כל מסמך או פרוט נוסף שיידרש ע"י המפקח חשבונות חלקיים וסופיים יוגשו 

למפקח על גבי נייר ובמדיה מגנטית בקבצים הניתנים לקליטה  בתוכנה "בינארית" 

  המסמכים הבאים:חלק או כל כל חשבון יכיל  .CDבאמצעות מייל או 

 ון  מודפס בתוכנת בנארית.חשב  

 .הזמנת עבודה חתומה 

 ריכוז חישובי הכמויות 

 .חישוב כמויות 

 (במידה ונדרש) לרבות שלביות הביצוע סקיצות/תוכניות. 

 .יומני עבודה חתומים 

 .(במידה ונדרש) ניתוח מחירים 

הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות  .2

אות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו (כולל הוצ

  ע"ח הקבלן.

יום ממועד  30בפרק זמן שאינו עולה על ו הקבלן יגיש את החשבונות באופן שוטף .3

  סיום העבודה

  

  כמויות במחירון 00.59

או לחילופין לא להשתמש כלל  במחירוןלהזמין כל כמות מכל סעיף המזמין רשאי 

מבלי שדבר זה יהווה עילה לשינוי במחירי היחידה של אותו סעיף ם, בסעיפים / פרקי

  ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו, וכן עילה לתביעה כלשהי.  
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, ואף לבטל בהזמנת העבודה או פרויקטרשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו  המנהל

ידה של אותו נוי במחירי היחיסעיפים ו/או פרקים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לש

  , וכן עילה לתביעה כלשהי. סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו

או לחילופין לא להשתמש כלל  במחירוןלהזמין כל כמות מכל סעיף המזמין רשאי 

מבלי שדבר זה יהווה עילה לשינוי במחירי היחידה של אותו סעיף בסעיפים / פרקים, 

  תביעה כלשהי.  ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו, וכן עילה ל

 

  סתירות בין מסמכים  00.60

בין המפרט לבין הנחיות משמעות, -התאמה ו/או דו-ו/או איבכל מקרה בו יש סתירה 

  , בכפוף להוראות החקיקה.ים אחרים למעט החוזה, גובר המפרטאחרות ו/או מסמכ

  

  עבודות בכבישים, דרכים ומגרשי חנייה – בטיחות וגהות 00.61

בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים על הקבלן לאחוז בכל האמצעים  .1

  כמפורט בחוזה ובנספח הבטיחות והגהות המצורף לחוזה.וצד ג', 

בכל מקרה בו יידרש ביצוע העבודה בתחום ו/או סמוך לדרך כלשהי המשמשת  .2

יתואם הביצוע ביוזמתו ובאחריותו של  - על פי הנחיות המפקח  –לצרכי התעבורה 

  תחנת נמל התעופה. -וגורמי רש"ת עם משטרת ישראל הקבלן ובשיתוף של המפקח

על הקבלן יהא  להיערך לביצוע העבודה בהתאם להנחיות  - באם יידרש ע"י המפקח  .3

של גורמי רש"ת ומשטרת ישראל, לרבות הצבת הצוות/הצוותים להסדרת בטיחות, 

התנועה באתר העבודה ו/או סביבתו, כולל אספקת כל הציוד הנלווה כגון עגלה 

ררת עם חיצי הכוונה מאורים ומהבהבים, ציוד אישי כאפודים, פנסים מהבהבים, נג

  חרוטים מתאימים לסימון גבול העבודה וסימון נתיבי התנועה המתאימים.

התשלום לשעה, כמפורט במחירון יהיה בעבור שעות עבודה בפועל  והנו תשלום כולל  .4

עגלה נגררת עם תאורה  לרבות –בעבור כל הצוות הנדרש כולל כל הציוד הנלווה 

  מהבהבת, כל ציוד האישי והצוותי כמפורט בתקנים ובכל הוראות דין רלוונטית.

הוק של מזמין העבודה שביצוע סעיף זה יוטל -ישנה אפשרות, בהתאם להחלטה אד .5

  מטעם רש"ת על אחרים.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים  .6

  ים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.בטיחותיים גרוע

מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו  מנהל ו/או המפקחהקבלן משחרר את ה .7

 ל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.ולמבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו, הכ
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  ילוט לעבודות אינסטלציה    ש 00.62

עבור כל  מבקליט חרוט ו/או מדבקות)קבלן יספק ויתקין שלטים ברורים (עשויים ה .1

  וכו'. רבות שסתומים, מגופים, לוחות חשמלל ראשייםה אביזריםו יודצ

באזורים החשופים לשמש יהיה על הקבלן להתקין שלטים מפח מגולוון צבוע. גודל,  .2

ציג ניסוכם עם  ואביזרים וסח ושיטת מספור השלטים עבור צנרת, ציודנסוג, 

/או והדבקות הלא יתקבלו.  -לא באישור שסופקו ישר מפקח. שלטים אההרש"ת ו

ספיק על מ עשינה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומותתהתליות של השלטים 

  עבודה של הפריט. ההבהיר לגמרי את מהלך ל מנת

בהתאם  הדרושים ל הקבלן יהיה להתקין את כל שלטי האזהרה והסברהענוסף לעיל ב

  השילוט באחריותו ועל חשבונו. המפקח. הקבלן יבצע את נחיותהל

  

   

  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2' מסמך ג

  זה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

  בודות עפר ע -  01רק פ

  חפירה  01.01

המונח חפירה המופיע בפרקים שונים פירושו חפירה בקרקע מכל סוג שהוא לרבות חציבה   

  גם אם לא צוין זאת במפורש.

  

  תאום עבודות חפירה  01.02

לפני ביצוע עבודות החפירה על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ו/או עם האחראים   

קרקעיות הקיימות באתר -על המערכות השונות בכל נושא הקשור למערכות התת

תר חפירה החפירה וכיו"ב. בנוסף לתאום זה באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל הי

  מחברת בזק ומחברות הכבלים.

  

  חפירה כללית בשטח  01.03

החפירה תבוצע עד לעומק הדרוש לשם יישור פני הקרקע למפלסי תחתית של הרצפות   

ו/או כדרוש להחלפת הקרקע ו/או למפלסים אחרים כפי שייקבע על ידי המפקח ו/או לפי 

  הוראות יועץ הקרקע.

  

  

  חפירה ליסודות  01.04

 התחתון המפלס מן החל בשטח הכללית החפירה אחרי תבוצע יסודותל החפירה 

  .המצעים או המילוי ביצוע ולפני שלה

 ידיים בעבודת יבוצע החפירה תחתית יישור.  

  

  ייצוב והידוק בקלש  01.05

במקום שבו השתית הטבעית תהיה רוויה במים (מי התהום קרובים לפני השטח) ויידרש   

, הייצוב יעשה ע"י החדרת אבני בקלש עד אשר לא תראה לייצב אותה לפני הנחת מצעים

תזוזת קרקע בעת מעבר מכבש על פני השכבה. לאחר מכן תונח יריעת בד גיאוטכני 

גר'/מ"ר למטרת הפרדת השתית ממבנה התשתית שיכלול את שכבות  350במשקל 

  המצעים.

תבוצע  הנחת שכבת הבקלש תבוצע גם במקרים בהם השתית אינה רוויה. במקרה זה  

- אך לא יותר מ 30%הרטבה מסיבית דרך שכבת הבקלש עד לקבלת רטיבות בשתית של 

. יש להמשיך בהחדרת שכבת האבן בשכבה נוספת במידה ולא מושגת יציבות ולחזור 35%

על ההידוק. אבן עודפת תסולק מפני השטח. האבן תהיה ממקור גירי/דולומיטי (לא 

מצעות מכבש רוטט ללא ריסוקה. האבן תהיה קרטוני) בעלת חוזק המאפשר הידוק בא

ס"מ ללא דקים. מחיר הייצוב כולל את כל האמור לעיל. המדידה נטו  15-20אחידה בגודל 

   לפי שטח מיוצב.
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  אופני מדידה  01.06

אם לא צוין אחרת במפורש בסעיפי כתב הכמויות ימדדו עבודות העפר לפי נפח ושטחים   

נטו.  כבסיס לחישוב הכמויות של חפירה לסוגיה במ"ר. כל הנפחים והשטחים ימדדו 

השונים, ישמשו הגבהים המסומנים בנקודות הרשת של התוכנית. לא יובאו בחשבון 

בליטות ושקעים מקומיים שבין נקודות הרשת. החישוב יעשה לפי שיטת השטחים 

  הממוצעים.

המסומן בתוכנית במקום בו בוצע חישוף, ייחשבו נפחי החפירה, החציבה והמילוי, למפלס   

  ס"מ. 20פחות 

במדידת כל עבודות העפר ייחשבו הכמויות של החומר החפור, החומר המעובד וחומר   

המילוי כשוות לכמויות העפר (או הסלעים) לפני החפירה, היינו לא יובאו בחשבון: הפחת 

עקב איבודים בזמן ההובלה, הפרשים בין חישוב תיאורטי של כמויות לבין הכמויות 

יאות (וכן לא ימדדו שיפועי חפירה)  וכל תופעה אחרת. לא יובאו בחשבון שינויים במצ

  עונתיים של מפלס פני הקרקע ושינויים המתהווים תוך כדי כבישה, או הסרת צמחיה.

  

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  01.07

  

מספר 

 סעיף

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור

כנה עבודות ה  

 פרוק ועפר.

עבודות העפר תבוצענה על 

פי דרישות המפרט הכללי 

הבינמשרדי. עבודות חפירה 

מתייחסות לחפירה 

בחומרים גרנולריים, בחול 

ובעפר ואינן כוללות ניסור 

ופירוק אספלטים או 

 פלטות בטון על פני השטח

אופני המדידה והתשלום 

יופרדו לעבודה בתעלות 

ס"מ ולעבודה  80ברוחב עד 

ברחבים גדולים יותר 

שיחשבו "שטחים 

פתוחים". אם במהלך 

החפירה יתגלו גושי בטון 

שיחייבו סילוק לאתר 

פסולת (על פי החלטת 

המפקח) ישולם עבורם 

בנפרד לפי סעיף פינוי 

 פסולת

  

פסולת  פינוי 01.1.003

קיימת מהאתר 

לאתר פסולת 

מאושר על ידי 

המשרד לאיכות 

לרבות  הסביבה

העמסתה 

על פי הוראה מפורשת 

וכתובה של המפקח, יעמיס 

הקבלן פסולת בטון 

ואספלט וכל חומר אחר 

שיוגדר בכתב על ידי 

המפקח כפסולת, ויובילה 

לאתר סילוק פסולת 

התשלום יהיה לפי טון 

מדוד ומחושב על ידי מודד 

ו כולל את כל המתואר וכן 

כל תשלום הנדרש באתר 

השפך. על הקבלן להגיש 

אישורים על שפיכת 

הפסולת מאתר שפיכה 

 טון
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מספר 

 סעיף

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור

תה והרחק

 מהאתר.

מאושר על ידי המשרד 

 לאיכות הסביבה. העבודה

תבוצע רק על פי הוראה 

בכתב של המפקח ולאחר 

מדידה ע"י מודד ואישור 

 ותהכמוי

מורשה ואישורים אלה יהוו 

 תנאי לקבלת תשלום

יש  - בסעיף זה. בנוסף 

לצרף דף מדידה חתום על 

 ידי המודד

ריתת עצים, כ 01.1.021

גיזום ללא 

הענפים ופינוי 

 לאתר פסולת

לעץ יחשב צמח שקוטר 

 15הגזע המרכזי שלו מעל 

 ס"מ. 

התשלום כולל כריתה 

 ופינוי

  יח'

כריתת עצים,  01.1.026

גיזום הענפים 

ופינוי לאתר 

 פסולת

לעץ יחשב צמח שקוטר 

 15הגזע המרכזי שלו מעל 

 ס"מ. 

התשלום כולל גיזום ענפים 

 ינויכריתה ופ
 'יח

עקירת גדמי  01.1.031

 עצים

לגדם יחשב שארית עץ 

ס"מ  15שכותרו מעל 

 ונדרש כלי צמ"ה לעקירתו.

התשלום כולל כל 

המלאכות הנדרשות בכלי 

ים ואת יצמ"ה ובעבודה יד

 מילוי הבור.

 'יח

ה ו/או חפיר  01.3.020

תעלות  חציבה

 80ברוחב עד 

ס"מ וסילוק 

החומר החפור 

או שימוש חוזר 

בתחומי בו 

 רש"ת

התעלה תיחפר לכל עומק, 

על פי דרישת המפקח או על 

פי התוכנית. עבודות 

החפירה יבוצעו כך 

שיתאפשר ניקוז מים בכל 

שלבי הביצוע. החומר 

החפור יסולק מהאתר 

לנקודת שפך מאושרת, על 

פי דרישת המפקח או 

ישמש כחומר מילוי באתר. 

תחתית החפירה תהודק 

בהתאם להנחיות המפרט 

 כללי.ה

לפי מ"ק מחושב תאורטית 

ע"פ אורך התעלה מוכפל 

בשטח החתך שנדרש 

בתוכנית או על ידי המפקח. 

התשלום כולל פינוי פסולת 

לאתר שפיכה מורשה ו/או 

 לשימוש באתר העבודה

 מ"א
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מספר 

 סעיף

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור

ה ו/או חפיר  01.3.040

תעלות  חציבה

 פתוחות

התעלה תיחפר לכל עומק, 

על פי דרישת המפקח או על 

עבודות  פי התוכנית.

החפירה יבוצעו כך 

שיתאפשר ניקוז מים בכל 

שלבי הביצוע. החומר 

החפור יסולק מהאתר 

לנקודת שפך מאושרת, על 

פי דרישת המפקח או 

ישמש כחומר מילוי באתר. 

תחתית החפירה תהודק 

בהתאם להנחיות המפרט 

 הכללי.

לפי מ"ק מחושב תאורטית 

ע"פ אורך התעלה מוכפל 

בשטח החתך שנדרש 

נית או על ידי המפקח. בתוכ

התשלום כולל פינוי פסולת 

לאתר שפיכה מורשה ו/או 

 לשימוש באתר העבודה

 מ"ק

העבודה מתייחסת לשטחי בצוע צורת דרך .3.09001

כביש או מדרכה קיימים 

בהם לא מבוצעות עבודות 

עפר או שטחים  בהם בוצעו 

עבודות פירוק לא זהיר. 

הסעיף יופעל רק לפי 

המפקח.  הוראה בכתב של

העבודה כוללת בצוע יישור 

ס"מ (פלוס  20שטח של עד 

או מינוס) לגבהים 

הדרושים. העבודה כוללת 

אספקה והוספה או של 

חומרי מילוי ומבנה 

דרושים והידוק מבוקר של 

פני השטח וסילוק עודפי 

 אדמה או מצע מהשטח.

לפי מ"ר של שטח השתית 

התשלום כולל  המהודק.

ומרי חומרים, עבודה, וכל ח

עזר ועבודות לוואי ועבודות 

זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, 

לרבות אספקת החומרים 

הדרושים,  התשלום לאתר 

שפיכה מורשה עבור 

חומרים שיש להוציאם 

מהאתר וכל העבודות 

 המפורטות

 מ"ר

ישור יניקוי ו 01.3.100

שולי עפר/מצע 

של מסלול 

בשטח עד 

 מ"ר 30,000

ללת עבודת העבודה כו

שור, מילוי חתירות, יי

איסוף ופינוי פסולת ועיבוד 

שיפועים, אין להשאיר גל 

 בקצה העבודה.

נמדדת בשטח הכמות 

י"ע  6 -המבוצע המצטבר ב

  רצופים

 מ"ר
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מספר 

 סעיף

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור

ישור יניקוי ו 01.3.110

שולי עפר/מצע 

של מסלול 

 - בשטח מ

מ"ר עד  30,000

 מ"ר 60,000

העבודה כוללת עבודת 

תירות, שור, מילוי חיי

איסוף ופינוי פסולת ועיבוד 

שיפועים, אין להשאיר גל 

 בקצה העבודה.

נמדדת בשטח הכמות 

י"ע  6 -המבוצע המצטבר ב

 רצופים

 מ"ר

שור יניקוי וי 01.3.120

שולי עפר/מצע 

של מסלול 

 60,00 - בשטח מ

 90,000מ"ר עד 

 מ"ר

העבודה כוללת עבודת 

ישור, מילוי חתירות, י

ועיבוד איסוף ופינוי פסולת 

שיפועים, אין להשאיר גל 

 בקצה העבודה.

נמדדת בשטח הכמות 

י"ע  6 -המבוצע המצטבר ב

 רצופים

 מ"ר

שור יניקוי וי  01.3.130

שולי עפר/מצע 

של מסלול 

 - בשטח מ

 מ"ר 90,000

  ומעלה

העבודה כוללת עבודת 

שור, מילוי חתירות, יי

איסוף ופינוי פסולת ועיבוד 

שיפועים, אין להשאיר גל 

  ה העבודה.בקצ

נמדדת בשטח הכמות 

י"ע  6 -המבוצע המצטבר ב

 רצופים

  מ"ר

הסרת ופינוי שכבת  חישוף 01.3.140

 יה.יאדמה/פסולת והצמח

התשלום כולל כל עבודות 

לוואי ועבודות זמניות, 

הנדרשות לשם ביצוע 

 מושלם של העבודה

  מ"ר

הידוק מבוקר  01.3.150

של מילוי עפר 

 מפולס

 מעבר מכבש עד לקבלת

שכבה יציבה על פי דרישות 

המפרט וביצוע בדיקות 

 שות.יה בדרידלאישור העמ

 מ"ק 

לא הידוק  01.3.160

של מילוי  מבוקר

 עפר מפולס

מעבר מכבש עד לקבלת 

 שכבה יציבה
 מ"ק 

לא -הידוק רגיל  01.3.170

/ הידוק  מבוקר

 קרקע יסוד

מעבר מכבש עד לקבלת 

 שכבה יציבה
 מ"ר 

01.3.180  

 

וק פיזור והיד

חומר מקורצף 

 20בשכבות עד 

פיזור החומר המקורצף 

בעובי, בשיפועים 

ובמפלסים הנדרשים, 

התשלום כולל פיזור, 

 הרטבה, עיבוד והידוק

 מ"ר
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מספר 

 סעיף

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור

הרטבת השטח, עיבודו  ס"מ

והידוקו לשביעות רצון 

 המפקח
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  עבודות בטון יצוק באתר -  02פרק 

  

  סוג הבטון  02.01

  .30-ן אחרת בסעיפי כתב הכמויות, יהיה ב, אם לא צוייהסוג הבטון במבנ  

  תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.  

  

  איכות הבטון והיציקות  02.02

  בקרה תנאי

תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט 

  למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.

  

  הבטון פוףצי

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת 

  מים, וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

  

  סגרגציה מניעת

יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו 

  לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. נפילת בטון לגובה של

  

  הבטון בדיקת

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, 

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה 26כמותם, ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

בלן ובביצועו בהתאם להוראות . כל הבדיקות תהיינה על חשבון הק106וזאת עפ"י ת"י 

  המפקח.

כל הבטון בפרויקט על כל מרכיביו יוצק עם משאבת בטון מתאימה לרבות משאבת 

  מייקו, ללא תוספת כספית. 

  

  טפסות (תבניות)  02.03

  הטפסות תוכן

ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא  904מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י 

דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את שקיעות או קריסה, תענה על 

  הצורה והגימורים הנדרשים בתכניות.
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  קובעי מרחק (ספייסרים)

את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים 

  .במרחקים

חל איסור מוחלט לקשירת הטפסות בחוטי קשירה. יש לקשור את התבניות בברגים או 

רי פלדה מאושרים ע"י המפקח. את הטפסים יש למרוח באמולסיה מתאימה אביז

שאושרה על ידי המפקח. יש לקטום פינות הבטון ע"י הצמדת סרגלים, משולשים, 

  כמפורט בתכניות ומחירם כלול במחירי היחידות השונות.

יש לסדר את התבניות עבור הבטון בהתאם לתכניות ולסדרי  הפסקות היציקה. מחירי 

  .טון כוללים יצירת מישקי הפסקות יציקה בקירות לפי התוכניותהב

  

  בטון חשוף

  ביצוע בטון יהיה לפי הדרישות הבאות:

  ויוכן בתנאי בקרה טובים. 30-בהיעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף מסוג ב  .א

מדיקט או לוחות עץ חדשים,  904הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י   .ב

ובי אחידים, בהתאם להנחיות האדריכל. הטפסות ישרים ובעלי רוחב אורך וע

או ש"ע.  6יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון, כגון תוצרת "פז" מס' 

ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב.היציקה 

  תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.

, חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' בהתאם יש להקפיד על כוון הלוחות, ההקצעה  .ג

  לדרישות האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.

קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר ע"י   .ד

  המפקח.

בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק.   .ה

  ס"מ. 1.5X1.5 בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל

  ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון טרום.  .ו

פגמים בבטון שיישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו רק אם הדבר יאושר ע"י   .ז

  המפקח.

אין להתחיל בבצוע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל                

  לשיטת התיקון הנדרשת.

הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים, הפסקה בכל מקום   .ח

  אחר כפופה לאישור המתכנן.

שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או   .ט

  לוחות למניעת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה.

א יהיו ברמת גימור בהמשך לאמור בסעיף ז' במידה ושטחי הבטון החשוף ל  .י

לשביעות רצון האדריכל ו/או המפקח יבצע הקבלן את כל הדרוש לתיקון 

 הליקויים וע"פ  המתכנן ללא תוספת מחיר.
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  פלדת הזיון    02.04

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על 

  וכל חומר אחר. המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך

. 739, או פלדה מצולעת לפי ת"י 893מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולה רגילה לפי ת"י 

  .560רשתות הזיון יהיו לפי ת"י 

המוטות שיסופקו מכל סוג יהיו ישרים בהחלט. הבדיקות של הפלדה יבוצעו על חשבון 

  הקבלן.

וחלפו במוטות אחרים כל הבדיקות אשר לא יתאימו לדרישות יורחקו מהמקום וי

  מתאימים.

  המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.

אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח. מוטות שאורכם אינו מספיק 

  יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.

מות בתכניות לגודל האלמנטים  היצוקים, על הקבלן לבדוק התאמת המידות הרשו

  ובמקרה של אי התאמה עליו להודיע למהנדס וכל זה לפני חיתוך הברזלים.

  יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.

את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש 

  י היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה.וזאת לפנ

               

  עוגנים לחיבור בין בטון קיים לחדש   

  או ש"ע מאושר.  UPAT ,HYLTIהעוגנים שיסופקו לאתר יהיו של חברה מוכרת כגון   

  העבודה כוללת: 

 ביצוע קדח בקוטר ועומק לפי המלצת ספק העוגן   .א

 ניקוי באוויר לחוץ של הקדח להוצאת אבק,   .ב

 החדרת אמפולה של תערובת אפוקסית  .ג

 החדרת העוגן.   .ד

בדיקות  3סה"כ  –ביצוע בדיקה מדגמית של שליפת העוגן ע"י מעבדה מוסמכת   .ה

בדיקות. מיקום הבדיקות יקבע ע"י המפקח או  54לכל פיר ובכל קומה. סה"כ כ 

  המתכנן.

  

  פירוק אלמנטים וטפסות  02.05

לדעת המתכנן ו/או המפקח אי אפשר  חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר

  לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח.

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח. 

  .כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר ויבוצע על חשבון הקבלן

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  42עמוד 

  קביעת פריטים בבטון  02.06

עיגון,  ייקבוע בבטון לפני יציקתו, כגון: קונסטרוקציות פלדה, שרוולים, ברגפרטים שיש ל

צינורות או אביזרים אחרים, יש להתקינם בדיוק נמרץ בתוך התבניות או בעזרת שבלונים 

ותמיכות מיוחדות לפני יציקת הבטון. יש לוודא שהפריטים הנ"ל נקבעו במקומות 

ח, יחוזקו למקומם באופן שיבטיח את ובגבהים בהתאם לתכניות או הוראות המפק

יציבותם בזמן היציקה, בעזרת ריתוך לברזלי הזיון או בעזרת חיזוקים נוספים וכו', 

  ומחירם כלול במחירי העבודות השונות.

  

  אשפרה  02.07

למניעת סדיקה פלסטית לפי האלטרנטיבות  ןכוללים אשפרת הבטו ןמחירי הבטו 

  הבאות:

  הוראות יצרן החומר ו/או המהנדס. לפי CURING COMPOUNDשכבת  .1

  ימים לפחות. 7השקיה באמצעות המטרה רצופה של  .2

  תן לפי הוראות המהנדס.רהארכת מועד פירוק התבניות והס .3

  .ותהיה כלולה במחיר היחידההאלטרנטיבה תיבחר ע"י הקבלן 

ורך הקירות רנה לאזשתפותאשפרת הקירות תבוצע ע"י כיסוי ביוטה, המטרה או טפטפו               

ימים. יש להוציא ו/או לסתת את כל ברזלי הקשירה  7 ותשארנה את הקיר רטוב ברציפות

  האשפרה. לפני

  הקבלן יכול להציע שיטות אחרות לאשפרה אך עליו לקבל אישור המפקח על כך.

  

  תערובת הבטון  02.08

מכת לפי על ידי מעבדה מוס , התערובת תיבדקבטוןשונה לתערובת במידה והקבלן יציע   

אין  על חשבונו הבלעדי של הקבלן. . כל הבדיקות הדרושות תהיינהסוגי היציקה השונים

  בכך לגרוע מטיב העבודה ההנדסי והאדריכלי.

    

  הפסקות יציקה  02.09

הפסקות יציקה אחרות לא יורשו  לפי הוראת המתכנן והמפקח.יבוצעו רק במקומות   

ת כלשהן עליו לקבל הנחיות מפורשות ואישור באופן כללי ואם הקבלן יזדקק לזאת מסיבו

והמפקח. הטיפול במישקים שיווצרו יהיה בהתאם להוראות מהנדס  מתכנןשל ה

  .ןהקונסטרוקציה, ונכלל במחירי הבטו

בחיבור בין בטון ישן לבטון חדש בנוסף לחספוס וניקוי פני הבטון יש למרוח "סיקה טופ   

110."  

  ואינם נמדדים בנפרד. ןבמחירי הבטו יםכלוליל וכל הנאמר לע הפסקות היציקהכל   
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  חורים, חריצים, קטומים  02.10

הכנת חורים, פתחים, מעברים, חריצים, במידות כלשהן (אופקיים ואנכיים),   .א

שקעים, כבלי חשמל ותקשורת ושקעים אחרים לפי התכניות ו/או לפי הוראות 

בהתאם למסומן ן המפקח, קיטומי פינות, אפי מים וכו', כלול במחיר הבטו

בתכניות ופרטיהן, ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא אם הוצגו סעיפים נפרדים 

 בכתב הכמויות.

  הנ"ל מתייחס גם לביצוע פתחים בתקרות לצורך ביצוע יציקות הבטון.

האחריות להכנת חורים (פתחים) למערכות כמתואר בס"ק א' לעיל חלה על   .ב

 הקבלן.

טי קונסטרוקציה חייב להיות מסומן תמיד חור ו/או מעבר באלמנפתח/לא כל   .ג

בתכניות הקונסטרוקציה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתיאום ובדיקה של 

  תכניות על המערכות.

  

  אופני המדידה והמחירים  02.11

בנוסף לאופני המדידה והמחירים שתוארו בסעיפים לעיל מובאות להלן השלמות נוספות   

  לנושא המדידה והמחירים:

וע מהאמור במפרט הכללי והמיוחד לעיל ההערות המוצגות בתכניות מבלי לגר  .א

כל  הקונסטרוקציה מחייבות את הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור במפרטים.

הדרישות בהערות אלה כלולות במחירי היחידה השונים אלא אם הוצגו עבורן 

  (כפול יוצא מהן) סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

קו מלוכסן ו/או מעוגל בתחתית הקיר/קורה ו/או בחלק גמר קירות ו/או קורות ב  .ב

העליון של קיר/קורה אינו נמדד בנפרד וכלול במחיר הקיר/קורה, אם לא הוצגו 

  לנ"ל סעיפים נפרדים.

לא תשולם תוספת עבור יציקות בטון והכנת טפסות בכל גובה שהוא בבנין,   .ג

אלא אם הוצגו  פוע, עבוד בליטות מקומיות, שקעים וכד', כנדרשייציקות בש

  עבור הנ"ל סעיפים מיוחדים בכתב הכמויות.

  

  .הנחיות כלליות לשיקום בטונים   02.12

המפרטים המיוחדים כוללים את מכלול התנאים המיוחדים, הדרישות הנוספות 

  והמשלימות, השונות או מנוגדות למפרט הכללי.

 העבודות תעשנה בהתאם לתוכניות.

  עבודות הכנה.  .1

  וקדמות.בדיקות מ  . 2

  עבודות תיקון בטון.  .3

  צביעת עמודים.  .4
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  עבודות הכנה  02.12.01

עם תחילת העבודה יכין הקבלן את הציוד הדרוש ואביזרי העזר החיוניים לביצוע  .1

מקצועי של העבודה. הציוד והאביזרים יכללו בין היתר: מעלית, מנוף או ציוד 

ולמות, פיגומים ו/או משטחי אחר לשינוע חומרים, "שרוולים" לפינוי פסולת, ס

גלגלות, "פלשנצוג") יריעות  עבודה תלויים, מתקנים ומכשירי עור להרמה (כמו

  ברזנט ופוליאטילן ועוד.

לפני תחילת העבודה כל עמוד וקורה יעברו בדיקה יסודית של המפקח ושטחי  .2

  העבודה יסומנו בקווים ישרים.

  

מרבית וללא גרימת נזק למבנה כל העבודות ייעשו בתיאום עם המפקח, בזהירות  .3

  ולציודו. הנזקים במידה ויגרמו, יתוקנו על ידי ועל חשבון הקבלן.

בידי המפקח הרשות לחלק את העבודה לקטעים ולחייב את הקבלן להשלמתה  .4

  .המוחלטת בטרם ניגש לעבודה במקטע אחר

  

  מוקדמות בדיקות 02.12.02

פולימרית או מערכת - צמנטית מערכת חומרים המשמשת לשיקום בטונים  היא מערכת

אפוקסית. המערכת כוללת מריחת פריימר מתאים מאותו יצרן לשיפור ההדבקות בין 

  בטון קיים לחדש.

המתכנן יאשר את החומר המומלץ לביצוע ע"י הקבלן לאחר שיספק אישורי מעבדה 

  מוסמכת להוכחת עמידות בדרישות הבאות:

  חוזק כפיפה.   א.

  חוזק לחיצה.  ב.

  ל אלסטיות.מודו  ג.

  חוזק הדבקות בין בטון קיים לחדש.  ד.

  

  מערכת בטון פולימרי  א.  

לפני התחלת העבודה יערוך הקבלן מספר בדיקות בשטח, כאשר חלק מהבדיקות 

יעשו ביציקה (כנגד תבנית) וחלק במריחה. הבדיקות יבוצעו על גבי מרצפות בטון 

 6ת לעיל יבצע הקבלן ס"מ. לכל אחד מהשיטות היישום המפורטו 45/4במידות 

  בדיקות לכל אחד מהדרישות הבאות:

  מגפ"ס. 8- מ  מגפ"ס ואף תוצאה לא פחות 10-לא פחות מ -חוזק כפיפה   א.

  מגפ"ס.  30-מגפ"ס ואף תוצאה לא פחות מ  35 45 - חוזק לחיצה   ב.

 28000- מגפ"ס ואף תוצאה גבוהה מ 25000- לא גבוה מ - מודול אלסטיות   ג.

  מגפ"ס.

 1.5- מגפ"ס ואף תוצאה לא פחות מ 2-לא פחות מ - הדבקות  חוזק  ד.

  מגפ"ס.
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בדיקות מכל אחד מהשיטות יישום אפשריות (יציקה  24 -סה"כ יערוך הקבלן כ

 2.5 - ס"מ ועובי מריחה לא יותר מ 5ל  10ומריחה). עובי היציקה בבדיקה יהיה בן 

מערכת תיקון ס"מ. כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו על חשבון הקבלן ויכללו במחיר 

  הבטון.

הבדיקות יערכו עם יישום פריימר מומלץ של היצרן.  כמו כן, יספק הקבלן 

למהנדס כל דוקומנטציה מתאימה המוכיחה שהמערכת המוצעת שימשה בעבר 

בהצלחה לתיקונים מהסוג בו מדובר, מפרט טכני להכנת השטח, לאחסון, ערבול, 

ת וכל מידע נוסף הדרוש לביצוע יישום גמור ואשפרה של המערכת, אמצעי בטיחו

  מושלם ולתפקוד המערכת בסביבה נתונה.

המפרט הטכני של היצרן לאחר אישורו, הופך לחלק בלתי נפרד של המפרט ועל 

  הקבלן למלא אחריו מבלי לסטות ממנו.

  

  מערכת גראוט אפוקסי  ב.  

  להלן הדרישות והקריטריונים לגראוט אפוקסי:

 מגפ"ס 50 לפחות - שעות  24חוזק לחיצה כעבור   .א

  מגפ"ס 85לפחות   -  ימים 7  חוזק לחיצה כעבור  .ב

  מגפ"ס 20לפחות   -  שעות 24חוזק כפיפה כעבור   .ג

  מגפ"ס 25לפחות  -  ימים 7חוזק כפיפה כעבור   .ד

  מגפ"ס 3.4לפחות   -  חוזק הידבקות לבטון קיים  .ה

  מגפ"ס 4.5לפחות  -חוזק הדבקות למתכת   .ו

  מגפ"ס 15,000לפחות  - מודול אלסטיות בכפיפה   .ז

  3%לא יותר מ  -כושר ספיגות מים   .ח

  

  בטונים שיקום עבודות  02.12.03

העבודות המתוארות בפרק זה מתייחסות לביצוע שיקום  בטון בעמודים  -כללי  .1

וקורות והן תבוצענה בהסתמך על הוראות טכניות של יצרן/ספק חומרי התיקון 

המפקח ועל מפרט מיוחד זה. בכל מקרה של ספק או סתירה תהיה ההחלטה של 

  הסופית והקובעת.

  .כל שטחי השיקום יסומנו ע"י המפקח, טרם תיקונם, בקווים מוגדרים וישרים .2

הדבר ישמש לקביעת גבולות העבודה ולצרכי התחשבנות ויהיה נתון להחלטתו 

  הבלעדית של המפקח.

  הכנת שטחי הבטון תבוצע ע"י סיתות, חציבה והתזת חול בלחץ. - הכנת השטח  .3

  ופן מקצועי וללא פגיעה בזיון הקיים.העבודה תבוצע בא  .א

  החציבה והסיתות ייעשו בעבודת ידיים וללא שימוש בפטישי אוויר.  .ב

  השימוש באיזמלים חשמליים יותר אך ורק לפי הוראות המפקח.  .ג
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ניקוי יסודי בעזרת אוויר דחוס, שטיפת  הכנת שטח הבנייה יעשה ע"י  .ד

 והרטבה בטרם יישום הבטון. (צמנטי בלבד)

  

כנה של שטחי הבטון המיועדים לתיקון תמשכנה עד לקבלת משטחי עבודות ה

  בטון "בריאים" ונקיים מכל סימני חלודה.

מוטות זיון חלודים ייחשפו במלוא היקפם והבטון מאחוריהם ייחצב לעומק של 

  מ"מ לפחות. 15

המהנדס הסמכות להחליט על תיקון הזיון הפגוע ע"י חיתוך ו/או הוספת  בידי

  ים. הכול לפי המצב שיתגלה בגמר הניקוי.מוטות וחישוק

לפני יישום חומרי התיקון ינוקה השטח בעזרת אוויר דחוס ובמידת הצורך 

  בחומצת מלח מדוללת (במקרה של זיהום).

 30% - החלפת מוטות הזיון וחישוקים במידה והפגיעה בקוטר המוט גדולה ב  .4

לולים במחיר מקוטרו. החלפת המוטות לרבות חיתוכם, במידת הנדרש, כ

  המערכת.

  .A .S 2.5ניקוי המוטות מחלודה רופפת או מתקלפת וניקוי חול לפי   .5

מריחת פריימר של היצרן על פני הבטון והזיון מסוג  עבור חומרים צמנטיים   .6

  בלבד..

  יישום מערכת חומרים מאושרת ביציקה או מריחה תלוי בעובי התיקון.  .7

יקון, יעשו ע"י שליכטה צמנטית של יצרן גמר והחלקה סופיים של פני הת  .8

המערכת, במידה ופני הבטון לא חלקים ו/או עם סימני סגרגציה. עובי ההחלקה 

  מ"מ. 2 - לא יותר מ

  

  עמודים צביעת  02.12.04

גמר האזור המשוקם יהיה על ידי צביעה בטמאגלס או ש"ע מאושר בגוון לפי בחירת 

בודה כוללת מריחת פריימר , הכל לפי מיקרון. הע 60המזמין ובעובי של לפחות 

  . המלצות היצרן

  

  ותשלום מדידה אופני 02.12.05

עבודות השיקום ימדדו לפי נפח השיקום ובכל מידה שהיא. מחירי היחידה יכללו את 

 הנאמר לעיל הכל עד לעבודה מושלמת
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  חיזוק מבנים ביריעות חוזק סינטטיות 02.13

  

 כללי 02.13.01 

יהיו מסיבי זכוכית או סיבי פחמן. הקבלן יספק למתכנן את  יריעות המשמשות לחיזוק

כל הדוקומנטציה המתאימה והמוכיחה שהיריעות המוצעות שימשו בעבר בהצלחה 

  לתיקונים וחיזוקים מהסוג בו מדובר.

כמו כן, יספק הקבלן מפרט טכני להכנת השטח, לאחסון החומרים, ערבול הדבקים, 

ושים וכל מידע נוסף הדרוש לביצוע מושלם יישום ההדבקה, אמצעי בטיחות הדר

  בסביבה הנתונה.

המפרט הטכני של היצרן, לאחר אישורו, הופך לחלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן 

  K-2למלא אחריו מבלי לסתות ממנו.  העבודות תעשנה בהתאם לפרטים בתוכנית 

  

  השטח הכנת 02.13.02

י ממלחים, שמנים וכל חומר מפריד. על היריעות  יודבקו על פני בטון יבש , ישר ונק

מנת לקבל פני שטח מתאימים להדבקה יש להשחיז או לחספס ע"י התזת חול את פני  

יש למלא  -הבטון. במידה ופני הבטון עם סימני סגרגציה,  חורים או שקערוריות 

  וליישר את פני השטח בגראוט מתאים, בהתאם להנחיות המתכנן.

  מלא, חזק וחלק ככל האפשר. אזור ההדבקה צריך להיות

  

 הפריימר הכנת  02.13.03

הדבקים האפוקסיים השונים הם דו קומפוננטיים. יש לשמור בדיוק על היחס שנקבע 

על ידי היצרן בין הבסיס והמקשה. למניעת ספק, יסופקו לשטח אריזות הדבק של 

  המקשה והבסיס ביחסים תואמים וערבול  מנה אחת של פריימר.

צע במערבל יד חשמלי בסיבוב איטי וימשך שלוש דקות לפחות. במידה ותוך הערבול יבו

כדי הערבול תתקבל הצמיגות הדרושה או גוון אחיד, יפסל החומר לשימוש. כמות 

  גרם למ"ר שטח בטון. 750עד  500הפריימר תהא בין 

  

  היריעות הכנת   02.13.04

תוך יש לקחת בחשבון את יש לחתוך את היריעות לפי המידות המתוכננות מראש. בחי

  כיוון הראשי של הסיבים ואת החפיפה הדרושה.

בסיום החיתוך יש לפרוס את היריעות על שולחן עבודה בגודל מתאים, חלק, נקי ובלתי 

  סופג. 

מספיגים את היריעה בדבק אפוקסי תואם בעזרת רולר עד לרוויה בכמות מומלצת על 

  ידי היצרן.  
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  :הכמויות המקובלות להספגה

  גרם למ"ר 800 –יריעות פחמן   .א

 גרם למ"ר 1,000 –יריעות זכוכית   .ב

  

  היריעות הדבקת   02.13.05

לאחר יישום הפריימר על פני הבטון בעובי תואם לספיגות הבטון ולאיכות הכנת 

השטח, יש להמתין כחצי שעה עד להתחלת התייבשות הפריימר ולהתחיל בהדבקת 

פריימר, תלוי בטמפרטורה של הסביבה. היריעות. זמן ההדבקה, לאחר מריחת ה

מעלות צלסיוס, השטח יישאר דביק ומוכן להדבקה במשך שלוש שעות.  10לדוגמא: ב 

  מעלות צלסיוס זמן ההמתנה יתקצר לשעה אחת בלבד. 30ב 

בגמר מריחת הפריימר וההספגה של היריעות, מדביקים את היריעות לפני השטח 

נן. את היריעה יד להדק אל פני הבטון בעזרת בכיוונים לפי המתואר בתוכנית המתכ

רולרים או אמצעים אחרים. יש להמשיך ולהדק את היריעות על מנת לגרום להצמדה 

מלאה ולבטל כל נוכחות של כריות אוויר. ניתן להוסיף יריעות נוספות ברצף עד לקבלת 

  כוח מתיחה המומלץ על ידי המתכנן.

ללי אוויר בין השכבות, יש לבטלם על ידי בסיום ייבוש המערכת, במידה ומתגלים ח

  הזרקת אפוקסי דליל.

  

  ותשלום מדידה אופני   02.13.06

עבודות החיזוק ימדדו לפי שטח של שכבת יריעה בודדת לפי ובהפרדה בין יריעות פחמן 

וזכוכית. הגדרת החיזוק תותנה בכוח מתיחה לתכן או שרות ולעיבור תואם של פני 

  הבטון.

  יכללו: עבודות ההדבקה

  תכנון וקבלת אישור המתכנן  לכוח מתיחה הדרוש.  .א

 אספקת כל החומרים הדרושים כגון: היריעות, פריימר ודבק האפוקסי.  .ב

 ביצוע החיזוק.  .ג

", לרבות מיקומי החיזוקים, סוגי החיזוקים, מספר MADE ASביצוע תוכניות "  .ד

 התוכ' יאושרו ע"י המהנדס. - שכבות החיזוק וכו'
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  בטון טרוםמוצרי  -  03פרק 

  

  לוחות  (פלטות)  חלולים  דרוכים  03.01

 5חלק  466העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון דרוך ולת"י   א.

  ללוחות חלולים דרוכים.

  בתוכניות הקונסטרוקציה. יםמימדי הפלטות וסוגן נתונ  ב.

  . 50-סוג הבטון ב  ג.

לא תשולם כל   –נחיות המהנדס הכול בהתאם לה 60- סוג הבטון יכול להיות גם ב

  . 60-מחיר בגין שימוש בבטון מסוג ב תוספת

הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המהנדס. הדריכה תהיה שיטת דריכת קדם.   ד.

אחד המבחנים לאישור המפעל תהיה יכולתו לספק פלטות שתחתיתן תענה על 

  דרישות סעיף ו' להלן.

היצרן לאישור המהנדס תכנון מפורט של  לפני הביצוע החרושתי, יגיש הקבלן/  ה.

הפלטות כשהוא מלווה בחשבון סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים 

והמפתחים כנדרש בתוכניות. הקבלן/ היצרן אחראי לספק את הפלטות עפ"י 

העומסים והמפתחים הנדרשים, אך סוגי הפלטות הרשומים בתוכניות הם 

  מינימום הכרחי.

יהיו נקיים, חלקים, מלאים ללא חללים וכיסי חצץ וללא פני תחתית הפלטות   ו.

  "סחיבות" של בטון עם קיטום פינות אחיד וחלק ותפרים אחידים.

באזורים בהם יבוצע "טופינג", על הפנים העליונים של הפלטות להיות   ז.

עפ"י  3מחוספסים על מנת להבטיח אחיזתו הטובה. החספוס יבוצע לדרגה מס' 

  היה בניצב לציר הפלטות., וי4חלק  466ת"י 

קדיחת החורים עבור צנרת או מחסומי רצפה תיעשה לפני יציקת הטופינג,   ח.

ולאחר מילוי המישקים. קדיחת חורים תהיה אך ורק לפי הנחיות המהנדס 

  ותיעשה במקדח יהלום.

צמנטי את התושבות בקורות עליהן מונחות -לפני הרכבת הפלטות יש לדייס בדיס  ט.

וס הפלטות יעשה על הדיס הרטוב, ולאחר גמר הפילוס ינוקו שיירי הפלטות. פיל

  הדיס מפני ומדפנות הקורות.

  סיבולות  ייצור  י.

מ"מ. הסטייה ממידות רוחב הפלטות  2הסטייה בתחתית הפלטות לא תעלה על   

  ס"מ. 1מ"מ. הסטייה ממידות אורך הפלטות לא תעלה על  2לא תעלה על 

  סיבולת  הרכבה  יא.

  מ"מ. 5יה מהמקום המתוכנן של הפלטות לא תעלה על הסטי  )1

מ"מ בתחתית  3הפרש מפלס בין שתי פלטות סמוכות לא יעלה על   )2

  הפלטות.

  הרכבת הפלטות תיעשה כך שהמישקים יהיו בקווים ישרים ורצופים.  )3
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  בדיקת  פלטות  טרומיות  דרוכות  יב.

מהיצרן לשלוח מדגם או המפקח רשאי בכל שלב של הייצור או ההרכבה, לדרוש   

מדגמים של פלטות (עפ"י בחירה אקראית) למעבדה מוסמכת, כדי לבדוק את 

עמידותם בתנאי ההעמסה הנדרשים. הבדיקה תהיה לכפף במצב אלסטי ולחוזק 

העדכני. מודגש במפורש שאם  252להרס. הבדיקות יעשו בכפוף להנחיות ת"י 

י המהנדס לפסול את כל אחד המדגמים לא יעמוד בתנאי התקן הזה, רשא

הפלטות מאותו סוג שיוצרו עד למועד הבדיקה, וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות 

בכך יחולו על הקבלן לרבות הוצאות הבדיקה. אם לא יעמדו הפלטות במבחן 

הניסויים והעמסה, יחולו הוצאות הבדיקה הנוספות על הקבלן, וזאת בנוסף 

  לאמור בחוזה.

  כה  בחתך  הפלטותמיקום  גדילי  הדרי  יג.

גדילי הדריכה ימוקמו בחתך הפלטות באופן כזה שכסוי הבטון מתחת לגדילים   

  יתאים לעמידה של שעתיים בפני אש.

  

  מילוי  מישקים  03.02

מילוי מישקים יבוצע מיד לאחר הרכבת הפלטות. המישקים יהיו נקיים, חופשיים מכל   

 3 -צמנט  1א טיט צמנט ביחס תערובת חומר זר ויורטבו לפני המילוי. חומר המילוי הו

  חול.
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  עבודות בניה -  04פרק 

  

  כ ל ל י  04.01

או כל חלק רלוונטי אחר,  ,04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק   

  בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן :

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה, בהתאם   א.  

ן במפרט הכללי. יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאת למצוי

  קוצים בזמן היציקה, עבור שטרבות בטון.

  כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.  ב.  

  חגורות בקירות הבניה יוצקו בתוך תבניות עץ.  ג.  

  לא יותר שימוש בשברי בלוקים.  ד.  

  ם על צידם.לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחי  ה.  

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

  

  אופן הבניה  04.02

לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור   -  

  המפקח. מתחת לשורה זו יש להניח נייר טול לפי הסעיף המתאים.

ני קשר חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינ  -  

  (שטרבות).

חיבור מחיצות או קירות אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר   -  

(שטרבות) ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון 

 60ס"מ, באורך בולט של  40מ"מ, ברווחים של  8יבלוט זיון קשר (קוצים) בקוטר 

  שינני הקשר.ס"מ, שיוכנס אל הרווחים שבין 

חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט צמנט   -  

  ס"מ. 1.5שעוביו לא יעלה על 

מלאים  –מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי   -  

  ואחידים בעוביים.

  

  הצבה  וביטון  משקופים  04.03

יצוקים, ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר בפתחים בתוך קירות בנויים או   א.

  לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תבוצע הצבת המשקופים   ב.

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

  אחרת.ם לא צויין אמ"מ,  15 של הטיח ישאר רווח לפחות

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדייס צמנטי. בכל מקרה   ג.

שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על 

  חשבונו.
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  ביטון משקופים עוורים  04.04

  הביטון יבוצע עם חומר אטים נגד רטיבות.  

  

  חיבור מחיצות וקירות  04.05

חיבור מחיצות וקירות חדשים לקירות/מחיצות קיימים יכלול גם הכנות בקירות/מחיצות   

קיימים ובכלל זה הסרת תגמירים ומריחת טיט הדבקה. כמו כן יכלול החיבור שתילת 

מ"מ באורך  8קוצי חיבור שבין שני חלקי הבנייה (קיימת וחדשה), ממוטות פלדה בקוטר 

לוק שני. כמו כן יכלול החיבור בנדז'ים בין בניה לבטון, ס"מ מכל צד, כל ב 30 –ס"מ  60

ס"מ  10/20או  10/10או בין שני סוגי בטון ויציקת עמודוני בטון (חגורות אנכיות) במידות 

  מ"מ. 10מוטות פלדה מצולעים בקוטר  2בהתאמה עם 

  

  סתימת פתחים בקירות קיימים  04.06

ים תוך ביצוע חיבור בנאי (שטרבות) בין סתימת הפתחים תעשה בבנייה בבלוקי בטון חלול  

  ס"מ. 20הקיים לחדש, כל בלוק שני בעומק 

  

  התאמת פתחים  04.07

לשם התאמת פתחים קיימים בקירות ומחיצות עבור הרכבת מוצרי נגרות ו/או מסגרות,   

ס"מ בכל צד או בהיקפו של הפתח הכוללת  25יש לבצע הגדלת או הקטנת הפתחים עד 

  ת:את העבודות הבאו

  הגדלת פתח  א.  

 15הריסת הבניה הקיימת עד לקבלת המידות הדרושות והריסה נוספת ברוחב     

ס"מ עבור חגורות בטון, יציקת חגורה/ות בטון בכל צד או בהיקפו של הפתח, 

טיוח החגורה/ות, צביעה, תיקוני טיח וצבע שנפגעו במהלך עבודות ההריסה. זיון 

מ. החגורות יעוגנו לקירות הקיימים בקוצי מ" 8מוטות פלדה בקוטר  2 –החגורה 

ס"מ בתוך החגורה  12 –ס"מ  40מ"מ באורך  8חיבור ממוטות פלדה בקוטר 

  והנותר בכל בלוק שני בכל צד של הפתח, לרבות קדיחת הקדחים הדרושים.

  הקטנת פתח  ב.  

יציקת חגורה/חגורות בטון בכל צד או בהיקפו של הפתח, עד לקבלת המידות     

, טיוח וצביעת החגורה/ות, וכן חיבור החגורה לבנייה הקיימת, בקוצי הדרושות

  סעיף א' לעיל.-חיבור וזיון החגורה בהתאם לאמור בתת
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  לבני זכוכית  04.08

  תכולת העבודה  א.  

ר מסך מזכוכית קיזכוכית מוקפים ב קירות עגולים מלבנייש לספק   .1    

  .גגור היזבא תכתומ

  זכוכית נילבות ודהגשות דרושות עבור עב  ב.  

ים רעבור לבני הזכוכית, חומ נתונים טכנייםהמוצר: היצרן יגיש  ונינת  .1    

  ת.כיכוזלבני  ואביזריים טיצמנ

  וון.וג מא, דוגסוגמים של לבני זכוכית עבור כל דגם: היצרן יגיש גמיד  .2    

  םריומח  ג.  

חצאים  נישל ש ץבור בלחחי יצרו על ידייואים ושלבני זכוכית שאינם נ  .1    

סטנדרטי של  מתועש וי; עם ציפקיקום חלאת שקופה ליצירת ויוכזכשל 

 175ת של והאיכ פרטיהזכוכית יעמדו במ ני; לבקצוותמיושם ב -היצרן 

18 DIN תכונות ולהלן למרקם, מידות  ותהמפורטלדרישות ימו ויתא

  ת:ואחר

  .ם: רשת, בכוון אחדפימרקמים שקו  א)      

סטנדרטי של היצרן  ותקצ ויפייש לספק צהקצוות:  ויגוון ציפ  ב)      

  בוטירל.-שקוף על בסיס פוליביניל-צימסוג ח

) in    7/8-3מ"מ ( 98דות: בעובי חיקות של היוידות מדמי  ג)      

  מ"מ. 197ל ע) in 3/4-7מ"מ ( 197דות יובמ

  ש לספק את אחד מהר"מ:: יGB-1סוג   ד)      

        1 (Essex AA manufactured by Pitsburgh Corning Corp.  

        2(  Spary manufactured by Weck Glass Blocks  

, עם כושר Z 275יש להשתמש בבטון לבן עם מוסף מעכב מסוג   .2    

  התכווצות נמוך.

יש להשתמש בחול מדורג ללא חומרים זרים עם גרגירים בגודל מרבי של   .3    

  מ"מ. 3

לשיפור החלקות. יש להשתמש במלט קשה שניתן יהיה להוסיף לו מוסף   .4    

. החוזק הזה B-20המלט לשימוש בצלעות יהיה בעל חוזק ללחיצה של   

. יש לערבב היטב את 1:3יושג על ידי תערובת טיט של צמנט וחול ביחס 

  הטיט, שיהיה צפוף ובתוספת מספיקה של מים.

מ"מ וריפוד צפוף של סיבי  11X100רצועות התפשטות: מידות נומינליות   .5    

  זכוכית.

חיזוקי (מישקי) הלוח: יחידות חוט תיל מרותך מסוג סולם טרומיות עם   .6    

מוטות צד נמשכים מכופפים ומוטות הצלבה פשוטים לאורכים ישרים 

  ועונים לדרישות הבאות:



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  54עמוד 

חוט תיל מפלדה מגולוונת בטבילה חמה: עם צפוי אבץ מיושם   א)      

  בתהליך טבילה חמה לאחר הייצור וההרכבה.

  מ"מ. 3.8חוט: בקוטר מידת ה  ב)      

ס"מ ממרכז למרכז אלא אם צויין  50מרווחים של מוטות הצד:   ג)      

  אחרת בתכניות.

עוגני לוח: בניית יחידת זכוכית מרצועות פלדה מחוררות תקניות של   .7    

מ"מ,  600מ"מ ואורך  44מ"מ ברוחב  0.9היצרן, בעובי ללא ציפוי 

  מגולוון בטבילה חמה לאחר החירור.

אמולסית אספלט: אמולסית אספלט על בסיס מים מסוג המומלץ על ידי   .8    

  יצרן לבני הזכוכית.

  שיטות בנייה  ד.  

מ"מ בטון כמתואר בתכניות  80ללבני זכוכית חלולים תהיה עטיפה של   .1    

  אולם היא לא תעלה על עובי הזכוכית.

ית הכנת המפתן, המשקוף והמזוזה: הקבלן ימרח שכבה עבה של אמולס  .2    

אספלט למפתן; יאפשר לזה להתייבש לפני יישום המלט. הקבלן ידביק 

את רצועות ההתפשטות אל המזוזות והמשקוף עם גושים של אמולסית 

  אספלט, תוך כדי משיכת רצועות ההתפשטות אל המפתן.

הקבלן יניח את לבני הזכוכית מיושרים ומפולסים, במרווחים שווים   .3    

מ"מ אלא  6ישמור על רוחב מישקים של  ומתואם עם עבודות אחרות,

אם צויין אחרת בתכניות. יש להשתמש במרית מגומי לדחוף את הלבנים 

למקומם; אין להשתמש בכלי פלדה ואין לאפשר ללבנים לבוא במגע עם 

אביזרים ומסגרות מתכת. יש להשתמש בטריז במישקי מלט בשורות 

ט מבין התחתונות במקומות בהם נדרש למנוע את יציאת המל

המישקים. על הקבלן לוודא שמישקי ההתפשטות יהיו ללא מלט. את 

המישקים החשופים יש לעבד כך שיהיו מושקעים עם מוט שיהיה גדול 

יותר מאשר רוחב המישק; יש לבצע את הכיחול כאשר המלט עדיין 

במצב פלסטי ולפני שהוא מתייצב. יש להסיר את התריזים, אם יעשה 

ת החללים במלט. יש להסיר עודף מלט מפני לבני בהם שימוש, ולמלא א

  הזכוכית כאשר מעבדים את המישקים.

כיחול יבוצע מיד לאחר הנחת לבני הזכוכית ולפני שהמלט התייצב על   .4    

  מנת להבטיח קשר טוב עם מצע המלט.

המישקים יהיו הדוקים וצפופים למניעת חדירת לחות דרך המלט. המלט   .5    

יה בעל תכונות זהות לאלה של מלט המצע. לכיחול המישקים יה

  המישקים יהיו מוגנים בצורה מספקת למניעת התייבשות טרם זמנה.

מספר, חתך ואיכות הזיון הנדרש יהיה מבוסס על חישוב סטטי אשר   .6    

יבוצע על ידי יצרן לבני הזכוכית. הזיון יפוזר בצורה שווה או יוקצה 

ס"מ. יש להשתמש במוטות  65על  לצלעות. המרווחים בין הזיון לא יעלה

  פלדה עם קוטר קטן. הזיון יהיה מגולוון.
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הזיון יכוסה כיאות עם מלט. הקבלן יתקין זיון במישקים האופקיים   .7    

במרווחים שימליץ יצרן הלבנים ואשר יעברו ברצף מקצה לקצה 

  הרצועות ויעמדו בדרישות הבאות:

מ"מ. יש להניח  600לה על מרווח אנכי בין זיון הרצועות: לא יע  א)      

את הזיון במישקים מעל ומתחת לכל הפתחים בתוך לוחות לבני 

מ"מ כאשר נחוץ  150הזכוכית. יש לבצע חפיפה של הזיון לפחות 

יותר מאורך יחידה אחת. יש לעטוף את הזיון במלט על ידי 

הנחה של המצע התחתון של המלט, לאחר מכן ללחוץ את הזיון 

  אותו בחצי השני של מצע המלט ויישורו.לתוך המצע ולכסות 

יש להניח את עוגני הרצועות במקומות על פי המלצת יצרן לבני   ב)      

הזכוכית ובמישקים האופקיים בהם יש זיון. יש להאריך את 

מ"מ לתוך המישקים ולכופף בתוך  300עוגני הרצועות לפחות 

  מישק ההתפשטות בקצוות הרצועות.

התפשטות במזוזות, במשקופים, במחיצה יש להתקין רצועות   ג)      

  האנכית, בחלונות ובמקומות אחרים שיצויינו.

  הקבלן יוודא שתהיה הפרדה בין זכוכית ופלדה.  .8    

יש למנוע כל קשר בין הבנין וקונסטרוקצית לבני הזכוכית ויש לתכנן את   .9    

  המישקים בהתאם.

טרוקציה או במבנה, על מנת לתת ללבני הזכוכית תמיכה מובטחת בקונס  .10    

מ"מ לפחות ואשר רוחבו  40הקבלן יספק מזוזה פנימית וחיצונית בעומק 

יהיה זהה לזה של לבני הזכוכית. המזוזה תשמש לכסות את מישק 

  ההתפשטות.

במקרה שמזוזות יסופקו רק בצד אחד או שקיר לבני הזכוכית נתקל   .11    

לבני הזכוכית כך בחלקו הפנימי של הקשת, יהיה צורך לקשור את קיר 

  שהתנועה בכל הכיוונים ומקביל לחזיתות תהיה בלתי אפשרית.

  סטיות מותרות בהקמה  ה.  

יש להניח את לבני הזכוכית אנכיים ומפולסים ובמרווחים שווים. כמו כן   .1    

הפינות יהיו אנכיות. אלא אם צויין אחרת יש, לעמוד בדרישות בסטיות 

  מותרות מרביות מצטברות להקמה:

  מ'. 3מ"מ על כל  3סטייה מהאנך:   א)      

  מ'. 3מ"מ על כל  3סטייה מהמישור:   ב)      

  מ'. 3מ"מ על כל  3סטייה מהמיקום:   ג)      

  מ'. 3מ"מ על כל  6סטייה מהאלכסון:   ד)      
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  אופני מדידה ותשלום  04.09

בנוסף לאמור במפרט הכללי יש להתחשב בסעיפים להלן והמחירים יכללו, אולם   א.  

  יהיו מוגבלים, לר"מ:לא 

אופני מדידה לעבודות  – 0400.00קירות לבני הזכוכית ימדדו כמפורט בסעיף   ב.  

בנייה. המחירים יכללו את הדרישות להגשות וחישוב סטטי אשר יבוצע על ידי 

  יצרן לבני הזכוכית.

  מחיר מ"ר קיר לבני זכוכית יכלול את הזיון. – 0400.13בניגוד לסעיף   ג.  

יכלול המחיר את כל סוגי לבני הזכוכית הדרושים לבניית קיר, כמפורט  בנוסף  ד.  

  בתכניות, וכן את כל העלויות האחרות אשר תדרשנה לבצוע מושלם של העבודה.

, את החגורות 0400.02מחיר יחידה של בלוקי בטון יכלול, בנוסף לאמור בסעיף   ה.  

  ה.והזיון בהם ואת רצועת האיטום בין הנדבך העליון והתקר

  מחירי בלוקי בטון יכללו את הר"מ:  ו.  

  מחיצות משופעות ומחיצות מעוגלות.  .1    

  עבודה בגבהים שונים.  .2    

  גמר חלקו העליון של המחיצה בקו משופע.  .3    

  מעקות ימדדו כמחיצות.  .4    
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  עבודות איטום -  05פרק 

  

  יצירת שיפועי ניקוז בגגות  05.01

על ידי יציקת "בטון קל". בטון עם אגרגט קל או בטון יצירת שיפועי הניקוז בגג תעשה   

ק"ג/מ"ק.  350ק"ג/מ"ק עם תכולת צמנט של  1400מוקצף בעל משקל מרחבי של לפחות 

ק"ג/סמ"ר). בטון השיפועים  40מגפ"ס ( 4חוזק הלחיצה של ה"בטון קל" יהיה לפחות 

נחו שבלונות לפי ס"מ. בפני הגג יו 15מ"מ כל  4בקוטר  מגולוונת יכלול רשת עליונה

  שיפועי ניקוז.

  

  רולקות בטון  05.02

ס"מ. לפני ביצוע הרולקות יש לשטוף  6X6הרולקות יבוצעו מטיט בטון בחתך משולש   

  היטב את הפינות.

  הרולקות יעובדו בהחלקת כף עץ מצופה לבד.  

  אזור הרולקות ינוקה משיירי בטון כך שלא תשארנה בליטות.  

  ימים. 3שעות מתחילת יציקתן ותמשך  4לקות, שתחל כעבור יש להקפיד על אשפרת הרו  

  הרכב טיט הבטון ליציקת הרולקות יהיה:  

  שק אחד של צמנט.  -  

  עשרה דליים חול.  -  

  חמישה ליטר דבק אקרילי.  -  

  

  ומניות משוכללותטאטום הגג ביריעות בי  05.03

ביטומנית  בסעיף זה מתוארת שיטה לאיטום הגג ביריעות ביטומניות בעלות מסה  

  .SBSהמשופרת בפולימרים אלסטומריים מסוג 

גרם/מ"ר,  250יריעות אלו תהיינה מזוינות בלבד (לא ארוג) מסיבי פוליאסטר, במשקל   

  מסוג "פוליפז" של חב' פזקר או ש"ע.

יריעות האיטום תודבקנה או תולחמנה במלואן לתשתית הקיימת בשכבה אחת של   

מ"מ מהסוג המתואר ומפורט  5יריעות תהינה בעובי יריעות ביטומניות משוכללות. ה

להלן. כוונת המזמין הינה כי עבודה בהתאם למפרט זה תבוצע על פני התשתית  2בסעיף 

אחר הכנתה. בחלק מהגג, אשר ישמש להליכת שרות אינטנסיבית, תונחנה הקיימת ל

  מרצפות מדרכה (ע"ג יריעה גיאוטכנית).
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  תהגדרו  א)  

כשמן, מיושמות באחד משלבי העבודה המוקדמים  -וק" יריעות חיז"  )1    

  במקומות תורפה מועדים, כגון "רולקות", מעל סדקים וכו'.

הינה יריעה הבאה לתת הגנה פיסית ואטימה עליונה על  - יריעות חיפוי" "  )2    

  גבי מערכת האיטום באזורי ההגבהות, כגון מעקות.

 לאפשר הלחמה משופרתח וטמיועדת להחליק המש - כבת החלקה" "ש  )3    

של יריעות האיטום. שכבה זו אופציונלית וניתנת ליישום מקומי, או 

  א, הכל לפי העניין.בכלל ל

  

  ומריםח  ב.  

  כללי  )1    

היריעות תהיינה כמתואר לעיל וכפי שתכונותיהן יפורטו בטבלה   (א)      

  שלהלן.

 החומרים יסופקו באריזה המקורית הנושאת את שמו הטכני של  (ב)      

החומר, שם היצרן, תאריך ייצורו ולגבי מוצרים לגביהן יש 

  הגבלה לחיי המדף, גם את התאריך בו יפוג תוקף שימוש.

בכל מקום בו מוזכר שם של מוצר או חברה, יש לקרוא "או   (ג)      

  .שווה ערך"

  פריימר  )2    

מוצקים כגון  35-30מריחת היסוד תהיה תמיסה ביטומנית בעלת %       

) או סמרחנול" (תעמ"(ביטום), או  101או ביטומן  ר)" (פזק474"ג'י.א.סי 

  ש"ע.

  ביטומן מנושף  )3    

ביטומן מנושף ליישור ו/או הדבקה של יריעות איטום (אופציונלי) יהיה       

  .85/40ביטומן חם מנושף יהיה 

  אלסטגום  )4    

הביטומן לעיבוד משלים של צנרת יהיה ביטומן חם אלסטומרי כגון       

  " (פזקר), או ש"ע.795 "אלסטגום

  ארג  )5    

היה ארג זכוכית לבן במשקל מזערי י ארג לזיון הביטומן האלסטומרי,      

  (חוטי אוגוסטו שומורט) או ש"ע. EP 310למ"ר כגון גרם  50של 

   



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  59עמוד 

  פרופיל מתכת  )6    

פרופילי המתכת לקיבוע עליון של היריעות. הפרופילים לקבוע קצוות       

מ"מ.  1.5היו מאלומיניום בעובי מזערי של העליונים של היריעות י

הפרופיל יהיה כזה, שיאפשר מילוי "במסטיק" ואיטום בינו לבין 

ם הדיבלי זה יימדד וישולם בנפרד. טפרהתשתית, בהתאם לתוכניות. 

לקיבוע של הפרופילים יהיו בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור שלא 

 35-עומקם לא יפחת מ ס"מ: 30יבוצעו במרווחים של וק"ג  50-יפחת מ

מ"מ. הדיבל יהיה מסוג המוחדר במכה  5מ"מ וקוטר הקידוח יהיה 

  ."UPAT UN 5/6/36"" או HPS 5/6 ומוחזר בהברגה כדוגמת "הילטי

  חבקים  )7    

החבק לקיבוע בקצה העליון של צינורות בולטים יהיה מפלדת אלחלד,       

  מ"מ. 11ברוחב מינימלי של  ABAמסוג כגון 

  יקמסט  )8    

מסטיק" לאיטום עליון (כלול במחיר עב' יריעות) יבוצע בין פרופיל "ה      

המתכת לבין התשתית, יהיה על בסיס "פוליקרבונט" כגון "יוניפלקס" 

  בורג).מ(שו

  לאיטום חהכנת השט  ג.  

  םהתשתית לאיטו  .1    

התשתית לאיטום תהיה יציבה וחלקה דיה לקבלת השכבות. התשתית       

יה ויישורה וגמר הכנות לפי פרק ההכנות, מהווה הקיימת לאחר ניקו

  .עקרונית תשתית נאותה

באם תתקבל, מקומית, תשתית שונה מזו, אשר אינה מאפשרת לדעת       

המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום, יש לתקן ולהחליק את 

התשתית. תיקון התשתית יבוצע בטיח פולימרי או במריחות ביטומן חם 

  לפי העניין ובתאום עם המפקח., הכל 85/40

  ןיוקני  .2    

ניקוי יסודי של השטח וסימון הסדקים ושאר הפגמים בבטון ובאספלט       

  לקראת ביצוע התיקונים.

  סדקים רחבים בתשתית האופקית  .3    

טיפול בסדקים הרחבים בתשתית האופקית וה"רולקות". (בסדקים       

  מ"מ). 0.5ברוחב מעל 

לעיל),  2סעיף ב/- תמיסה ביטומנית (תת ר"מריחת "פריימ  (א)      

ס"מ, על פני הבטון בכל אחד משני צידי הסדק.  40ברוחב 

  ס"מ. 5צביעה עבה של הסדק בפס סיד ברוחב של 
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מ"מ, מהסוג  5רצועה מיריעת איטום חלקה בעובי  תהלחמ  (ב)      

ס"מ ואורכה  33- רוחב הרצועה כ 1א/ף סעי- המתואר בתת

מ מאורך הסדק לכל כיוון, והיא ס" 30- הכולל יהיה גדול בכ

כאשר הסיוד הנ"ל ימנע  תולחם במלואה על פני הסדק,

  הידבקותה במרכז.

  הערה:      

לאזור ה"רולקה" הננו מתיחסים כאזור המועד לסדיקה, ויטופל כנ"ל.       

ס"מ מכל צד לא יימרחו ב"פריימר". רוחב היריעה  2-הרולקה עצמה ו

ס"מ מכל  10ס"מ. יש לוודא כי לפחות  50("יריעת חיזוק") יהיה לפחות 

יש לתת  צד של ה"רולקה" יהיו מולחמים בשלמות לתשתית. דגש מיוחד

  למריחת ה"פריימר" מעל ה"רולקה".

  

  צנרת  .4    

טיפול בצנרת החודרת את התשתית יתבצע בהתאם לתוכניות תוך שילוב       

 4-פחת מביטומן חם אלסטומרי וארג זכוכית. עובי השכבה המזוינת לא י

  מ"מ.

  

  העיקרית םאיטוהשכבת   ד.  

  בחירת היריעות  )1    

שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומניות משוכללות בהלחמה (או       

הדבקה בביטומן חם באם יהיה שימוש ביריעות המיועדות ומותאמות 

להדבקה כזו). יריעות ביטומניות אלה תהיינה משופרות בפולימרים ועם 

  זיון פוליאסטר.

  ההדבקות לתשתית  )2    

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל התשתית הקיימת או תשתית בטון       

הכל לפי העניין. העבודה תבוצע בהתאם  - המרוחה בשכבת יסוד, 

להוראות היצרן ובהתאם לתוכניות ולהנחת דעת המפקח. במידה 

במפלס האופקי תבוצע בעזרת ביטומן חם, יש לבצע לפי מיטב וההדבקה 

קה הטובה לעבודה בחומרים ביטומניים. בכל מקרה של סתירה הפרקטי

  או ספק, יש לקבל הנחיות מהמפקח.

  ""יריעות חיזוק  )3    

בכל מפגשי מישורים שונים תולחמנה "יריעות חיזוק". "יריעות       

החיזוק" תהיינה מיריעות ביטומניות משוכללות מהסוג והשיטה 

ס"מ, תוך הקפדה  33המתוארים לעיל. רוחב היריעה יהיה לפחות 

מכל צד  מס" 10לסדק או פס ההפרדה וכי לפחות  שמרכז היריעה מעל

יהיו מולחמים היטב לתשתית. קצוות יריעות אלו תגוהצנה לביטול 

  להלן. 5הקנט הנוצר ("המדרגה"), ראה מעקף 
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  חים האופקייםטהביצוע בש  )4    

לאחר הלחמת היריעות תחל באמצע הגליל כלפי הקצוות, וזאת       

שהיריעה נפרשה ויושרה וגולגלה חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה. 

שינוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח. מומלץ להשתמש במתקן 

הכולל מוט כבד ממתכת, המוחדר למרכז הגליל (אל תוך הקרטון אשר 

עליו מגולגלת היריעה) ואליו מחוברת ידית, איתה גורר העובד המלחים 

ורה. אין לאפשר דריכה על היריעה בעודה חמה. זמן את היריעה אח

הביטומן באופן  ועוצמת החימום יהיו המינימליים הדרושים להמסת

אחיד לרוחב היריעה, סמוך ככל האפשר להצמדת היריעה אל התשתית 

  לשם קבלת הדבקה מלאה.

  תכנון וארגון כוון הנחת היריעות  )5    

רעפים", תמיד מהצד הנמוך אל  כיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג      

  הצד הגבוה.

  מיקום יחסי של החפיפות  )6    

בכל מקום בו תולחמנה שכבות נוספות, כגון מעל "יריעות חיזוק" או       

"יריעות חיפוי" תוזזנה כל החפיות של השכבה העליונה (כלפי אלה של 

  השכבה התחתונה).

  שעור החפיפות  )7    

ס"מ,  10הדבקות היריעות בחפיות של  כל עוד לא נדרש אחרת תבוצענה      

ס"מ מפינות. באזור זה, יופסק  15מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

ס"מ מעבר לפינה כ"כ בצד הצר בקצוות גליל  15ם בתחום של האיטו

  ס"מ. 15היריעות יהיה שעור החפיפות 

  "ות חיפויעירי"  )8    

תוכנן (מתחת "יריעת חיפוי" ("פלשונג") תולחם החל מהקצה העליון המ      

לאף המים או פח תפר ההתפשטות או על פניו האופקיים של מעקה 

ס"מ על פני האיטום האופקי. "יריעת החיפוי" תהיה מהסוג  15נמוך) עד 

  המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

  טים הבהירים הושחרוגהמקומות בהם האגר תצביע  )9    

צרן היריעות. הצביעה תבוצע בשתי מריחות צבע בהתאם להוראות י      

  (באישור המפקח).

  

  ה וזהירותטחאמצעי אב  ה.  

סמוך ולפני ההלחמה יש להסיר את שכבות ההגנה כגון טלק, פוליאטילן   )1    

  וכו', אם קיימים כאלה ע"ג היריעה.

פיות המולחמות יש לעבור עם מרית ("שפכטל") מחוממת חעל כל ה  )2    

  היטב ו"לגהץ" החוצה קצת ביטומן.

  ום על הגג.טה זו אין לחכות עד גמר עבודת האילפעול  )3    
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תשומת לב רבה תינתן ל"גיהוץ" הקנט במיוחד בצד הצר של אורך   )4    

היריעה סמוך לאזור בו תבוצע הלחמה של יריעת האיטום הבאה 

רתו למנוע את כיס האוויר הנוצר סמוך ט(הסמוכה). גיהוץ זה מ

  גם לאטימות המערכת. ל"מדרגה" בגין עובי ביריעה, דבר המהווה סכנה

ביריעות עם אגרגט יש להשקיע את האגרגט בקצה ולהקפיד שבעתיים   )5    

  על ביצוע פעולה זו.

  יש להקפיד מאד לא "לשרוף" את היריעות בעת פעולה זו.  )6    

ן שנתגלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר "תעבור" את טעל כל פגם ק  )7    

  ס"מ לכל צד. 20הפגם לפחות 

  ן יותר מ"גיהוץ" אחד וזאת עפ"י הנחית המפקח.יתכ  )8    

בסיום עבודת האיטום יש לבדוק את טיב העבודה ע"י הצפת הגג   )9    

  שעות. 72-לתקופה רצופה של לא פחות מ

ביצוע ההצפה יש לסתום את פי המרזב באופן אשר לא יזיק  ךלצור      

  למערכת האיטום, אך ימנע ביעילות את כניסת המים מהגג למרזבים.

ס"מ מעל הנקודה הגבוהה ביותר של  3הגג יוצף כך שגובה המים יהיה       

  פני הגג בכל תקופת ההצפה.

ס"מ, במקרה וכן יש  15יש לוודא שגובה המים המירבי לא יעלה על       

  להציף בדרוג.

יש לוודא כי פני המים בעת ההצפה לא יהיו גבוהים באף מקום מהקצה       

  העליון של יריעת החיפוי.

יציאת מים מהמרזב או מכל נקודה אחרת או כתמי רטיבות בשטח הגג       

  הינם סימן לכשל.

לאחר סיום זמן ההצפה ולאחר שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש       

  התקרה, יראה כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.

  

  אופני מדידה  ו.  

מעט מחיר איטום הגג ביריעות ביטומניות כולל את כל האמור לעיל, ל  .1    

  העבודות אשר עבורם קיים סעיף במחירון.

שטחי הגג שיאטמו ימדדו במ"ר נטו בין מעקות. לא ימדדו שטחי חפיפות   .2    

  וכו'.

  "יריעות חיזוק" תימדדנה בנפרד במ"א.  .3    

  יריעות "חיפוי" מעל רולקות תימדדנה בנפרד במ"א.  .4    
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בשיטה הידועה  ןזכוכית רוויות בביטומאיטום הגג בתמיסה ביטומנית קרה ויריעות לבד   05.04

  ט"יבססבשם "מסטיול 

  כללי  א.  

המפרט להלן מבוסס על חומרים ושיטה אשר במקורם פותחו ונמכרים על ידי     

מפעל "תעמס". העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, ההדגשים והשיפורים 

מתן המצ"ב. בכל מקרה של ספק, אי הבנה או סתירה, יש לפנות אל המפקח ל

הנחיות. העבודה תבוצע בשלבים: בשלב הראשון רק נקודות תורפה כגון סדקים 

  ו"רולקות".

עבודת האיטום הכוללת תתבצע רק לאחר גמר כל עבודות ההכנה, אישור     

  רת היום.ההכנות, ורצוי לכל המוקדם למח

  

  חומרים  ב.  

  חומרים עיקריים נדרשים למפרט שלהלן, ותצרוכתם המשוערת:    

) ס" מתמיסה ביטומנית כגון "מרחנול" (תעמר"פריימ - ריחת היסוד מ  )1    

  גר' למ"ר. 300 -בשיעור כולל של כ

שעור  ס)" (תעמAמשחה ביטומנית לאיטום ולהדבקה תהיה "מסטיול   )2    

  ק"ג למ"ר גג. 2 -הצריכה המשוער כ

משחה ביטומנית צמיגה לסדקים ו"רולקות" ("מסטיק") תהיה כגון   )3    

בימים קרים ניתן להשתמש לסדקים אופקיים  ס).מנט" (תעמ"מסטיול צ

  ק"ג למ"א סדק או רולקה. 1 -שעור הצריכה כ ."Dגם ב"מסטיול 

"סיבסט" (תעמס).  -יריעת האיטום תהיה מלבד זכוכית רווי ביטומן   )4    

  מ"ר למ"ר גג. 1.2-שעור הצריכה כולל חפיפות, הוא כ

י ביטומן כגון "פוליבסט" (תעמס) רצועות מיריעת לבד פוליאסטר רוו  ) 5    

  מ"ר גג) 100-מ"ר ל 2לשילוב באיטום סדקים (כמות משוערת 

  מ"ר גג. 10דלי לכל  1 -חול זיפזיף נקי ויבש יובא בשעור של כ  )6    

  גר' למ"ר גג. 500 - סיד מבור סיד או שקים, בשעור של כ  )7    

  

  דקיםסטיפול ב  ג.  

  הלן)סעיף ה' ל- (טיפול ב"רולקות" ראה תת    

מ"מ.  1סדקים אופקיים שעוביים עולה על  ל פניהטיפול שלהלן יבוצע ע  )1    

, או שוה ערך, על שני צידי ל"ומני כגון "מרחנויט" ברפריימ"מריחת 

  ס"מ כל צד. 10-הסדק ושפשופו כ

לאחר התייבשות ה"פריימר" למגע, יושם חומר איטום משחתי   )2    

הסדקים משני צידיהם, תוך על  ס)("מסטיק") "מסטיול צמנטי" (תעמ

  השארת גבנון עודף מעל לסדק.

 10- כעבור לפחות יממה, יישום שכבה נוספת מעל הנ"ל ובתוספת של כ  )3    

מ"מ). במרכז הסדק תהיה כמות "מסטיול  2 - ס"מ לכל צד (לעובי של כ

  מ"מ. 6- צמנט" כזו כדי ליצור הגבהה מקומית של כ
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ס"מ, אשר  20(תעמס), ברוחב של  טכיסוי הסדק ברצועה של פוליבס  )4    

נמרח על צידה התחתון. היריעה תוטבע במלואה בחומר  Aמסטיול 

  לעיל. 3סעיף ג'/-האיטום אשר יושם בהתאם לתת

  

  איטום המשטח האופקי של הגג  ד.  

לאחר גמר התיקונים והכנת הגג לאיטום ולאחר אישור עבודות אלו ע"י המפקח,     

  יש לאטום את כלל הגג כדלקמן:

גר' למ"ר  350 - ), בשעור של כסת "פריימר" מסוג "מרחנול" (תעמחמרי  )1    

ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש. דגש מיוחד יש לתת לשיפשוף 

  ה"פריימר" אל ההגבהות.

" (תעמס), בשעור Aמריחת משחה ביטומנית משופרת מסוג "מסטיול   )2    

- בפסים שרוחבם כ ק"ג למ"ר, בשני מהלכים. העבודה תבוצע 2כולל של 

קצת יותר מרוחב היריעה שתוטבע, לפי המפורט להלן. כיוון  "מ,ס 110

העבודה הוא החל מהמרזב (מהצד הנמוך) וכלה בצד הגבוה, כיוון 

יטואטא  וןהעבודה הוא ניצב לקוי הגובה הדומיננטיים. במהלך הראש

החומר, בכיוון ניצב ליריעה ויוחדר לתשתית. במהלך השני, יידחף 

ודף" החומר קדימה, על ידי היריעה המוטבעת והלוחצת כמתואר "ע

  שלהלן. 3בתת סעיף ד/

 או שווה ערך בחומר ס)הטבעת לבד רווי ביטומן כגון "סיבסט" (תעמ  )3    

האיטום שיושם כנ"ל, תוך הקפדה להדבקה מלאה של היריעה אל 

התשתית ובחפיפות בין היריעות לבין עצמן. חשיבות רבה יש לתת 

עם  ס"ת היווצרות כיסי אויר שמקורם בהדבקה חלקית. אין "לטפלמניע

 10היריעה על פני השטחים המאונכים. החפיפה בין היריעות תהיה של 

ס"מ לפחות, כך שהיריעה מהכיוון הגבוה תחפוף על פני היריעה הנמוכה 

  יותר (כ"גג רעפים").

קום עיקרי טכניקת ההדבקה המומלצת: את היריעה שיושרה סמוך למ      

הביצוע במשך כשעה (למטרת ההרפיה), רצוי לגלגל מחדש על גליל כבד 

בטון)  ממולא ס"מ 20- (מתקן מתכת או צינור אסבסט בקוטר קטן מ

". שיפשוף זה יבטיח Aבעת הגלגול יש לשפשף על פני היריעה "מסטיול 

כי החול המוטבע על היריעה לא יפריע להדבקה. שעור הצריכה המשוער 

  כולל גם יריעה זו. בסעיף לעיל,

על החפיפות אשר אינן תואמות במלואן את שיטת ההנחה של רעפים על   )4    

ל ס"מ. כנ"ל ע 30גג. (אם יהיו כאלה...) תוטבע יריעה נוספת ברוחב של 

  פגמים בחפיפות, וזאת לאחר חיתוך ויישור.פני 
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ן פיזור חול יבש ונקי (זיפזיף ללא אבק) והטבעתו בתמיסת הביטומ  )5    

" העודפת. המבצבצת מהחפיפות Aהאופקית הגלויה (כדוגמת "מסטיול 

שבין היריעות) עד לכיסוי מלא של כל השטח המרוח השחור (מלבד 

  היריעות עצמן, אשר בהן הוטבע חול עוד בבית החרושת).

  

  סביב צנרת) לכול(העגלות (רולקות)  - איטום הגבהות   ה.  

על ידי מריחת משחה ביטומנית ") תבוצע תיצירת העגלות ("רולקו  )1    

סמיכה, על בסיס תמיסת מלאנים וסיבים, כדוגמת "מסטיול צמנט", או 

ום הסמוכה וכן על כל ההגבהות טס"מ מיריעת האי 10שווה ערך, על פני 

מ"מ (מלבד בפינה עצמה,  3הסמוכות הנ"ל. עובי מזערי של כל שכבה 

" יימרח רק לאחר . "מסטיול צמנטימ)ס" 2 - שם עובייה עשוי להגיע ל

". פעולה זו תבוצע לפני הנחת היריעות רהתייבשות מלאה של ה"פריימ

  על הגג, וגם, בפעם השנייה, לאחר הדבקת היריעות על הגג.

כעבור כשבועיים יש לבוא לביקורת ולמריחה נוספת (שלישית) על   )2    

וההגבהות למיניהן של "מסטיול צמנט" היבשה דלעיל. עובי  ת"ה"רולקו

מ"מ. זריית חול על המשחה  6 - בות ה"מסטיול צמנטי" לא יפחת משכ

  הביטומנית, תבוצע לאחר גמר שכבה אחרונה זו.

  

  הערות:    

בכל מקרה של פגם בחפיפה או העדר משחה ביטומנית המבצבצת   )3    

" Aיש לחתוך את אזור הפגם, למרוח "מסטיול  -החוצה, הימצאות סדק 

טלאי מיריעת "סיבסט". הטלאי יהיה  ולאחר סגירה והידוק יש להטביע

  ס"מ לכל כיוון. 10ות חגדול מהפגם המקורי בלפ

  יש לכסות את היריעות או להלבינן מיד עם הינתן הרשות ע"י המפקח.  )4    

  

  הלבנה  ו.  

רה) או בהלבנת מלוא השטח אם יידרש הכוונה כאן להלבנת ההגבהות (בכל מק    

  ע"י המפקח.

  

ת עודף החול (אשר נדבק אל התשתית הביטומנית יש לטאטא בעדינות א  )1    

  בחפיפות) ולהורידו מהגג.

לאחר אישור המפקח לגמר כל שלבי האיטום, ועיבוד כל פירטי הגג,   )2    

-, על ידי שתי מריחות סיד, בשיעור של כת"יולבן הגג לרבות ה"רולקו

 15%- גר' למ"ר בכל שכבה. במריחת הסיד הראשונה יש להוסיף כ 250

ה ראשונה יהיה אפור בהיר לאחר הייבוש. רק חרימ". צבע טטקופלינ"

" כנ"ל ניתן ט"פלינטקו 15%לאחר מכן יש לבצע מריחה שנייה. (במקום 

  בי.גי.בונד או ש"ע). 10%- להשתמש ב
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  EPDMאיטום גגות ביריעות פולימריות אלסטומריות   05.05

  סעיף זה דן בהשלמת האיטום ו/או איטום כולל של גגות.  

מ"מ לרבות כל פרטי  1.5בעובי  EPDMיטום יבוצע ביריעות אלסטומריות על בסיס הא  

ההכנה, פרטי הביצוע, הסיומות וההגנות, כנדרש להלן. היריעות תונחנה בחופשיות על 

  הגג ותוגנה ביריעה גיאוטכנית וחצץ.

  חלופה להגנה הנ"ל הוא הדבקת היריעות לתשתית.  

  עבודות הכנה  א.  

וי מוצאי מי גשם, הסרת שכבות חצץ אשר על הגג, הסרה פתיחת וניק  )1    

  והרחקת שכבות איטום שונות ובטקל ופירוק חיפויי פח.

  ניקוי מושלם של הגג.  )2    

  

  עבודות האיטום  ב.  

  חומרים  )1    

"דרישות טיב" בחוברת "יריעות  - היריעות יהיו בהתאם לפרק "א"       

ומשרד הבנוי  -ן חרושתיות לחפוי ואיטום" בהוצאת משרד הביטחו

  .1992והשיכון, הוצאת פברואר 

חומרי העזר יהיו בהתאם להוראות היצרן, ובהעדר אלה יהיה על הקבלן       

לקבל אישור מראש של היועץ לחומרים שיוצעו על ידו. תועדף "מערכת" 

)SYSTEM(  בה יצרן היריעות מספק גם את כל חומרי העזר, ונותן

  אחריות ל"מערכת".

  "הנחיות ביצוע" אשר בחוברת הנ"ל. -תבוצע בהתאם לפרק ג העבודה  )2    

  הלבנת ההגבהות  )3    

  תבוצע בצבע המומלץ ע"י היצרן. בהעדר כזה, יתואם עם המפקח.      

  ותמיטורת אקבי  )4    

 - לבחירת הקבלן  - תבוצע ביקורת אטימות של כלל הגג (או בחלקים       

  ובתאום עם המפקח).

  מדידה ותשלום  ג.  

תימדדנה במ"ר הכולל את כל השטחים שנאטמו בפועל. שטחי חפיפות השכבות     

  (מוסתרות) לא תימדדנה בנפרד.

התשלום יכלול את כל אביזרי הקיבוע, חומרי העזר (בגין הדבקים וכו') והעבודות     

  לביצוע המושלם.
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  P.V.C - איטום גגות ביריעות פולימריות פלסטומריות המבוססות על פי.וי.סי   05.06

סעיף זה מתוארת שיטה לאיטום גגות ביריעות סינטטיות פלסטיות המיוצרות בלמינט ב  

מוגמש ע"ג יריעה מלבד לא ארוג של סיבי פוליאסטר. היריעות  P.V.C - של פילם מ

ערך" באישור מראש של - "העוגנפלסט" או מערכת "שוות F10תהיינה כדוגמת אטים 

  המפקח.

ותכוסנה ביריעת גיאוטכסטיל וחצץ. עשויה לבוא היריעות תונחנה חופשית ע"ג התשתית   

דרישה לחלופות לשיטת הקיבוע הנ"ל, (או נכונות לכך מצד המזמין) להדבקה של היריעה 

  גם לזה יש התייחסות בפרק שלהלן. או לקיבוע מכני אל התשתית.

  דרות:גה  א.  

פסים מיריעה השונה מיריעות האיטום של כלל הגג, אשר  - פסי הלחמה   )1    

  עזרתה מחברים בין יריעות האיטום.ב

בד המפריד את היריעה מתשתית כלשהיא, או משכבה  -בד חציצה   )2    

  לשהיא.מכסה כ

בד עשוי מסיבים סינטטים לא ארוגים לשימוש כבדי  - בד גיאוטכני  )3    

  חציצה.

  בד עם סיבי זכוכית לא ארוגים. - לבד זכוכית  )4    

מיושם ע"ג קוי חפיפות כאבטחה חומר איטום ה - ת""מסטיק חפיו  )5    

  נוספת של האיטום.

  חומרים:  ב.  

  לליכ  )1    

החומרים, כולל חומרי העזר, יסופקו באריזה הנושאת את שמו הטכני       

חומר ואת שם היצרן. לחומרים תצורפנה הוראות השימוש של של ה

  היצרן.

לחומרים להם יש חיי מדף מוגבלים (כגון דבקים) יצורף גם תאריך       

  ייצור והתאריך בו יפוג השימוש בו.ה

  וםטיריעות האי  )2    

בעלי  P.V.Cהיריעות יהיו על בסיס פולימרים פלסטיים על בסיס       

  תכונות נדרשות כפי שיצוינו להלן בטבלה.
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 יריעה עיקרית/ יריעת עזר  ינימום נדרשמ

  לכלל הגג/ להלחמות

  התכונה  יח'

  שיטת הבדיקה

  . תכונות יריעה חדשה1        

00.01 

STM D638 

ASTM D751 

ASTM D638 

  

1.4  

1.0  

  

  מ"מ

  מ"מ

  

  נטו) PVCעובי מינימלי ( 1.1

ASTM D751,A 

ASTM D638 

ASTM D1004 

1200  

  

800  

  

N  

  

-חוזק שבירה במתיחה ל 1.2

  ס"מ רוחב (בכל כיוון) 5

ASTM D638 

00.02

STM D1004  

  התארכות במתיחה 1.3  %  200  15

00.03 

STM D751.B 

200  160  N/mm  1.4 גדות להמשך קרעהתנ  

00.04 

STM D 

0.7  0.7  %   80C-יציבות מימדית ב 1.5

00.05 

IN 52123 

לא יופיעו סדקים בעת כיפוף גמישות בטמפ' נמוכה  1.6

)20C( 

 28. תכונות היריעה לאחר 2       00.06

  C80-יום בתנור יבש ב

00.07

  תכונות יריעה חדשה

120%-80 N/5cm 2.1  חוזק גג במתיחה

התארכות  2/2(שבירה) 

 במתיחה

00.08   . תכונות החיבורים3   

00.09

אם הקריעה קרתה 

  בחיבור עצמו

ASTM D638 

12  KN/m  3.1 (במתיחה) חוזק לגזירה  

00.10 

IN 52123 

לא תהיה פריצת מים בר  1עמידות בלחץ מים  3.2

 שעות 24במשך 
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  קים:בד  )3    

הדבק להדבקת היריעות למשטחים האנכיים ולמשטחים   (א).      

 )BATבסיס ניטרל דוגמת (האופקיים, יהיה דבק מגע על 

TTRS .אשר יאושר ע"י יצרן היריעה  

הדבק להדבקת החיזוקים המרכזיים בשיטת הקיבוע המיכני   (ב).      

) TTPY )BATרכיבי דוגמת - יהיה על בסיס פוליאורטני דו

  ומקשה, אשר יומלצו ע"י יצרן היריעה.

  "מסטיקים":  )4    

קווי החפיה שבין  פיות" אשר ייושם על פני כלח"מסטיק ה  (א).      

בתמיסה כדוגמת "מסטרל"  P.V.Cהיריעות, יהיה על בסיס 

)BAT.(  

סטיק" לגמור עליון ליישום על שולי היריעה, (ובין פרופיל "מ  (ב).      

רכיבי על בסיס אמיני -ההגנה ותשתית הבטון) יהיה סיליקון חד

" (קומרלינג) או  W-BAאו נאוטרלי, רך, כדוגמת "קודיסיל 

  " (בוסטיק).7395"בוסטיק 

  

  פסי הלחמה  )5    

") בינן F10פסי הלחמה אשר מיועדים לחיבור היריעות (כדוגמת "אטים       

". פסי ההלחמה יהיו G13לבין עצמן יהיו מיריעות כדוגמת "אטים 

מ"מ הן עבור הלחמה ידנית והן עבור הלחמת  100ברוחב מינימלי של 

  מכונה.

  יבועקאביזרי   )6    

  רתו ואופן קיבועו, יהיו לפי פרטי המזמין.סוג האביזר, צו      

  P.V.C - פרופיל מתכת מצופה ב  (א).      

פרופיל זה אשר מיועד לגימור קצוות היריעה לקירות הבטון         

 0.6מ"מ מינימום, המורכב מפח בעובי  1.2יהיה בעובי כולל של 

מ"מ מצד אחד. צידו  0.6בעובי מינימלי  PVC-מ"מ ועוד ציפוי מ

מיקרון  60הפרופיל יהיה עם שכבת צבע בעובי האחורי של 

 25לפחות להגנה מקורוזיה, או צפוי ע"י גלוון בשיעור של 

  מיקרון מינימום.

  פרופיל אלומיניום  (ב).      

אביזר המשמש לקיבוע קצות היריעה יהיה עשוי מאלומיניום,         

. הפרופיל יהיה בעל עובי 2 -שעבר תהליך אנודיזציה ברמה 

), 10/35/5מ"מ ( 50מ"מ ורוחב מינימלי של  2.0מינימלי של 

מסטיק אטימה" ובכדי "מכופף משני צדדיו, לאפשר יישום 

  למנוע פגיעה ביריעה.
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  הקיבוע של הפרופילים  (ג).      

 1הקיבוע יבוצע בדיבלים בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור         

או  HPS "5/6ק"ג. הדיבל יהיה מסוג "הילטי  50 - שלא יפחת מ

"UPAT 5/6/36 UN."  

  

  בדי חציצה  )7    

  וםטציצה בין תשתית בטון ויריעת האיח  (א).      

גר' למ"ר  150תהיה מבד סינטטי לא ארוג במשקל מזערי של         

" עומדת בעצמה בדרישה זו). במקרה של F10(יריעת "אטים 

תשתית מחוספסת, עשוי היזם לדרוש יישום בדים נוספים ו/או 

  עבים יותר.

  (חצץ) רגט גרוסגציצה בין יריעת האיטום לבין שכבת אח  (ב).      

 גר' 400החציצה תהיה מבד סינטטי לא ארוג במשקל מזערי של         

  למ"ר.

  וםטציצה בין ביטומן ויריעת האיח  (ג).      

גר' למ"ר.  200ע"ג ביטומן ישן יונח בד סינטטי לא ארוג במשקל         

מ"מ ועוד בד  0.2דש תונח יריעת פוליאטילן בעובי חע"ג ביטומן 

  סינטטי כנ"ל.

    

  בהנחה חופשית PVC יריעות םיישו  ג.  

  כללי  )1    

התשתית לאיטום חייבת להיות נקייה לחלוטין (מאבק, שמנים,   (א)      

פסולת כלשהיא) בטרם יתחילו בביצוע האיטום. התשתית תהיה 

חלקה וללא כל בליטות אשר עשויות לסכן את שלמות יריעות 

  האיטום.

אם השטח נשוא היישום אינו חלק דיו והוא עלול לסכן את   (ב)      

יריעות האיטום יש לבצע החלקה נוספת באישור המפקח. 

גיאוטכני במקום או  דעל יישום ב טהמפקח רשאי גם להחלי

  בנוסף להחלקה הנ"ל.

". F10כל שטח הגג יכוסה ביריעות האיטום מסוג כגון "אטים   (ג)      

ון על כל שטחו האופקי של הגג היריעות ייפרשו ויונחו ברפי

ויודבקו במלואן על שטחי הגבהות (כגון מעקות) ולידן, הכל 

  בהתאם להמלצת היצרן.
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 ס"מ אופקיים, סמוך לתחתית ההגבהות (וצנרת) 40בתחום של   (ד)      

ועל פני ההגבהות בהתאם לדרישה, הגמר העליון יעובד עם 

ץ להשאיר פרופילים בהתאם לתוכניות ולנאמר לעיל. מומל

עודפי יריעות סמוך למעקות או בקווי הרכס של הגג. מטרת 

עודפים אלו היא לספוג התכווצות עתידית אפשרית של יריעת 

  האיטום.

  חיבור היריעות בינן לבין עצמן  )2    

החיבורים יבוצעו ע"י הלחמה בחום או "הדבקה" (הלחמה עם   (א)      

רישות ממיס) בהתאם להוראות היצרן, כפוף לעמידה בד

(תכונות חיבורים) של הטבלה. ההלחמה  3עיף מס' סהמובאות ב

  שלבים: 2 -תבוצע ב

הס"מ הפנימיים (לא  2יולחמו  -בשלב הראשון   )1(        

  ס"מ מהקצה). 2להתקרב לתוך תחום 

הס"מ החיצוניים הניתנים  2יולחמו  -בשלב השני   )2(        

  לבקרה.

יל פלסטיק תוך במהלך ההלחמה יבוצע הידוק ע"י גל  )3(        

  הוצאת צבע שחור מתוך חלקה התחתון של היריעה.

כאשר ההלחמה מבוצעת בעזרת מכונה אוטומטית, רוחב   (ב)      

  ס"מ. הלחמה זו מבוצעת בשלב אחד. 3 -ההלחמה לא יפחת מ

  בדיקה ראשונה ואבטחה של החפיפות  )3    

כל ההלחמות תבדקנה בעזרת מברג. בכל מקום שיש בו חדירה של       

אורך כל ללאחר ההלחמה ימרח מברג יתוקן המקום בהלחמת טלאי. ה

 1. 5מ"מ, בתחום של  0.3, בעובי מזערי של ת"ההלחמות "מסטיק החפיו

שרות ימ"מ לכל צד של קו החפיה ובאופן אשר "ישבור" את הזויות ה

  (הפינות החדות).

  ת היריעות לתשתיתקהדב  )4    

הנדרשים ובעזרת דבק  הדבקת היריעות לתשתית תבוצע במקומות      

  בהתאם להנחיות היצרן.

  עבוד פרטי מרזבים וצנרת  )5    

יש להלחים ליריעת האיטום פינות, פרטי צנרת ופרטי מרזבים,   (א)      

המוכנים מראש, לאחר חיתוך נכון של יריעת האיטום לפי 

  הוראות יצרן היריעות.

ט יש לעבד הפר - בהעדר אפשרות ליישום פרט מוכן מראש   (ב)      

בעל תכונות זהות לחומר שבממברנת האיטום,  PVC-מיריעת ה

אך ללא זיון וללא תשתית לבד מתחתיו. חלקם העליון של 

הפרטים (להוציא מרזבים) יעובדו בפרופיל מתכת ו"מסטיק" 

  בהתאם להנחיות היצרן.
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  פגמים ןוקית  )6    

. גודל כל פגם ביריעה או בחפיה יתוקן עם טלאי שיולחם ליריעת האיטום      

  ס"מ לפחות, מכל כוון של הפגם. 7הטלאי יהיה כזה; שיעבור 

  ף הגג ומסביב להגבהותקגמר יריעות האיטום בהי  )7    

יריעת החיפוי תחל מהקצה העליון של קו האיטום המתוכנן ותעקוב       

שבשטח  PVC-אחר צורת המעקה ע"י הדבקה מלאה למעקה וליריעת ה

ים בסעיפים הנ"ל. גמר עליון יהיה האופקי, בטכניקה והדבקים המתואר

ו"מסטיק אטימה", הכל לפי  PVCעם פרטי אלומיניום או עם פח מצופה 

  לעיל. 6העניין, המיקום, התוכניות והחומרים שבתת סעיף ב/

  הערה: בדיקת תפקוד החיבור ביו היריעות (הלחמות או "הדבקות")    

  בדיקת חוזק    

רה), כמתואר בטבלה, כאשר ה (גזיבדיקת חוזק המבוצעת היא קריעה במתיח    

  החיבור יימצא באמצע הדגם הנבדק.

  בדיקת מעבר מים    

  העדר נזילות. -. הקריטריון DIN 16730יש להכין שקית (לשם מילוי במים) לפי     

  הגנת יריעות האיטום האופקיות ומניעת התעופפותן ברוח  ד.  

, כגון זו המתוארת כניתטהגנת יריעות האיטום תבוצע בעזרת יריעה גיאו  )1    

  לה).אכדרשו לעיל לפלטות בדוד תרמי, אם י 7סעיף ב/- בתת

  דלהלן. 05.11ס"מ בהתאם לסעיף  5שכבת חצץ בעובי   )2    

  בקיבוע מכני (חצי חופשית) P.V.Cיישום יריעות   ה.  

שיטה זו מהווה אלטרנטיבה ליישום היריעות בהנחה חופשית יחד עם   )1    

  .נה הכבדה שמונחת עליהגהה

כלל - בקיבוע מכני (חצי חופשית) מבצעים בדרך PVCאיטום עם יריעות   )2    

על גגות משופעים או גגות שטוחים קלים שאינם חזקים דיים לשאת את 

משקל ההגנה הכבדה כגון גגות פח, אסבסט, עץ ועוד. מאידך, ניתן לקבע 

  יריעות גם בגג מבטון או "בטקל" כבד וחזק.

פני הגג ופרטיו לקבלת שכבות האיטום  תבוצע בקורת להתאמת  )3    

והתאמה לתוכניות. בשלב זה יוחלט באם השטח כולל המעקות מתאים 

  ום.טלעבודות איטום בשיטה זו והאם הוא מוכן לתחילת עבודות האי

המפקח, בעזרת יועץ האיטום, יאשרו לקבלן או ינחוהו איך לתקן את       

  הטעון תיקון.
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" אשר G13"אטים  וןת איטום מסוג כגהעבודה תבוצע עם יריעו  )4    

תקובענה לגג ע"י ברגים מיוחדים. עבור כל מבנה בהתאם למיקומו 

וגובהו וכן סוג התשתית תיקבע בצפיפות הקיבועים שתתאים לאתר 

העבודה הספציפי. כנ"ל ייקבעו גם סוג הבורג וצפיפות הברגים ייקבעו 

כפי שיסוכם עם  לפי התוכניות והספציפיקציות של יצרן היריעות או

ס"מ), כל  10-המפקח. היריעות תולחמנה אחת לשנייה (בחפיפה על כ

  אביזר קיבוע בתוך תחום החפיפה.

ההלחמות תיבדקנה בעזרת מברג. בכל מקום שיש בו חדירה של המברג,   )5    

יעשה תיקון בהלחמה. לאחר ההלחמה והביקורת, ימרח לאורך כל 

  ל.חפיות" כאמור לעיהההלחמות "מסטיק 

  יישום היריעות בהדבקה מלאה  ו.  

 P.V.Cגם שיטה זו מהווה אלטרנטיבה לשיטות הקיבוע הנ"ל. הדבקת יריעות     

במלואן אל התשתית אינה טכניקה נפוצה מאוד, אך קיימת האפשרות לבצע 

הדבקה מלאה אל סוגי תשתית שונים. חשוב להתאים את הדבק ושיטת ההדבקה 

  אל התשתית הספציפית.

  

  ")קאיטום תפרי ההתפשטות בחומר איטום גמיש ("מסטי  05.07

איטום התפרים והגנתם הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני, יבוצעו לפני האיטום הכולל של   

משטחי הבטון. המפרט מיועד להנחות את קבלן האיטום לטיפול בדפנות התפרים, וכן 

עבודת האיטום כמו ל -לאיטומם של תפרי התפשטות. להכנת השטח חשיבות גדולה 

  עצמה.

על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים, המתחייבים מהשימוש בכלי עבודה, כגון,   

משחזות וחומרים כימיים דליקים או רעילים. העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, 

  הנחיות ולהוראות היצרנים וההדגשים הר"מ.

ברת "טכנוקוט": כ"כ ניתן החומרים המצוינים להלן הם ברובם כאלה המסופקים ע"י ח  

  הכל באישור מראש ובכתב מהמפקח. -להשתמש בחומרים "שווי ערך" 

  הכנות  א.  

מ"מ לקבלת  50לעומק של  הרחבה השחזת פני הבטון בתוך התפר עד  )1    

  .מ"מ 20 - 25רוחב של 

 50-וניקויו עד לעומק של כ ממ" 5 - קיטום שפתי התפר, בשיעור של כ  )2    

  מ"מ.

מ"מ משני צידי התפר, ורמת  50ת שלמות הבטון, בתחום של ביקור  )3    

  הכנת פנים התפר כנ"ל.
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- דו השלמת יציקות ותיקונים של פגמים ומגרעות בבטון במרק אפוקסי  )4    

(בולים), אשר יושחז לאחר הקשחתו. כ"כ יותר  BS-55רכיבי, כגון 

השימוש בחומרים על בסיס צמנט, אם תכונות היציקה המשלימה לא 

וייבוש לפני יישום  . התיקון כנדרש מבטון יעבור אשפרה50-ב- יפחתו מ

 20 - המסטיק. חוזק ההדבקות של התיקון אל הבטון הישן לא יפחת מ

  ק"ג לסמ"ר.

  

  פרטום התאי  ב.  

שיפשוף "פריימר" התואם את חומר האיטום שלהלן אל שפות התפר   )1    

-HGן יהיה כגון (פנימה). ה"פריימר" לבטו - הפנימיים (מעבר למגרעת 

  קורמלינג). 71

("צינור"  -לאחר התייבשות ה"פריימר" למגע, יש לדחוס פנימה גליל   )2    

עגול ומלא) של פוליאטילן מוקצף, בעל קוטר גדול יותר מרוחב התפר, 

אשר ישמש "גב" לחומר אטימה. העומק שידחס ה"גב" יהיה בעובי 

  ס"מ מפני המשטח. 1ה"מסטיק" המתוכנן ועוד 

עובי ה"מסטיק" יהיה כמחצית מרוחב התפר, אך בכל מקרה לא יפחת       

מ"מ, בהתאם לרוחב התפר. (העובי נמדד  14מ"מ ולא יעלה על  10 - מ

  במרכז התפר).

דחיסת חומר האטימה אל תוך התפר. חומר האיטום יהיה על בסים   )3    

ן "קוריפלקס" ("קומרלינג"). החומר יובא גורכיבי כ-פוליסולפיד דו

  תר העבודה בכלים סגורים הנושאים את פירטי החומר והיצרן.לא

את מרכיבי חומר האטימה יש לערבב ביחסים נכונים (בכלים וכמויות       

מוכנים מראש על ידי היצרן). העירבול יהיה מושלם וייעשה על ידי 

דקות לפחות.  10סבל"ד, במשך  300 - ל 100מכשיר מכני במהירות שבין 

עה אחת מתחילת העירבול. הדחיסה פנימה תהיה היישום יהיה תוך ש

בכמות העודפת במקצת מהמתוכנן דחיסה סופית ויישור ייעשו עם 

האגודל (בכפפת גומי חלקה שנטבלה בקצת אמה),. או מכשיר מתאים 

  (רצוי שיהיה מצופה בטפלון).

  

  שיטת המדידה והתשלום  ג.  

  איטום התפר יימדד במ"א ויכלול את כל מרכיביו.  )1    

  כנ"ל הגנת התפר אשר לו יועד סעיף נפרד במחירון.  )2    
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  לאיטום סדקים במעקות ובקירות בחומרים אלסטומריים טמפר  05.08

  

  הכנת הקיר  א.  

  הורדת טיח רופף וניקוי או השחזת הקיר עד לקבלת בטון או טיח צמנט.    

  

ה "שיט( מ"מ 1קיר אשר עוביים מעל באיטום הסדקים הרחבים והישרים   ב.  

  )"קונבנציונאלית

בפרק זה ייכללו גם מפגשי הקירות ומפגשי החומרים השונים המרכיבים את     

  הקיר.

ס"מ ויישור כתפיים עם משחזת עומק  1 -הרחבת הסדקים לרוחב של כ  )1    

  ס"מ. 2.5 -התפר יהיה כ

  ניקוי מושלם של התפר.  )2    

  לן.לה 5סעיף ב/- יק" בתתטמריחת "פריימר" התואם את ה"מס  )3    

הכנת "גב" מפוליאורטן מוקצף, בדחיסה, לעומק אשר יאפשר יישום   )4    

(דחיסה) חומר אטימה בעובי כמתואר בסעיף הבא. חתך (פרופיל) ה"גב" 

  יהיה עגול מפוליאורטן מוקצף בקוטר גדול יותר מרוחב הסדק.

לאחר ייבוש ה"פריימר", דחיסת "מסטיק" בעל מודול אלסטיות נמוך   )5    

המסטיק" יהיה כמחצית " (סיקה) עובי "LM 15 סקה פלקיסן "וכג

  מ"מ. 12מ"מ ולא יעלה על  6- מרוחב התפר אך לא יפחת מ

  

  מ"מ) 1 -עד  0.2הסדקים הדקים ו/או המתפתלים (עובי  טוםאי  ג.  

- הסדקים הדקים תוך הרחבת פתח הסדק לכ ל פנימעבר עם חוד מברג ע  )1    

3X3 מ וניקוי הסדק.מ"  

  ס"מ משני צדיו. 3-דק וכסשלם של הניקוי מו  )2    

מריחת "פריימר" התואם את ה"מסטיק" שלהלן, לשטחים בהם ייושם   )3    

  ה"מסטיק".

  דחיסת "מסטיק" אל תוך הסדק.  )4    

  ).3    המתנה לאשפרת ה"מסטיק" הנ"ל (לפחות יממה אך רצוי  )5    

קיר, " התואם את חומר האיטום שיבוצע על הרשפשוף יסודי של "פריימ  )6    

אל השטח שנוקה לעיל (וכולל מעל לסדקים הרחבים). ), 05.07(ראה פרק 

  יש לחכות להתייבשות ה"פריימר".

 ניפל מר אלסטומרי אקרילי כגון "גומאקריל" (שחל) עומריחה עבה של ח  )7    

  מריחות יהיה לבן.ההשטח שנוקה, כולל הסדק או ה"רולקה". גוון חומר 

שעות) יש לבצע מריחה  4-ייבשה (ביום חם ככאשר שכבה ראשונה זו הת  )8    

  נוספת כנ"ל.
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  הערות:  )9    

המפרט לעיל מיועד להתבצע על פני קירות אשר ייאטמו   (א)      

  במלואם.

לקראת היישום יש לשייף את אזור הסדק ע"מ שעובי השכבות   (ב)      

  בי הקיר.הנ"ל לא יבלוט מעו

יה אסטטית, יבוצע בקירות שלא ייאטמו במלואם ובהם אין בע  (ג)      

. לעיל. אחרי ייבוש 3ג-. ו2ג 05.02איטום הסדק כמפורט בסעיף 

 10הפריימר וימרח "מסטיק" אטימה כנ"ל על פני הסדק ועוד 

מ"מ בכל התחום  4- מ"מ לכל כוון. עובי "המסטיק" לא יפחת מ

  שנמרח לעיל.

  שיטת המדידה והתשלום  )10    

במחיר סעיף איטום כלל סעיף זה לא יימדד בנפרד וישולם   )1(      

הקיר. על הקבלן להעריך מראש את כמות העבודה והחומרים 

  הנכללים.

  בעבודה חלקית, ללא איטום כלל הקיר, יימדדו הסדקים במ"א.  )2(      

  

  ירות ומעקותקטיפול במפגשי מישורים שונים ובחדירות דרך   ד.  

  הטיפול שלהלן כולל גם עיבוד סביב חלונות ודלתות.    

  .2-1סעיף ג/-בתת טנת השטח תבוצע כמפורהכ  )1    

 4מפגשים כנ"ל ימולאו בחומר איטום סיליקוני כמפורט בתת סעיף ג/  )2    

 10X10-לעיל. כאשר פרופיל ה"מסטיק" יהיה כמשולש קעור בגודל של כ

  מ"מ.

בקירות שייאטמו במלואם, יש לבצע מריחות אלסטומריות כמפורט   )3    

  לעיל. 7ג/- ו 6בתתי סעיפים ג/

  שיטת המדידה  )4    

כל העבודות לפי סעיף זה ימדדו וישולמו במ"א, בהתאם לשיטה       

  שנבחרה.

  

  ומריטאיטום כללי של מעקות וקירות או חלקי קירות בחומר אלס  05.09

  כללי  א.  

 - הרשום להלן יבוצע על פני הקירות, המעקות, ופני המעקות בשני צדיהם     

לאחר ניקויים. יש לחכות להתייבשות מי באזורים אשר יוחלט לטפל בהם, וזאת 

השטיפה. הטיפול בסדקים וב"רולקות" יבוצע בהתאם לסעיפים הקודמים לאחר 

  מכן קירות ומעקות יטופלו כדלקמן:

על פני כל שטח האיטום שלהלן,  ר" התואם את חומרמריחת "פריימ  )1    

  הקירות והמעקות הנאטמים.
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בת איטום אלסטומרי אקרילי כגון כעבור כשעתיים, התזה או מריחת שכ  )2    

גר' למ"ר. שכבה זו תהיה  600-אקריל" (שחל), בשיעור צריכה של כמ"גו

  בגוון לבן שבור.

שעות, רצוי  4- כאשר השכבה הנ"ל התייבשה לחלוטין (לא פחות מ  )3    

לעיל. גוון שכבה  2למחרת היום), יש למרוח שכבה שנייה כמפורט בסעיף 

  זור ההתזה.זו יהיה בגוון הקיים בא

  לעיל. 3ביצוע שכבה שלישית כמפורט בסעיף   )4    

  

  שיטת המדידה והתשלום  ב.  

  סעיף זה יימדד וישולם במ"ר שטח נאטם.    

  

  הערות:  ג.  

שעות מיישום  6אין לבצע עבודות אלו כאשר צפוי גשם או טל חזק תוך   )1    

  זה. טהחומרים שבמפר

  מ"מ. 0.7 - פחת בשום מקום מעובי יבש של השכבות האלסטומריות לא י  )2    

עובי מזערי של השכבות מעל לסדקים או במפגש המישורים השונים לא   )3    

  מ"מ. 1.2-יפחת מ

 תיקונים מקומיים בשלבים מאוחרים יותר, כגון בתקופת האחריות, יש  )4    

  (במלואו). לבצע בדיוק בהתאם למפרט זה

  

  ות חשופיםגבידוד תרמי של ג  05.10

  יונלי ויבוצע רק לפי הוראת המפקח מראש ובכתב.זהו סעיף אופצ  

  כללי  א.  

"הגג ההפוך" בידוד זה יושג הבידוד התרמי יבוצע מעל לשכבות האיטום בשיטת     

  ע"י הנחת שכבה של פלטות פוליסטירן מוקצף על גבי האיטום.

  

  פלטות הבידוד  ב.   

  1חלופה   )1    

וחות פוליסטירן ס"מ מל 3פלטות הבידוד של הגג יהיו בעובי   (א)      

. 634מוקצף היצוקים כלוחות בודדים. הלוחות יתאימו לת.י. 

ק"ג למ"ק. על החומר להיות  25-ומשקלם המרחבי לא יפחת מ

מסוג הכבה מאליו. בתחתית הלוח יהיו חריצים שתי וערב 

  מ"מ לניקוז מי הגשם. 10X10בחתך 

ה משטח הלוח. פאת הלוח תהיה בצור 15%-שטח החריצים כ  (ב)      

שעות  24מדורגת. ספיגת הלוחות לאחר השרייתם במים במשך 

  בנפח. 0.3%לא תעלה על 

פלטות הבידוד תהיינה כגון "קלקר גג הפוך" (פוליביד), או         

  ערך, המאושרות מראש ובכתב ע"י המפקח.-שווה
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  2לופה ח  )2    

במשקל מרחבי של  הלוחות, יהיו לוחות מפוליסטירן משוך (אקסטרודד),      

  ש"ע. ק"ג למ"ק. הלוחות יהיו כגון "רונדופן" (רונדופלסט) או 30ות לפח

  

  בזמן הנחתם, יהיו הלוחות לפחות שלושה שבועות אחרי תאריך ייצורם.  ג.  

  אחסון הלוחות חייב להיות בצורה מוגנת מקרינת השמש ומפגיעה מכנית.    

כבות שהפלטות תונחנה בצפיפות על פני כל המשטח האופקי ותכוסינה מיד ב    

  הר"מ, בין השאר, למניעת התעופפותן ברוח.

  

  חצץ" הגנת הגג ב"מערכת עם  05.11

  זהו סעיף אופציונלי ויבוצע רק לפי הוראות המפקח מראש ובכתב.  

  ידי שכבה חוצצת- הגנה ראשונית על  א.  

ג"ר למ"ר,  400הנחת שכבה מיריעות ניקוז (גיאוטכסטיל), במשקל מזערי של     

(קבוץ שמיר). היריעות תונחנה בחופשיות על פני כל  "AVA-R-400כגון "

ס"מ על פני ההגבהות. בעת ישום האגרגטים  15המשטח האופקי של הגג ותעלינה 

  יש לוודא כי היריעה הגיאוטכסטיל נשארת בולטת מעל לחצץ באזור ההגבהות.

  ס"מ. 30- שעור החפיפות שבין היריעות לא יפחת מ    

  

  מרצפות מדרכה  ב.  

עשוי להידרש לספק, להרים לגג ולהניח מרצפות במקומות המיועדים הקבלן     

 P 30לשבילי הליכה, ולמידרך הנחה חופשית של המרצפות תיעשה על פני קלקר 

ס"מ שמעל ליריעת גיאוטכסטיל, במקום בחצץ, אשר מפוזר במקום.  2בעובי 

ס"מ  45X45X5-4המרצפות תהיינה מרצפות מדרכה סוג א' מבטון בגודל 

  ירם יחשב ככולל גם את הקלקר.ומח

  

  רגטיםגא  ג.  

 מס" 2.0-1.5 וץ בגודל אחיד ככל האפשר, בקוטררחרגטים יהיו חצץ גהא  )1    

)14X19 רת אימפקט. עובי סג), ואשר טופלו במ3' מס .כמוגדר בת.י

  ס"מ. 5השכבה יהיה לפחות 

  האגרגטים יהיו רחוצים ונקיים מכל אבק או חומר זר.      

רגטים לדרישות הנ"ל לפני שפיכתם מהמשאית. גהתאמת הא יש לבדוק  )2    

שפיכת האגרגטים תבוצע על משטח נקי, כך שהחומר שיועלה על הגג לא 

  יתערבב באדמה או בחומרים זרים אחרים.

פיזור האגרגטים יבוצע כך, שלא יהיה צורך לגרוף אותם למרחק העולה       

  על שני מטר.

מריצות, אשר יוסעו רק על גבי דיקטים למרחק גדול יותר יש להשתמש ב  )3    

  או קרשי בנין אשר יונחו על גבי האגרגט אשר פוזר ויושר לפני כן.
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בשום פנים ואופן אין לדרוך על האגרגטים בשכבה קטנה מהעובי   )4    

אמצעי להנדרש. העבודה תבוצע רק לאחר הנחת דעתו של המפקח בקשר 

שהו לחלקי המבנה, הזהירות העומדים להינקט. שלא ייגרם נזק כל

  האיטום או הבידוד.

הפועלים שיבצעו את עבודות הריצוף ופיזור שכבות האגרגטים יעבדו       

בנעלי גומי ובזמן הביצוע של עבודות הריצוף לא יניחו חומרים כלשהם, 

בכל כמות שהיא, ישירות מעל שכבות האיטום ו/או הבידוד הטרמי ו/או 

א יעברו מעליהן בכלים מכניים ולו האגרגטים (אלא ע"ג דיקטים), וכן ל

  אף מהסוג הקל ביותר כגון מריצות וכיו"ב.

  שיטות מדידה והתשלום  )5    

עבור היריעות הגיאוטכניות והחצץ, ישולם במ"ר לפי השטח המושלך של       

  הגג.

  

  הערה כללית    

כל העבודות השונות יבוצעו בהתאם למפורט/לנדרש במפרטים הכלליים     

  הרלוונטים.

  

  

  ובחדרים "רטובים" איטום רצפות בחדרי שרותים –כללי   05.12

  איטום הרצפות ייעשה בהתאם למפרט זה.  

  ס"מ 50הכנת השטח ואיטום הקירות עד לגובה  - שלב א'   

  ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז.  .1  

נטי משופר ביטון צנרת המים והניקוז במידה והיא בולטת מהרצפה ע"י טיט צמ  .2  

  בערב אקרילי מתאים.

  הביטון יעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקתו.    

מ"מ על הקירות, עם טיט צמנטי משופר  2-3ביצוע שכבת הרבצה צמנטית בעובי   .3  

ממשקל הצמנט). יש להקפיד  10%(בכמות של  16בערב אקרילי כגון בי.ג'י.בונד 

  ימים. 3 על אשפרה מתאימה במים במשך

מ"מ, במריחה  2-3ביצוע שכבה שניה של טיט צמנטי משופר בערב אקרילי בעובי   .4  

  על פני הקירות.

שעות לאחר ביצוע שכבת ההרבצה הראשונה. יש להקפיד  24ניתן לבצע שכבה זו     

ימים. באיזור הברזים והטוש יש למרוח את  3על אשפרה מתאימה במים במשך 

" על שכבות הטיח ולתת BB75ורוסיל" או "וונוקס הקירות בשתי שכבות של "ט

  אשפרה כנ"ל.
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רצפה עם טיט צמנטי משופר כנ"ל, בחתך של  - יצירת רולקות בכל מפגש קיר   .5  

5X5  ס"מ, תוך החלקתן בהתאם. באיזור סף דלת הכניסה לחדרי השירותים יש

של המבנה  מ"מ שיגיע עד פני הריצוף הכללי 40X4לבטן סרגל אלומיניום או פליז 

  ויהיה צמוד אליו (האיטום יעלה עד מחצית גובה הסרגל).

ימים ליבוש (לאחר גמר האשפרה) וניקוי יסודי של שטח הרצפה  10המתנה של   .6  

  והרולקות מפסולת וחלקים רופפים.

  

  איטום הרצפה והרולקות - שלב ב'   

רים. מריחת פריימר ביטומני על כל שטח הרצפה ודפנות האביזרים החוד  .1  

- מדולל בטולואול בכמות של כ MBיטום פלקס מסטיק בהפריימר יהיה מורכב מ

גר'/מ"ר. יבוש למשך  300עד כדי היותו נוזלי כפריימר ביטומני רגיל, הכמות  30%

  שעות. 24

" על האביזרים החודרים MBפלקס מסטיק - מריחת שכבה ראשונה של "ביטום  .2  

ן של פני הריצוף. שכבה זו תיושם על ס"מ מתחת למפלס המתוכנ 2עד לגובה של 

  הרצפה המוחלקת לפני קיבוע תעלות ואביזרים נוספים מעליה.

  שעות. 48-ליטר/מ"ר. יבוש ל 1.5 - הכמות     

 1.5" כנ"ל כמות של MC/MBפלקס מסטיק -מריחת שכבה שניה של "ביטום  .3  

  ליטר/מ"ר.

  שעות. 48- ש להטבעת רשת זכוכית בתוך השכבה השניה בעודה טריה. יבו  .4  

 1.5" כנ"ל בכמות של MC/MBפלקס מסטיק -מריחת שכבה שלישית של "ביטום  .5  

  שעות. 48ליטר/מ"ר. יבוש למשך 

 1.5" כנ"ל בכמות של MC/MBפלקס מסטיק -מריחת שכבה רביעית של "ביטום  .6  

  שעות. 48ליטר/מ"ר. יבוש למשך 

ם לאחר היבוש. יש לדאוג קיבוע התעלות והאביזרים הנוספים מעל שכבת האיטו  .7  

  שלא לפגוע בשכבת האיטום בזמן הקיבוע.

בגמר קיבוע התעלות והאביזרים יש למרוח גם עליהם שכבת פריימר מיוחד   .8  

  לעיל ולאפשר יבוש מתאים. 1כמפורט בסעיף מס' 

 2" על כל דפנות האביזרים עד לגובה 244מריחת שכבה ראשונה של "אלסטיק   .9  

  שעות. 24-48ק"ג/מ"ר. יבוש של  2 -ני הריצוף, הכמות ס"מ מתחת למפלס פ

  יבוש מתאים. - דלעיל  9מריחת שכבה שניה ושלישית כמפורט בסעיף   .10  

לאחר גמר עבודות האיטום, בדיקת תקינות ואישור בכתב מהמנהל, יש ליישם   .11  

  ס"מ להגנת האיטום. 5מדה בעובי 

  הערה:  

של  לאוורור טובם ודליקים. אי לכך יש לדאוג המסטיקים הנ"ל מכילים ממיסים נדיפי  

החלל בו מיושם החומר ולהמנע משימוש באש גלויה בזמן הישום וגם אחריו, עד ליבוש 

  החומר.
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  לאיטום שרותים אופני מדידה מיוחדים  

ס"מ להגנה על האיטום  5מחיר האיטום כולל את כל האמור לעיל כולל שכבת מדה בעובי   

  מדידת האיטום תעשה בפריסה. .מחירוןיזרים שעבורם יש סעיף בולמעט העבודות והאב

  שעות לפחות. 72כמו כן כולל מחיר האיטום הצפה למשך   

  

  עבודות איטום  

  כללי  05.13

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר מהווים  05יש לקרוא את פרק   א.  

ני מדידה יחד את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות איטום, אופ

  וכמפורט במחירון.

  עבודות כלולות בפרק זה:  ב.  

מערכת איטום גגות ביריעות ביטומניות, גלויה ומוסתרת מתחת   .1    

) לרבות כל RS-3 & RS-5לאלמנטים טרומיים לריצוף הגג (סוג 

הבידודים, תעלות ניקוז, ראשי מרזב, צינורות מי גשם, פלשונגים 

  ואביזרים.

) לרבות כל הפלשונגים WP-1ודות ביריעות (סוג מערכת איטום יס  .2    

  ולוחות הגנה.

מערכת איטום רצפות באזורים "רטובים" כגון שירותים, חדר אוכל   .4    

  ).WP-7ומטבח ואיזורים אחרים כמתואר בתכניות (סוג 

מערכת איטום קירות מאחורי חיפויי חוץ של קירות בלוחות מתכת ואבן   .5    

  ).WP-8(סוג 

  ).FL-3-ו FL-1 ,GL-2"פלשונג" ממתכת וגומי אלסטומרי (סוג  מערכת  .6    

  ).RJ-2-ו RJ-1מישקי התפשטות בגג (סוג   .7    

  ).W-4- ו W-3לוחות עץ מטופלים ותשתית מעץ לבוד (סוג   .8    

  ).EJ-4-ו EJ-3(סוג  Sמישקי התפשטות ברצפות ובתקרות במפלס   .9    

) וחומרי S-11עד  S-1סוגים אטמים וכל המלאנים למיניהם ואביזרים (  .10    

  ).F-8-ו F-4 ,F-5מילוי למישקים (סוגים 

  

 –"תקנים  05002, סעיפים 05תקנים ישראלים נוספים: בנוסף לאמור בפרק   ג.  

רשימה א'" של המפרט הכללי, יש להוסיף את הר"מ לרשימת התקנים 

  הישראלים המתייחסים לפרק זה:

  Mסוג  1430/3ת"י   .1    

  1731ת"י   .2    

  1752/1ת"י   .3    

  1752/2ת"י   .4    
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  תקנים זרים נוספים:  ד.  

תקנים זרים", יש  –של המפרט הכללי, "רשימה ב'  05בפרק  05002בנוסף לסעיף     

  להחיל את רשימת התקנים הר"מ:

    1.  ASTM C578 - Specification for Performed, Cellular 

Polystyrene Thermal Insulation.  

    2.  ASTM A666 - Specification for Austenitic Stainless Steel, 

Strip, Plate and Flat Bar.  

  3.  ASTM E814 - Methods for Fire Tests of Through-Penetration 

Fire Stops.  

    4.  ASTM E136 - Test Method for Behavior of Materials in a 

Vertical Tube Furnace at 750C.  

    5.  ASTM C612 - Specification for Mineral Fiber Block and Board 

Thermal Insulation.  

    6.  "Architectural Sheet Metal Manual "SMACNA  

  

) הכוונה לפריט RS-3בכל מקום בפרק זה בו מצויין בסוגריים סוג הפריט (  ה.  

  .3שמופיע ברשימת התגמירים/התכניות של טרמינל 

  

  הכנת שטח לאיטום גגות שאינו מבטון ביריעות ביטומניות  05.14

  גג מתכת  א.  

גג המתכת יהיה שטוח ומחובר באופן מובטח וללא חיבורים בולטים   .1    

  מ"מ מהמשטח. 1.6-ות סמוכות מעבר לוללא יחיד

הקבלן יגן על עבודות אחרות מנזילות של חומרים ביטומנים, וימנע   .2    

מחומרים נוזליים לחדור ולסתום מרזבים ומובילים. הקבלן יחליף או 

ישקם כל עבודה אחרת שתפגע על ידי התקנת מערכת איטום הגגות 

כיבי מערכת איטום ביריעות ביטומניות. הקבלן יתאם את התקנת מר

הגגות כך ששכבות הבידוד והאיטום לא יהיו חשופים לעיבוי או יישארו 

  חשופים במשך הלילה.

הקבלן יספק בסוף יום עבודה חתיכות של בד לכסות שכבות בידוד   .3    

ואיטום חשופים ולאטום את המישקים והקצוות עם מלט גגות. הקבלן 

  העבודות מחדש.יסיר את החלקים החתוכים מיד עם תחילת 
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  מערכת איטום גגות ביריעות ביטומניות  05.15

  RS-5מערכת איטום גגות מסוג   א.  

ותבוצע  Type M 1430/3) תעמוד בדרישות ת"י RS-5מערכת איטום גגות (סוג     

מ"מ  5.0על ידי שתי שכבות יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים, בעובי 

חמה על שכבת יסוד ביטומנית. לשכבה (לפחות) כל שכבה ומחוברת לגג בהל

העליונה יהיה ציפוי של אגרגטים של סיליקט בתוספת הלבנה בשתי שכבות צבע 

(ציפוי אקרילי לבן על בסיס מים מיועד  141אקרילי לבן אשר עומד בדרישות ת"י 

  שנים. 10לשימוש על משטחי גג עם יריעות ביטומניות) עם אורך חיים צפוי של 

  

  RS-3טום גגות בשיטת הגג ההפוך מסוג מערכת אי  ב.  

ותבוצע  Type M 1430/3) תעמוד בדרישות ת"י RS-3מערכת איטום גגות (סוג     

מ"מ  5.0על ידי שתי שכבות יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים, בעובי 

(לפחות) כל שכבה ומחוברת לגג בהלחמה על שכבת יסוד ביטומנית ישירות לגג 

) עם בד גיאוטכני מעל I-3ופינה בבידוד פוליסטירן (סוג הבטון. היריעות תצ

  הבידוד שעליו יונחו בסיסי גומי ואלמנטים טרומיים לריצוף הגג.

  

  חומרים למערכת איטום גגות ורצפות רטובים ביריעות ביטומניות  05.16

RS ,-RS-3חומרים למערכת איטום גגות ביריעות ביטומניות בשיטות בסוגים       א.  

  W-7ת רצפות רטובות סוג ומערכ 5

והתכונות הפיזיקליות  1430/3יריעות ביטומניות: יעמדו בדרישות ת"י   .1    

  הבאות:

סוג השריון: קרום פוליאסטר מגדילים בודדים נמשכים לא   א)      

  שזורים.

  גר'/מ"ר. 180כמות השריון:   ב)      

  .SBSסוג הפולימר בשכבה ביטומנית:   ג)      

מדוד עם  40%מתיחה (עד לקריעה): התארכות היריעה ב  ד)      

Extenpotmeter.  

  מ"מ. 0בדיקת זחילה:   ה)      

  שעות ללא שינוי. 3000סגולית במשך - עמידה בקרינה אולטרה  ו)      

  בכל כוון. 18C-בטמפרטורה של  kN/m 32.4חוזק למתיחה:   ז)      

  .121Cיציבות התרכובת: לא פחות מאשר   ח)      
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: בסיס מים; מיועד RS-5ת איטום גג מסוג ציפוי אקרילי למערכ  .2    

לשימוש על משטחים עם מערכת איטום ביטומנית. יש לעמוד בדרישות 

  . יש לספק את אחד מהסוגים המפורטים מטה:141ת"י 

  מיוצר ע"י ביטום. Bitum-Flex Cat. 317  א)      

  מיוצר ע"י אינדקס. Indecolor SV  ב)      

  .Pro-Grade #550  ג)      

למערכת איטום  Polysocyanurate) בידוד בלוחות של קצף I-11(סוג   .3    

מ"מ בצד  12: לוחות קשיחים עם פני לוח פרליט בעובי RS-5גגות מסוג 

החיצוני ופנים משוריינים בצד הפנימי עם חלק פנימי בידוד תרמי מעוצב 

 HCFC 141b(מיוצר עם  Polysocyanurate-מראש, קשיח, תאי ו

blowing agentספק עבור שיפועים לניקוז, לוחות בידוד ). יש ל

מתהצרים, אוכפים, רוכבים, רצועות שוליים מתהצרות וצורות בידוד 

אחרות כמצויין בתכניות. מראש יש לספק את אחד מהסוגים המפורטים 

  מטה:

 E'nerg'y 2 Composite and Tapered E'nerg'y 2 Composite  א)      

(NRG Barriers)  

  Milox and tapered Milox (Apache Products)  ב)      

 ACFoam Composite and Tapered ACFoam Composite  ג)      

(Atlas Roofing Corporation)  

 Isotherm Composite and Tapered Isotherm Composite  ד)      

(GAF Materials Corporation)  

ות מסוג ) למערכת איטום גגI-3) בידוד בלוחות פוליסטירן (סוג I-3(סוג   .4    

RS-5 בידוד תרמי מפולסטירן תאי וקשיח מיוצר על בסיס שרף :

כגורמי נשיפה עם מעטה  HCFC-פוליסטירן בתהליך משיכה בשימוש ב

 ASTMחיצוני בעל צפיפות גבוהה, בשני הצדדים, עומד בדרישות 

C578, Type VI ,29  ק"ג/מ"ק צפיפות מזערית, מידות סטנדרטיות של

עם קצוות מתועלות בתחתית. יש לספק את אחד  היצרן, עובי כמתואר,

  מהמוצרים המפורטים מטה:

   .The Dow Chemical Coמיוצר על ידי Styrofoam RM  א)      

  .Owens-Corning Corpמיוצר על ידי  Foamular 404  ב)      
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: אחד מהמפורטים RS-3ארג חדיר למים למערכת איטום גגות מסוג   .5    

  מטה:

 .Confil Fabric, Grade No. D689H, Product Code No  א)      

  .International Paper Coמיוצר על ידי  9206890

  .Amoco Fabrics & Fibers Coמיוצר על ידי  Rufon P3B  ב)      

  .DuPont of Canada, Ltdמיוצר על ידי  Fabrene VIE  ג)      

ד . יש לספק את אחRS-3בסיס לריצוף גגות למערכת איטום גגות מסוג   .6    

  מהסוגים המפורטים מטה:

הכולל יחידות  .Wausau Tile Incמיוצר על ידי  Terra-Tabs  א)      

מ"מ עם תוויות מיקום עם  13x175x175במידות  SBRגומי 

  מ"מ. 3רפידות מלוחיות גומי בעובי 

 Unitedמיוצר על ידי  Bison Screwjack Pedestal System  ב)      

Construction Productsיסים לריצוף מיוצרים , הכולל בס

מפוליסטירן מעוצב בהזרקה עם מנגנון הברגה ומפרידי רווח 

  .EPDM-משולבות, מחברים מאריכים ורפידות פילוס מ

-RS) למערכת איטום גג מסוג PA-1ריצוף הגג מאלמנטים טרומים (סוג   .7    

: ריצוף מאלמנטים טרומיים עם זיון, לחוצים הידראולית לצפיפות 3

  ים בדרישות הבאות:גבוהה, עומד

  Mpa 51חוזק ללחיצה:   א)      

  Mpa 7.5חוזק לכפיפה:   ב)      

  5%- ספיגות: פחות מ  ג)      

  ק"ג/מ"ק 2480צפיפות:   ד)      

  ס"מ 2.5x60x60מידות נומינליות:   ה)      

  גוון: מותאם לאבן החיצונית  ו)      

  גימור: גימור מוחלק  ז)      

ופר בפולימרים), בלתי אטם מסטיק: פוליסובוטילן (רגיל או מש  .8    

מתקשה, בלתי מתקלף ובלתי מתייבש, מוצר סטנדרטי של יצרן 

  היריעות.

יריעות הפרדה/הגנה: סיבי זכוכית מגדילים נמשכים מחוברים עם שרף   .9    

  .1.54מחבר ומצופה באספלט מדורג או פוליאתילן בעובי 

 APA )American Plywoodתשתית לחיפוי גגות ותעלות ניקוז:   .10    

Association (APA – rated Structural Sheathing; Exposure 

Durability Classification: Exterior.  
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מחברים: הקבלן יספק מחברים מכניים למערכת יריעות ביטומניות   .11    

משופרות, וכן לוחות בידוד והמוצרים השונים מתאימים למשטח הגג. 

-או אל Fluorpolymerופה הקבלן יספק ברגים מגולוונים, מפלדה מצ

  מתכתיים.

לצורך הבטחת הבידוד לגג המתכת, הקבלן יספק מחברי פלדה   א)      

עם ציפוי תעשייתי ולוחיות מתכת או פלסטיק עם תכונות של 

עמידות בקורוזיה, מתוכננות לחיבור לוחות הבידוד לתשתית גג 

המתכת; אשר נבחנו על ידי היצרן לחוזק לשליפה והתנגדות 

  ה.ליניק

קרשי עץ: הקבלן יספק קרשי עץ מטופלים רציפים, חתוכים בקצוות   .12    

ריבועיים באורך מרבי. יש להבטיח על ידי החדרת מסמרים לקרשים 

אחרים שהותקנו קודם לכן. יש לספק קרשי עץ מטופלים בלחץ בגדלים 

ובפרופילים מתוארים או הדרושים על ידי יצרן יריעות האיטום 

לתנאי מזג האויר. הקבלן ישלים ייצור מלא של  ומטופלים לחשיפה

הפריטים המטופלים לפני תחילת הטיפול. אם הם ינוסרו לאחר הטיפול 

יש לצפות את השטחים המנוסרים עם חומר דומה לטיפול בלחץ. הקבלן 

  יבדוק כל קרש עץ לאחר הייבוש ויפנה חתיכות פגומות.

רן יריעות האיטום, מוט קצה של ה"פלשינג": מאושר על ידי יצ  .13    

ותנאי מזג אויר עם  UVאלומיניום, פלב"ם או פלסטיק עמיד בפני קרני 

קדחים מוכנים, עם חלק עליון מתרחב להחדרת האיטום; באורכים 

  מרביים.

צנרת "פלשינג" וטבעות לחיצה לפתחי אוורור: גלגל שיניים מצנרת   .14    

  פלב"מ ניתן לכוונון וטבעות לחיצה לפתחי אוורור.
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  )RS-5מערכת איטום גגות על גג מתכת ביריעות ביטומניות (מערכת איטום מסוג     05.17

  מערכת  א.  

  הקבלן יספק מערכת ליישום בשיטת הלחמה עם ביטומן חם.    

  

  הפסקות עבודה  ב.  

בסוף כל יום עבודה הקבלן יגן על קצוות חשופות של העבודה שלא הסתיימה,     

הקבלן יספק כיסוי זמני עשוי משתי שכבות של לרבות יריעות בידוד ואיטום. 

  לבד לגגות טבול בביטומן. הקבלן יסיר את הכיסוי הזמני בתחילת יום העבודה.

  

  התקנת בידוד הגג  ג.  

הקבלן יבטיח את הבידוד לגג על ידי חיבורים מכניים ייעודיים ובמידות   .1    

ש לחבר המתאימות לחיבור הבידוד המפורט מסוג לוחות לגג המתואר. י

את הבידוד על פני כל שטח הגג במרווחים כמתואר. יש להתקין מישקים 

ארוכים לבידוד בקווים ישרים נמשכים, ניצבים לשיפוע הגג עם מישקי 

  קצה מפוזרים בין השורות.

מ"מ או  50התקנה בשתי שכבות: במקומות בהם העובי הכולל הינו   .2    

ובי הנדרש בשתי שכבות יותר, כמתואר בתבניות, הקבלן יתקין את הע

עם המישקים של השכבה השנייה מוזזים מהמישקים של השכבה 

מ"מ בכל כוון. יש להניח את השכבה השניה  300הראשונה במרחק של 

  מרוחה עם ביטומן חם.

הקבלן יישר את קצוות משטח הבידוד במקומות הדרושים ביציאות   .3    

  ל המרזב.המרזבים כך שהמשטח הגמור יהיה במישור הטבעת ש

הקבלן יחזק את הבידוד לפי הוראות כתובות ודרישות היצרן של מערכת   .4    

מ"ר  0.38חיבורים לכל  2-הבידוד והאיטום של הגג, אולם לא פחות מ

  חיבורים לכל לוח. 4ולפחות 

מ"מ  75בלוקי עץ: כאשר התשתיות המבודדות משופעות יותר מאשר   .5    

זהה לבידוד, במרווחים אשר לא יעלו  למ', הקבלן יתקין בלוקי עץ בעובי

מ' ובין לוחות הבידוד, תלוי במידות הלוחות. יש לחבר את בלוקי  3על 

העץ לתשתית. יש להעביר את בלוקי העץ בניצב לשיפוע הגג, אלא אם כן 

  צויין אחרת.

  

  התקנת היריעות  ד.  

את הקבלן יתקין את היריעות כאשר הן מונחות בצורה אחידה על מנת לקבל     

מספר היריעות בכל מקום בהתאם להוראות כתובות של היצרן. יש להניח את 

היריעות בכוון המתאים, בשיטת רעפים, לאפשר זרימת מים בכל משטח גדול של 

מ"מ למ', יש להעביר את היריעות  150מערכת האיטום. כאשר השיפוע עולה על 

ת העליונים של הביטומניות המשוכללות במקביל לשיפוע. יש לחבר את הקצוו

  היריעות.
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  מכלול תעלות ניקוז אינטגרלי  ה.  

שכבות עץ  2הקבלן יספק מכלולי תעלות ניקוז משופעים אינטגרלים הכוללים     

מ"מ עם תמיכות פלדה מגולוונת, סגירות  12לבוד מטופל בדירוג חיצוני בעובי 

שכבות  3-מלוחות פח מגולוונות רציפות, פלשינגים בפינות פנימיות וחיצוניות ו

  של כל חיפוי גגות מתואמות עם הנקזים.

  

  פלשינג ורצועות מיריעות  ו.  

יש להתקין פלשינג מיריעות ביטומניות משוכללות ברצועות בקצוות   .1    

ובמשטחים משופעים ואנכיים, בקצוות הגג ובחדירות דרך הגג. יש 

להתקין שכבה אחת של חומר פלשינג על ידי מריחת התשתית וחלקו 

רי של יריעת הפלשינג עם ביטומן גם והטבעת הפלשינג בצורה האחו

מ"מ  150יציבה כנגד התשתית. יש להאריך את הפלשינג באורך לפחות 

  מעל היריעות הביטומניות המכסות את הגג.

מ"מ  760x760מרזבים: יש להתקין פלשינג מפלדה מגולוונת במידות   .2    

היריעות הביטומניות עם מלט ייעודי לגגות מעל מערכת האיטום של 

המשוכללות. יש לכסות את הפלשינג המתכתי עם רצועות של יריעות 

מ"מ מעבר לקצה  100ביטומניות משוכללות המתארכות לפחות 

הפלשינג המתכתי לכוון יריעות הגג. יש לחבר את יריעות הגג, הפלשינג 

  המתכתי והרצועות לתוך הטבעת סביב המרזב.

  

  ציפוי אקרילי  ז.  

ן יצפה את כל השטחים החשופים של יריעות ביטומניות לרבות פלשינג הקבל    

ק"ג/מ"ר לפי  500וחומרים נוספים עם שתי שכבות של חומר (אקרילי), כל שכבה 

הוראות כתובות של היצרן. אין להתקין את השכבה השנייה עד לייבוש השכבה 

לצת על ידי הראשונה ואישור על ידי המפקח. מערכת הציפוי תהיה מאושרת ומומ

  יצרן יריעות האיטום לפני ההתקנה.

  

  )RS-3התקנת יריעות ביטומניות מעל גג בטון בשיטת הגג ההפוך (מערכת איטום גג   05.18

ליטר של אספלט  0.5הקבלן יבדוק את תשתית הבטון ללחות יתר על ידי שפיכת   א.  

כל גגות בטמפרטורה שוות צמיגות על הגג בתחילת כל יום עבודה ובקדמת 

משטח גג. אין להמשיך בעבודות האיטום אם המדגם בדיקה מקציף או ניתן 

  להסרה לאחר התקררות.

  

ליטר/מ"ר ויאפשר לשכבת  0.3הקבלן ימרח שכבת יסוד מאספלט בשיעור של   ב.  

  היסוד להתייבש.
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הקבלן יתקין שכבת עטיפה אחת של יריעת בסיס בהתאם להוראות כתובות של   ג.  

ם הגג, על ידי הארכת היריעות וסיומם מעבר לרולקות. הקבלן יצרן מערכת איטו

  יחבר את הבסיס לתשתית במריחה של אספלט גגות חם.

  

שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות, הכולל שכבת בסיס  2הקבלן יתקין   ד.  

  ושכבת גמר, החל מנקודה הנמוכה של מערכת איטום הגג.

 1752/2דביק יענה לדרישות ת"י יישום שכבות בסיס וגמר: הקבלן י  .1    

להתקנת יריעות ביטומניות משוכללות מיושם בהלחמה בהתאם 

  להוראות כתובות של היצרן.

  

  חפיפה  ה.  

יש ליישר את היריעות, בלי למתוח אותן, ולשמור על צד אחיד וחפיפת קצוות לפי     

בלי הוראות היצרן. יש להזיז את חפיפות הקצה. יש לחבר ולאטום את החפיפות 

להשאיר חללים ריקים. יש לתקן קרעים וחללים ריקים בחפיפות ושוליים 

  מקופלים שאינם אטומים.

  

  פלשינג  ו.  

הקבלן יתקין את הפלשינג ומישקי הפלשינג על ידי שימוש בחומרים ומערכות     

מפורטים בדרישות היצרן של מערכת היריעות. יש לעטוף את כל הצינורות, 

יטות אחרות העוברים דרך היריעות. בכל המקומות בהם מובילים, שרוולים, ובל

עוברים צינורות ומובילים בשטחים המיועדים לאיטום או במקומות בהם ישנם 

מרזבים יש ליישם את היריעות לאחר התקנת הצינורות, המובילים והמרזבים 

במקומם. יש לפחות את הפלשינג לתוך היריעות בהתאם להוראות והמלצות 

  היצרן.

  

  רצועות  ז.  

יש לקבוע את אוגני המתכת ביריעות הגג. יש למרוח שכבת יסוד ולקבוע את     

האוגנים של אביזרי גג המתכת, פלשינג ממתכת ופלשינג מחומרים אלסטומרים 

  עם יריעות הגג. יש לקבוע את המרזבים בהתאם להוראות היצרן.

  

  יריעת הפרדה/הגנה  ח.  

מ"מ  75פת את המישקים לפחות הקבלן יתקין יריעת הפרדה/התקנה החופ    

  להבטיח כיסוי מלא. יש לכסות את יריעת ההפרדה/הגנה עם בידוד.
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  )I-3התקנה של יריעת בידוד מוגנת (מסוג   ט.  

) מעל היריעות, עם I-3הקבלן יניח בחופשיות יחידות בידוד בולטות (מסוג     

שכים התעלות כלפי מטה ועם מישקים ארוכים של בידוד בקווים ישרים נמ

ומישקי קצוות מוזזות בין השורות, בסמוך לשפות והקצוות בין הלוחות. הקבלן 

יתקין את הבידוד בצורה נקייה ומדויקת בקירות, סיפים ובליטות אחרים ויפגוש 

את השפות והקצוות של היחידות עם המישקים הפתוחים בהתאם להוראות 

  המודפסות של היצרן.

  

  ייצוב הגג מבטון טרום  י.  

יד לאחר התקנת הבידוד ובכל מקרה לא יותר מאשר הזמן המירבי לחשיפת מי    

הבידוד המאושר על ידי היצרן, יש ליישם את האלמנטים הטרומיים ובסיסי 

תמיכה (במקומות המצוינים) ישירות מעל מבנה חדיר למים במקומות 

  המתוארים ובהתאם לתכניות העבודה הסופיים.

רשת המתוארת. הקבלן יספק בסיסים יש לקבוע רשת אשר תתאים ל  .1    

ולוחיות פילוס בכל פינה של מרצפה לפילוס השטח על מנת לקבל משטח 

  כולל מפולס.

במקומות בהם האלמנטים מסתיימים לפני משטחים אנכיים או חדירות   .2    

, הקבלן יכסה את המבנה החדיר למים UVהחושפות בידוד לקרני 

מ"מ  30מ"מ עד  25הקבלן יספק והבידוד עם חצץ עד למפלס המרצפות. 

  חצץ בסמוך ומסביב לכל המרזבים.

הקבלן יכין את המרקם של האלמנטים הטרומים כך שהם יסתיימו בקו   .3    

מ"מ מהמשטח האופקי או חדירה, וחיתוך  50ישר שלא יעלה על 

  אלמנטים במידת הצורך.

  

  מערכת מישקי התפשטות ומישקים סיסמיים בגג  05.19

  יצועדרישות ב  א.  

יש לספק את מכלולי התפשטות הגג כך שלאחר ההתקנה יישארו אטומים למים     

  במסגרת מגבלת התזוזות המפורטות על ידי המפקח.

  

  אבטחת איכות  ב.  

אחריות ממקור אחד: הקבלן ישיג מכסים למישקי התפשטות ומישקים   .1    

סיסמיים בגג מיצרן אחד עבור כל סוג של מכסה מישק. היצרן אשר 

כה בעבודה, יהיה בעל נסיון בייצור מכלולים הדומים לאלו המצויינים יז

בפרויקט, עם קיבולת ייצור מספיקה לייצר את היחידות הדרושות ללא 

  גרימת עיכוב בעבודה.
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נציג היצרן: הקבלן לא יתקין מכסי מישקי התפשטות ומישקים   .2    

עבודה סיסמיים עד אשר נציג מוסמך של היצרן יבקר באתר בתחילת ה

  וכן תקופתית במהלך העבודה, להבטיח התקנה נאותה של המערכת שלו.

  

  הגשות  ג.  

  הקבלן יגיש את נתוני המוצר לכל סוג של מכלול התפשטות בגג המפורט.  .1    

הקבלן יגיש תכניות עבודה המציגות ייצור והתקנה של מכלולי   .2    

עיגון,  התפשטות בגג לרבות תכניות, חתכים, פרטי מרכיבים, פרטי

הצטלבויות, מעברים והתקנים וחיבורים ליחידות עבודה אחרות. הקבלן 

ישיג פרטים ממקצועות אחרים על מנת לשלב את המערכות שלהם 

לתכניות עבודה משולבות של כל פרט מכסה מישק, בין מעברים 

לחומרים סמוכים, מעברים לפלשינג אלסטומרי ומפח וכן מעברים 

העבודה המשותפות האלה יראו את כוונות מורכבים אחרים. תכניות 

הקבלן והיצרן כיצד המערכות השונות האלה ישולבו לתוך העבודה 

  הסופית.

הקבלן יספק דוגמאות (עבור כל סוג של מכסה) מורכב המראה את כל   .3    

  המרכיבים, חיצוניים ופנימיים עם המרזבים המפורטים והתקני חיבור.

  

  התפשטות חומרים עבור מכלולי מישקי  ד.  

יש לספק מכלולים מעל הגג הכוללים זוגות של יחידות סף אלומיניום   .1    

והכנות לעיגון יריעת הגג או הפלשינג בתוך מישק  45-עם רולקות ב

אטום למים. יש לספק כיסוי סף מאלומיניום משוך בעל חופש תנועה 

מעוגן נגד תזוזה מהמקום ואטום נגד מים על ידי חומרי איטום 

ים, עם החלק הפנימי של מישק ההתפשטות ממולא עם בידוד משולב

מסיבי זכוכית מרפד. יש לספק מפוחים למחסומי אדים עשויים ויניל או 

  ניאופרן מתחת לבידוד.

  מסגרת הבסיס: גמר אלומיניום משוך מעובד.  .2    

) עם מערכת inch 0.08מ"מ ( 2מכסה אלומיניום משוך בעובי לפחות   .3    

 Polyvinylidene Fluoride (PvDF) מסוג (AL-1מיניום (גמר ציפוי אלו

בצבע שיתאים לגוון איטום  AAMA 605.2שכבות בהתאם לתקן  4-ב

שכבות של מערכת אשפרה תרמית, מורכב משכבת יסוד  4הגג שיבחר, 

מעכב מתוכנן במיוחד ושכבה עליונה של צבע פחמן פלואור הכולל לא 

על פי משקל מיושם  Polyvinylideneשרף פלואוריד  70%פחות מאשר 

  .24m-לעובי מלא של הקרום של לא פחות מ
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מערכת איטום נגד מים: יחידת מפוח חצי סמויה, מחוברת, עשויה   .4    

, פוליאתילן מוכלד משוריין או EPDMיריעה אלסטית מניאופרן, 

מ"מ או אטמים חצי  0.76- פוליויניל כלוריד, בעובי שאינו פחות מ

או פוליויניל כלוריד, עם  EPDMחלקי הסף מניאופרן,  סמויים בשני

מנגנון קפיצי לשמור על לחץ חיובי בין האטמים וכיסוי הסף. יש לאפשר 

  אספקת מחסום מים ומערכת ניקוז.

  

  רשימת מישקי התפשטות של הגג  ה.  

: מכסה מישק מגג לגג בגודל מותאם. RJ-1מישק התפשטות לגג מסוג   .1    

  ר"מ:יש לספק את אחד מה

 Watson Bowmanמיוצר על ידי  Series RFL Custom Size  א)      

Acme  

  Balco Metalinesמיוצר על ידי  Type FR Custom Size  ב)      

  .Conspec Systems, Incמיוצר על ידי  SRJ Series  ג)      

: מכסה מישק מגג לגג בגודל מותאם. RJ-2מישק התפשטות לגג מסוג   .2    

  מ:יש לספק את אחד מהר"

 Watsonמיוצר על ידי  Series RFH/C Custom Size  א)      

Bowman Acme  

  Balco Metalinesמיוצר על ידי  Type FR Custom Size  ב)      

  .Conspec Systems, Incמיוצר על ידי  SRJW Series  ג)      

  

  התקנת מישקי התפשטות של הגג  ו.  

ולי התפשטות של יש ליישם את הוראות היצרן לטיפול והתקנה של מכל  .1    

הגג והחומרים, אלא אם יצויינו דרישות מחמירות יותר. יש לתאם את 

התקנת חומרי מכלולי התפשטות של הגג ועבודה קשורה כך שמכלולים 

  מלאים יענו לדרישות ביצוע של המכלול.

יש להאריך את מכלולי התפשטות של הגג מעל ספים, מעקות, כרכובים,   .2    

ים, סינורים ופריטים נוספים בחתך הבנייה עם מרזבים, אזורים נמוכ

מעברים מיוצרים במפעל על מנת לספק מכלולי התפשטות של הגג 

רציפים אטומים בפני מים. יש לספק חתך אחיד לאורך כל התקנה; אין 

  למתוח את היריעות האלסטיות.
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יש למסמר את אוגני העיגון בצורה מובטחת לספים ורצועות הרולקות   .3    

מ"מ. יש  150ם להמלצת היצרן אולם במרווחים מירביים של בהתא

לעגון את מכלולי התפשטות של הגג בשיטה המצוינת בתכניות, העונה 

להוראות היצרן. יש להטביע יריעות אלסטיות בתוך היריעות 

מ"מ, עם ביטומן חם או מלט גגות. יש  100- הביטומניות, שלא יפחת מ

  עבור עבודות היריעות. לכסות עם רצועות מורכבות כמפורט

  

  מערכות מישקי התפשטות ברצפות  05.20

  תכולת העבודה  א.  

. מכסי מישקי Sהעבודה כוללת מכסי מישקי התפשטות ברצפות במפלס     

  .12התפשטות אחרים מפורטים בפרק 

  

  אבטחת איכות  ב.  

אחריות ממקור אחד: הקבלן ישיג מכסים למישקי התפשטות ברצפות   .1    

בור כל סוג של מכסה מישק. היצרן אשר יזכה בעבודה מיצרן אחד ע

יהיה בעל נסיון בייצור מכלולים הדומים לאלו המצויינים בפרויקט, עם 

קיבולת ייצור מספיקה לייצר את היחידות הדרושות ללא גרימת עיכוב 

  בעבודה.

נציג היצרן: הקבלן לא יתקין מכסי מישקי התפשטות ברצפות עד אשר   .2    

של היצרן יבקר באתר בתחילת העבודה וכן תקופתית נציג מוסמך 

  במהלך העבודה, להבטיח התקנה נאותה של המערכת שלו.

  

  דרישות ביצוע  ג.  

יש לספק מכלולי התפשטות ברצפות שכאשר יותקנו יישארו אטומים נגד מים     

  במסגרת מגבלות התזוזות המפורטות על ידי היצרן.

  

  הגשות  ד.  

ני המוצר עבור כל סוג של מכלול התפשטות מפורט הקבלן יגיש את נתו  .1    

  ברצפה.

הקבלן יגיש תכניות עבודה המראות ייצור והתקנה של מכלולי   .2    

התפשטות ברצפה לרבות תכניות, חתכים, פרטי מרכיבים, פרטי עיגון, 

הצטלבויות, מעברים והתקנים וחיבורים ליחידות עבודה אחרות. הקבלן 

ים על מנת לשלב את המערכות שלהם ישיג פרטים ממקצועות אחר

לתכניות עבודה משולבות של כל פרט מכסה מישק, בין מעברים 

לחומרים סמוכים, מעברים לפלשינג אלסטומרי ומפח וכן מעברים 

מורכבים אחרים. תכניות העבודה המשותפות האלה יראו את כוונות 

הקבלן והיצרן כיצד מערכות השונות האלה ישולבו לתוך העבודה 

  סופית.ה
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הקבלן יגיש דוגמאות (עבור כל סוג של מכסה מישק) מורכב הראה את   .3    

כל המרכיבים, חיצונים ופנימיים, עם המרזבים המפורטים, והתקני 

  חיבור.

  

  Sחומרים עבור מכלולי התפשטות ברצפה במפלס   ה.  

חומר איטום חזותי: חומר איטום ניאופרן, סנטופרן, סיליקון או   .1    

; מסופק AEDFצבעים מותאמים אשר יבחרו על ידי  אלסטופרן;

    באורכים הארוכים ביותר זמינים עם התכונות הפיזיות הבאות:

דרישות שיטת בדיקה תכונה

13.0 Mpa (2000 psi) (min) ASTM D412  חוזק למתיחה

250% min ASTM D412 התארכות  

5  55 ASTM D2240 קשיות  

חלקים נוזל  2דרטי בבעלות היצרן הכולל בטון אלסטומרי: מרכיב סטנ  .2    

  עם אגרגט מדורג מעורבב באתר, עם התכונות הפיזיות הבאות:

דרישות שיטת בדיקה תכונה

5.0 Mpa (750 psi) (min) ASTM D638  חוזק למתיחה

200% min ASTM D638 התארכות  

5  35 ASTM D2240 קשיות  

13.9 Mpa (2000 psi) (min) ASTM D695 ללחיצה חוזק  

  

חומר הדבקה: חומר הדבקה משני מרכיבים על בסיס אפוקסי מעורבב   .3    

  באתר סטנדרטי של היצרן עבור השימוש המיועד.

  

  רשימת מישקי התפשטות ברצפות  ו.  

: אטם דחיסה מניאופרן, סנטופרן, EJ-3מישק התפשטות ברצפה מסוג   .1    

על ידי בטון סנטופרן או אלסטופרן עם אגפי צד מחוזקים במקום 

  אלסטומרי. יש לספק את אחד הבאים:

  Watson Boeman Acmeמיוצר על ידי  WaboCrete  א)      

  .Conspec Systems, Incמיוצר על ידי  Model WF  ב)      

  MM Systemsמיוצר על ידי  MWAF  ג)      

: אטם דחיסה מניאופרן, סנטופרן EJ-4מישק התפשטות ברצפה מסוג   .2    

  על ידי חיכוך. יש לספק את אחד הבאים: או לאסטופרן נתמך

  Watson Boeman Acmeמיוצר על ידי  Jeene #4W  א)      

  .Conspec Systems, Incמיוצר על ידי  Model Css  ב)      

  MM Systemsמיוצר על ידי  MAF  ג)      
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  Sהתקנת מישקי התפשטות ברצפה במפלס   ז.  

כלולי התפשטות יש להיענות להוראות היצרן לטיפול והתקנה של מ  .1    

והחומרים, אלא אם יצוינו דרישות מחמירות יותר. יש לתאם התקנת 

חומרי מכלולי התפשטות ועבודה קשורה כך שמכלולים מלאים יענו 

  לדרישות ביצוע של המכלול.

יש להאריך את מכלולי התפשטות של הגג מעל ספים, מעקות, כרכובים,   .2    

טים נוספים בחתך הבנייה עם מרזבים, אזורים נמוכים, סינורים ופרי

מעברים מיוצרים במפעל על מנת לספק מכלולי התפשטות רציפים 

  אטומים בפני מים. יש לספק חתך אחיד לאורך כל התקנה.

  

  מערכת פלשינג ממתכת  05.21

  תכולת העבודה  א.  

  פלשינג חופף ממתכת ופלשינג בסיס.  .1    

  פלשינג לקיר מתכת.  .2    

  עלות ומרזבים משולבים ממתכת.אזורים מונמכים, ת  .3    

  תושבות מפלב"מ, להרכבת פלשינג, מותקנות על הקיר.  .4    

  ).FL-4מערכת אביזרי פלשינג מפלב"מ (  .5    

  

  פלשינג מלוחות מתכת ואביזרים  ב.  

): רך מאד ומחושל באופן מלא למעט במקומות FL-4-ו FL-2פלב"מ (  .1    

אלא אם צוין אחרת, גמר  מ"מ 0.4בהם נדרש ריכוך יתר לתפקוד; בעובי 

  .2Dמס' 

, גמר פשוט בבית המלאכה, FL-3 :(ASTM B209לוחות אלומיניום (  .2    

  מ"מ אלא אם צוין אחרת. 0.8בעובי 

מתכת הלחמה: לשימוש עם פלב"מ, יש לספק מתכת הלחמה ביחס של   .3    

כלוריד, למעט - בדיל לעופרת, עם חומר ריתוך מסוג חומצת 60-40

  יתוך שרפי מעל משטחי בדיל.בשימוש חומר ר

  

  מחברים  ג.  

ברגים, מסמרות ומסמרים יהיו מחומר זהה ללוחות המתכת או חומר מתאים.     

  יש להתאים את הגמר של ראשים חשופים עם החומר אליו הם מתחברים.

  

  איטום אפוקסי לתפרים  ד.  

חלקים של תרכובת חיבור ממתכת בלתי מחלידה למישקים פנימיים /  2    

  ניים לרבות מישקים ממוסמרים.חיצו
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  אטמי מסטיק  ה.  

מפוליסובוטילן; אטם שאינו מתקשה, אינו מתקלף, אינו מתייבש ואינו זז     

  ממקומו.

  

  ייצור מערכת הפלשינג מתכת  ו.  

הקבלן ייצר בבית מלאכה את הפלשינג במידה המירבית. הקבלן יעבוד בהתאם     

 Architectural Sheet SMACNA“לשרטוטים ויעמוד בדרישות המתאימות של 

Metal Maual” הייצור יהיה כזה שיאפשר אטימה ועמידה בתנאי מזג אויר, עם .

אפשרות להתפשטות בעבודה, מספיק בכדי למנוע נזילות, נזק, או הרס העבודה. 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאמה לתשתיות וללא התעקמויות, סימני כלים 

קצוות חשופות מקופלות אחורה ליצירת ומיושרים ומפולסים כמצוין, עם 

  שוליים.

תפרים: הקבלן יקבע את התפרים בלוחות המתכת עם נעילה שטוחה,   .1    

  קצוות פח תפורים ומולחמים.

מישקי איטום: במקומות בהם מתוארים בשרטוטים או בפרטים   .2    

מישקים ניידים מסוג שאינם מתרחבים יש לעצב את המתכת כך 

אימה של איטום אלסטומרי על פי דרישות תקני שתתאפשר התקנה מת

SMACNA.  

הפרדות: הקבלן יפריד מתכות מתשתיות מתכתיות שאינן תואמות או   .3    

מחלידות על ידי ציפוי משטחים מוסתרים במקומות המגע, עם ציפוי 

  דיאלקטרי או הפרדה קבועה אחרת.

  

  תושבות מפלב"מ, להרכבת פלשינג, מותקנות על הקיר  ז.  

צרן יספק תושבות מפלב"מ, להרכבת פלשינג, מותקנות על הקיר, עם קצוות הי    

מכופפות להבטחת איטום בלתי חדיר, עם חריצים מנוקבים במפעל לאפשר 

התפשטות ועבור התחברות לתשתית, עם דיסקיות מניאופרן או חומר אחר עמיד 

את אחד בפני מזג אויר ועם תעלה בשפה העליונה עבור חומר האיטום. יש לספק 

  הבאים:

    1.  Type D Reglet  מיוצר על ידיCheney Flashing Company  

    2.  Type SM  מיוצר על ידיFry Reglet Corporation  

    3.  Surface Mounter receiver  מיוצר על ידיKeystone Flashing 

Company  

    4.  Type EN  מיוצר על ידיO' keefe' s Products  
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  מרזבים  ח.  

ן יספק מרזבים מגולוונים אטומים, במקומות ובגדלים ופרופילים כמתואר הקבל    

בתכניות, שלמים עם כל המחברים ומתקני חיבור. יש לייצר מרזבים עם מישקים 

, בכל הפינות הפנימיות והחיצוניות, מוטות ואוגנים בכל 45-מחוברים בריתוך, ב

בילה חמה את מכלולי הצדדים למיזוג בתוך מערכת הגג והמעקה. יש לגלוון בט

 0.2המרזבים לאחר הריתוך והייצור. כל המכלול יוצר מפלדה מגולוונת בעובי 

  מ"מ.

  

  )FL-4מערכת פלשינג טרומית (  ט.  

) עבור פלשינג טרומי עבור עמודים, צינורות FL-4מערכת הסגירה מפלשינג (סוג     

 ,SBS Industries, North Miamiוחדירות אחרות בגג כפי שמיוצר על ידי 

Florida עם גמר 304מ"מ מסוג  1.6. מיוצר מפלב"מ בעובי ,B2 בהתאמה ,

  קפדנית לדרישות היצור של היצרן.

 SBCכפי שמיוצר על ידי  P/Cאו  P/Sפלשינג לצינורות: הקבלן יספק   .1    

Industries :מיוצר כמפורט להלן  

מ"מ  225- שרוול פלשינג בצורת צינור בגובה שלא יפחת מ  א)      

 6עד  3קוטר מתאים לספק לפחות מרווח חופשי של לפחות וב

  מ"מ מהצינור או המוביל.

מ"מ גדול יותר  200היצרן ייצר לוח פלשינג ריבועי במידה של   ב)      

מהבליטה. יש לנקב חור במידה מתאימה במרכז ולכופף כלפי 

מ"מ כך שיווצר אוגן הלחמה  6מעלה את החומר מסביב בגובה 

 225לחים שרוול פלשינג בצורת צינור בגובה אנכי ואליו יש לה

מ"מ לפחות בפינות לוח הפלשינג.  25מ"מ. יש לחתוך רדיוס של 

מ"מ לפחות בפינות לוח  125יש לייצר פלשינג נגדי בגובה 

 13מ"מ עם קוטר של  125הפלשינג. יש לייצר פלשינג נגדי בגובה 

מ"מ. יש להלחים את כל התפרים בצורה אטומה  50מ"מ עד 

  בבית המלאכה.

מיוצר על  H/D-H/S-ו I/D-I/Sפלשינג לעמודים ולקורות: הקבלן יספק   .2    

מיוצר כך שתעוצב תצורה זוויתית בה שתי יחידות  SBC Industriesידי 

מ"מ  5מ"מ דומה לחדירה אולם מאפשרת מרווח חופשי שבין  150בגובה 

שתי יחידות מ"מ מקסימום, בכל כוון. היצרן ייצר אוגני פלשינג ב 9-ל

מ"מ. יש לספק  150וילחים בבית המלאכה ארובות זויתיות בגובה 

 19-פלשינג נגגדי בצורת מטריה המתאים לבליטה. יש להאריך אותו ב

  כלפי חוץ מהפלשינג הזוויתי בצורת ארובה. 45מ"מ בזוית של 
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צורות מותאמות: הקבלן יספק פלשינג מותאם עבור כל החדירות   .3    

רש, מעוצב לצורה של החומר החודר ועם פלשינג נגדי כמתואר וכנד

כנדרש על ידי הנחיות, המלצות והוראות היצרן על מנת לספק מערכת 

  אטומה למים ואוויר.

  

  התקנה  י.  

מילוי דרישות ההתפשטות: יש לאפשר התפשטות תרמית של עבודות   .1    

 מ"מ כאשר 3מתכת חשופה. יש למקם את מישקי התזוזה במרווחים של 

  מ"מ מפינה או הצטלבות. 600לא יהיו מישקים במרחק של 

במקומות בהם יותקן פלב"מ ישירות על תשתיות בטון יש להתקין יריעה   .2    

  של נייר שרף אדום ושכבה תחתונה של פוליאתילן.

  

  מערכת פלשינג אלסטומרי מגומי  05.23

  תכולת העבודה  א.  

  הקשורים.מערכת פלשינג אלסטומרי מגומי וכל החומרים     

  

  חומרים  ב.  

): גומי סינתטי מניאופרן שחור בלתי FL-1פלשינג אלסטומרי מגומי (  .1    

מאושפר, חומר אשפרה אדום מעופרת, מעוצב לתוך לוחות אחידות 

מ"מ, וברוחב הנדרש. יש לספק את  1.6- וגמישות בעובי שאינו קטן מ

  אחד הבאים:

 Emseal Jointידי  מיוצר על Emseal Elastomeric Flashing  א)      

Systems, Ltd.  

 Americanמיוצר על ידי  Hydrotech Flex-Flash UN  ב)      

Hydrotech, Inc.  

 Gacoמיוצר על ידי  Field Curing Neoprene Sheet Flashing  ג)      

Western, Inc.  

  .Haartz-Mason, Incמיוצר על ידי  ContourFlash  ד)      

ים על ידי יצרן הפלשינג האלסטומרי חומרי הדבקה: סוגים המומלצ  .2    

מגומי, עבור חיבורי תפרים עמידים במים ויישומי הדבקה של פלשינג 

אלסטומרי מגומי ותואם חומרים שאליהם הוא מתחבר ואשר אתם הוא 

בא במגע. היצרן יספק את הצבע המתאים של חומר ההדבקה כך שימנע 

  כתמים בתשתיות.

וליאתילן עם תאים סגורים או חומר אחר מילוי אלסטומרי בפלשינג: פ  .3    

עם תאים סגורים המומלצים על ידי יצרן הפלשינג כמלאן מתחת 

  לפיתולי הפלשינג להבטחת תנועה עם מאמץ מינימלי על לוחות הפלשינג.
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שכבות יסוד, חומרי ניקוי וחומרי איטום: על פי המלצת יצרן הפלשינג   .4    

  מתחבר.האלסטומרי ותואם חומרים שאליהם הוא 

  

  התקנה  ג.  

התשתיות יהיו מאושפרים באופן מלא, יבשים, חלקים ונקיים; ללא   .1    

אבק וחומרים מזיקים. יש לצפות את תשתיות המתכת בשכבת יסוד וכן 

לצפות ולאטום תשתיות אחרות בהתאם להמלצות היצרן. הקבלן 

יאפשר לחומרי שכבות היסוד וחומרי האיטום להתאשפר בהתאם 

יצרן. לפני היישום של הפלשינג האלסטומרי מגומי אל להמלצות ה

יום לפחות  28תשתיות הבטון יש לוודא שכח המשטחים אושפרו למשך 

  והנם יבשים.

הקבלן יישם בהתאם להמלצות והוראות הכתובות המאושרות של   .2    

היצרן, על ידי שימוש בלוחות רציפים בגדלים אפשריים לביצוע. הקבלן 

לתשתית ולחלקה האחורי של היריעה בהתאם יישם חומר הדבקה 

למלצות כתובות של היצרן. יש להמנע מקמטים, כיפופים ופגמים 

אחרים. יש להשלים את העבודה כך שיובטח שלא תהיה נזילת מים דרך 

הפלשינג. הקבלן יכסה איזורים או ינקוט באמצעים אחרים למניעת 

שהתלכלכו על ידי לכלוך של שטחים סמוכים. יש לנקות מיידית שטחים 

  חומרי הדבקה או חומרים אחרים.

הקבלן יפעל בהתאם לשיטות המומלצות של היצרן לניקוי איזורי התפר,   .3    

החפיפה וההתחברות, עבור השיטה ותהליך לייצור מישקים בפלשינג 

באתר וליישום חומר ההדבקה. כל לוח פלשינג ימוקם בזהירות במקומו, 

במצב רפוי ויתאפשר לו להתאים את עצמו  יסודר ויחתך באופן שיותקן

לסביבה ללא גישור. יש לשמור על קו היישור מפוליאתילן במצב להקל 

  על התנועה ומיקום הפלשינג.

הקבלן יערבב את חומרי ההדבקה של הפלשינג לעקביות אחידה לפני   .4    

היישום על התשתיות בהתאם להוראות היצרן. הקבלן יוודא לפני ערבוב 

הדבקה שטמפרטורת האויר, לחות יחסית וטמפרטורת המשטח חומרי ה

בהתאם להמלצות יצרן חומר ההדבקה. הקבלן יישם חומר הדבקה לכל 

אחד מהמשטחים שיש להתחבר אליהם עם ציפוי של כל משטח בהדבקה 

. יש לאפשר לחומר ההדבקה להתייבש מחומר הממיס, לפני 100%של 

האפשרי לאחר יישום חומר  ההדבקה. משטחים מצופים יודבקו בהקדם

ההדבקה בהתאם להוראות הכתובות מפורשות של יצרן הפלשינג 

  האלסטומרי.
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הקבלן ימקם בזהירות את לוחות הפלשינג, תוך כדי הפעלת לחץ על   .5    

שטחי הלוח המצופים בחומר הדבקה ומיקומם והשטחתם למניעת 

הניקוז אלא  מ"מ בכוון 150כליאת אויר. יש לחפוף את התפרים לפחות 

אם צויין אחרת על ידי היצרן. הקבלן יספק את החומרים בהתאם 

להוראות הכתובות של היצרן לחפיפה של כל התפרים והמישקים 

בשוליים. יש להדביק את התפרים והמישקים בתשתית מלאה של חומר 

הדבקה ולעגון את הקצוות על מנת לספק תפרים שטוחים וחלקים, ללא 

  לים או פגמי משטח אחרים.בועות, קמטים, כפ

מיד לאחר שחומר ההדבקה נקבע והתייבש יש לבדוק מחדש את כל   .6    

המישקים. במקומות שבהם יתגלו פתחים או פגמים אחרים, יש לאטום 

מחדש את המישקים. במקומות בהם הפלשינג מסתיים על משטח 

אופקי, בכל הצטלבויות שוליים של החפיפות ובפינות הפנימיות 

וניות יש לספק מילוי רציף של חומר איטום על מנת לאטום את והחיצ

 200-השוליים של לוח הפלשינג. יש להאריך את הפלשינג לא פחות מ

  מ"מ כלפי מעלה או מטה על משטח אנכי, אלא אם צוין אחרת.

במקומות של פלשינג לא רציף יש לכופף את הקצוות של היריעה ליצירת   .7    

ים. יש לאטום את כל הבליטות העוברות "סכר" קצה להחזיק את המ

  דרך הפלשינג האלסטומרי ולספק ייצור אטום למים בכל מקום.

  

  מבוטל.  05.24

  

  WP-7מערכת איטום רצפות שירותים ואיזורים אחרים המצויינים סוג   05.25

  תכולת העבודה  א.  

איטום כל המשטחים האופקיים מתחת לרצפות בשירותים, חדרי אוכל,     

במקומות אחרים המצוינים בתכניות. המערכת תכלול העברת האיטום מטבחים ו

  ס"מ. 5למשטחים אנכיים לגובה מינימלי של 

  

  חומרים  ב.  

סוג האיטום: איטום על בסיס מלט עם מוסף פולימר אקרילי למלט   .1    

  איטום לפני הנחת האריחים, הכולל את הר"מ:

  איטום על בסיס מלט:  א)      

        1(  Thoroseal FX-100  תוצרתThoro System Products  

        2(  Vandex BB-75E  תוצרתVandex  

 Acryl 60מוסף חומר קישור נוזלי עבור איטום על בסיס מלט:   ב)      

או מוצר דומה מיוצר  Thoro System Productsמיוצר על ידי 

  .Vandexעל ידי 
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וסף ערבוב: יש לערבב את חומרי מערכת האיטום על בסיס מלט עם המ  .2    

ולחלק ביחס מתאים את המים למוסף ולחומר האיטום על בסיס מלט 

  בהתאם להמלצת היצרן.

  

  יישום  ג.  

יש לנקות את המשטחים מלכלוך, אבק, עפר, שמן, שעווה או כל חומר   .1    

זך אחר. יש להכין את המשטחים לקליטת ציפוי האיטום על בסיס מלט 

  בהתאם להוראות היצרן.

 1.5האיטום בשתי שכבות, שכבה ראשונה בעובי יש ליישם את מערכת  .2

מ"מ ולעלות עם מערכת האיטום על פני  3.0מ"מ לקבלת עובי מלא של 

ס"מ מעל המשטחים האופקיים וליצור  5משטחים אנכיים לגובה 

  מעטפת רציפה אשר תמנע נזילות.

  

  WP-8מערכת איטום לקירות מאחורי לוחות מתכת וקירות אבן חיצוניות סוג   05.26

  תכולת עבודה  א.  

איטום כל המשטחים האופקיים מאחורי מערכת לוחות מתכתיות חיצוניות     

וקירות אבן חיצוניות, ובמקומות אחרים המתוארים בתכניות. המערכת תכלול 

מוצרים לאיטום העוגנים במערכת האיטום ואיטום בדיס חדירות כגון צנרת 

  החודרת את המערכת.

  

  חומרים  ב.  

והקובעים  .Thoroseal Ltdמתוארים כאן הם אלו המיוצרים על ידי המוצרים ה    

- ו Vandexאת תקני האיכות הנדרשים. שימוש במוצרים שווים כגון של 

Laticrete  יתקבלו במידה והם יעמדו בסטנדרטים שנקבעו ומותנה בהגשת

אישור בכתב, על ידי הקבלן, המעיד על היות המוצרים שלו שווה ערך לסטנדרט 

  והמפקח. AEDFע וכן מותנה בבדיקת היות המוצרים שווה ערך, על ידי שנקב

סוג האיטום: ציפוי על בסיס מלט עם מוסף פולימר אקרילי לאיטום   .1    

  בטון לפני חיפוי הקירות באריחים, הכולל את הר"מ:

מיוצר על ידי  Thoroseal FX-100איטום על בסיס מלט:   א)      

Thoro System Products  

 60מוסף חומר נוזלי מקשר לאיטום על בסיס מלט: אקריל   ב)      

  .Thoro System Productsמיוצר על ידי 

 Thoro Systemמיוצר על ידי  Thorogripאיטום העוגנים:   ג)      

Products.  
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 Thoro Systemמיוצר על ידי  Throughoutאיטום חדירות:   ד)      

Products.  

לערבב את מערכת האיטום על ערבוב במערכת האיטום: ערבוב: יש   .2    

בסיס מלט עם המוסף ולחלק ביחס מתאים את המים למוסף וחומר 

  האיטום על בסיס מלט בהתאם להמלצת היצרן.

יישום: יש ליישם את המערכת בהתאם להוראות כתובות של היצרן   .3    

  כמפורט להלן:

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, שמן, שעווה וחומרים   א)      

אחרים. יש להכין את המשטחים לקבלת ציפוי איטום על זרים 

  בסיס מלט בהתאם להוראות מודפסות של היצרן.

 1.5יש ליישם את האיטום בשתי שכבות, שכבה ראשונה בעובי   ב)      

מ"מ לקבלת עובי כולל  1.5מ"מ, שכבה שנייה בגוון לבן בעובי 

ס"מ  5מ"מ ולאטום את המשטחים האנכיים בגובה  3.0של 

מעל המשטחים האופקיים ליצירת מעטפת אטימה רציפה אשר 

  תמנע נזילות.

הקבלן יאטום את העוגנים בזמן החדרתם לתוך מערכת   ג)      

  האיטום בהתאם להוראות כתובות של היצרן.

הקבלן יאטום סביב חדירות במערכת האיטום בהתאם   ד)      

  להוראות כתובות של היצרן.

  

  לוי למישקיםחומרי איטום וחומרי מי  05.27

  תכולת העבודה למערכות איטום מישקים  א.  

מישקים חיצוניים ופנימיים במשטחים אנכיים ואופקיים ומשטחים אופקיים עם     

  תנועה כמתואר בתכניות.

  

  עבודה קשורה מפורטת במקום אחר  ב.  

חומרי איטום ומילוי למישקים עבור עבודות אלומיניום מפורטים בפרק   .1    

12.  

  .06י איטום ומילוי עבור עבודות נגרות ומסגרות מפורטים בפרק חומר  .2    

  

  הגשות  ג.  

נתוני היצרן: היצרן יגיש הוראות מלאות לטיפול, איחסון, ערבוב, הנחת   .1    

  שכבת יסוד, התקנה, אשפרה והגנה של כל סוג אטם.

מ"מ  300הקבלן יגיש דוגמאות של המוצרים המפורטים, באורך   .2    

הדוגמאות של החומרים אשר נועדו להאטם במסגרת ומותקנים בין 

יהיה עבור צבע בלבד. על הקבלן מוטלת  AEDFהפרויקט. אישור 

  האחריות לעמוד בדרישות אחרות.
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תאימות: יש לספק חומרי מילוי ואיטום מישקים וחומרים קשורים אחרים   ד.  

ידי  התואמים ביניהם ועם תשתיות המישקים בתנאי עבודה ויישום כמתואר על

  יצרן חומר האיטום המבוסס על בדיקות ונסיון שטח

  

צבע חומר האיטום: עבור מישקים סמויים יש לספק צבע סטנדקטי של היצרן   ה.  

בעל תכונות ביצוע כלליות טובות ביותר עבור היישום המתואר. עבור מישקים 

יבחר צבעים מלוח בצעים סטנדרטים של היצרן, אלא אם  AEDFחשופים 

  או מפורטים צבעים מיוחדים.מתוארים 

  

סטנדרט חומר איטום אלסטומרי: יש לספק חומר איטום אלסטומרי עם אשפרה   ו.  

  כימית על בסיס פולימר ברמה מעולה סטנדרטי של היצרן.

): עבור זיגוג קונסטרוקטיבי; S-4גומי סיליקון קונסטרוקטיבי (סוג   .1    

ת מרכיבי , תואם אASTM C1184-ו ASTM C920עונה לדרישות 

המערכת אשר איתה הוא בא במגע ומתוכנן ונבדק במיוחד לשימוש 

כחומר איטום קונסטרוקטיבי; רמה ושימוש המתאים ביותר לשימוש 

  המיועד; יש לספק את אחד מהר"מ:

 Ultraglaze 4000 Silicone Structural Glazing Sealant  א)      

  .General Electric Coמיוצר על ידי 

 Silicone Building 995או  Silicone Building Sealant 795  ב)      

Sealant  מיוצר על ידיDow Corning Corp. לשימוש בשטח ו -

983 Silicone Building Sealant  מיוצר על ידיDow Corning 

Corp. .לשימוש בבית המלאכה  

): לחומרי איטום במישקים אופייניים. יש לעמוד S-5גומי סיליקון (סוג   .2    

, רמה ושימוש המתאים ביותר לשימוש ASTM C920- ישות לבדר

  המיועד; יש לספק את אחד מהר"מ:

  .General Electric Coמיוצר על ידי  Silpruf 2000  א)      

מיוצר על  Building Sealant 790או  Building Sealant 795  ב)      

  ..Dow Corning Corpידי 

 S-1 :(ASTM C920, Type M, Gradeמרכיבים (סוג -פוליאוריתן רב  .3    

P, Class 25 יש להשתמש ב-T,M,A,O  מתפלס בעצמו; מוצרים העונים

  לדרישות אלוף יש לספק את אחד מהר"מ:

  THC 900 (Tremco)  א)      

  .Urexpan Nr-200 (Pecora Corp)  ב)      

  Sonolastic SL-2 (Sonneborn Building Products)  ג)      
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  תרכובות מסטיק לא מתקלפים  ז.  

): תרכובת לא מתייבשת, לא מתקלפת, לא S-10תרכובת מסטיק (סוג   .1    

  מתקשה לצורך איטום מישקים קטנים סמויים.

): תרכובת איטום S-11(סוג  Polyisobutyuleneתרכובת מסטיק   .2    

ממסטיק כבד שאינו מתייבש, אינו מתקלף, אינו מתחמצן ואינו נוזל 

  ים סמויים גדולים.לאיטום מישק Polyisobutyuleneעשוי 

  

  )S-9חומר איטום מאמולסיה אקרילית (סוג   ח.  

לשימוש ביישומים פנימיים הדורשים צביעת חומר האיטום. חומר איטום     

מאמולסיה אקרילית סטנדרטי של היצרן, חלק אחד, לא שוקע, עמיד בפני עובש 

מתוכנן להיצבע ומומלץ ליישומים חשופים באזורים פנימיים ובמקומות 

  .5%-יצוניים מוגנים שיש בהם תזוזות של לא יותר מח

  

  תרכובות לא אלסטומריות עמידות בפני עובש  ט.  

): לשימוש בחדרי שירותים, חדר אוכל S-6גומי סניטרי מסיליקון (סוג   .1    

ואיזורים רטובים אחרים; הקבלן יספק גוון לבן אלא אם מצויין אחרת 

  אחד מהר"מ:בתכניות או במפרטים. הקבלן יספק את 

 Generalמיוצר על ידי  Silicone Sanitary 1700 Sealant  א)      

Electric Co.  

 Dowמיוצר על ידי  Mildew Resistant Silicone Sealant 786  ב)      

Corning Co.  

  .Pecora Corpמיוצר על ידי  Sanitary Silicone Sealant 896  ג)      

-Tremcoצר על ידי מיו Rhodorsil 6B Silicone Sealant  ד)      

Rhone-Poulenc, Inc.  

  

  גב לחומר איטום מישקים  י.  

יש לספק גב לחומרים וסוג שאינו מכתים; תואמים עם תשתיות אחרות, חומרי     

איטום, שכבות יסוד וחומרי מילוי אחרים למישקים; מאושרים לשימוש כמצויין 

  בדה.על ידי יצרן חומר האיטום המבוסס על נסיון שטח ובדיקות מע

חומר מילוי למישקים מקצף פלסטי: רצועות קצף פלסטי שאינו פולט   .1    

גזים מעוצב מראש, דחיס, גמיש, ללא שעווה, לא משוך מחומר המצויין 

בהמשך; אינו סופג מים וגז; בגודל, צורה וצפיפות לבקר את עומק חומר 

  האיטום ומסוגל לתרום לביצוע אופטימלי של חומר האיטום.

עבור  20kPa-): לא פחות מF-4יאתילן בתאים בגורים (סוג פול  א)      

  התנגדות לדחיסה, עמיד במיוחד למוצרי נפט ותמיסות 25%
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): F-5מוט מקצף פוליאתילן בתאים סגורים דחוסים (סוג   ב)      

סוגים כמתואר או כפי שנדרש לביצוע מתאים של חומר 

 האיטום במישק המסוים והיינו תואם עם חומר האיטום כפי

  שמומלץ על ידי יצרן חומר האיטום.

  

  )8מלאן דחיס (מלאן מסוג   יא.  

; עם דבק הצבה זמני ASTM D1056ניאופרן בתא סגור רציף העונה לדרישות     

  רגיש ללחץ בצד אחד; עובי ורוחב כמתואר.

  

  חומרים שונים  יב.  

שכבת יסוד: יש לספק סוג מומלץ על ידי יצרן חומר האיטום במקומות   .1    

נדרשת הדבקת חומר האיטום לתשתיות המישקים כמצוין, כפי  בהם

  חומר איטום מישק ובדיקות שטח-שנקבע בבדיקות תשתית

חומרי ניקוי עבור משטחים לא נקבוביים: יש לספק חומרי ניקוי כימיים   .2    

שאינם מכתימים מהסוג המקובל על יצרני חומרי איטום וחומרי גב 

חומרים נקבוביים סמוכים ואשר אינם איטום, אינם מזיקים לתשתיות ו

משאירים משקעים שמנוניים או בכלל שיש להם השפעה הרסנית על 

  הדבקת חומר האיטום או ביצוע בעבודה.

סרט הדבקה שובר קשר: סרט הדבקה מפוליאתילן כפי שיומלץ על ידי   .3    

יצרן חומר האיטום למניעת חומר האיטום מלהידבק לחומרי מילוי 

קים או משטחי המישק בחלקו האחורי ששם הדבקות קשיחים במיש

כזאת תגרום לכשל של חומר האיטום. יש לספק סרט הדבקה נדבק 

  מאליו במקומות שבהם ניתן ליישם אותו.

  

  אחריות  05.29

  אחריות לאיטום ביריעות ביטומניות  א.  

הקבלן ימציא תעודת אחריות לטיב החומרים ולעבודות האיטום   .1    

  שנים מיום קבלת העבודה. 7-מים או רטיבות מכל סוג ללמניעת חדירת 

הקבלן יבצע את עבודות התיקון, לשביעות רצון המפקח, תוך שבוע מיום   .2    

  מסירת ההודעה לקבלן על הצורך בתיקון.

  

  אופני מדידה ותשלום  05.30

  כללי  א.  

בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הסעיפים הבאים יילקחו בחשבון     

  ירם יכלול, אולם לא יהיה מוגבל, לר"מ:ומח

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  106עמוד 

  מערכות איטום  ב.  

מחיר יחידה עבור כל סוג של מערכת איטום יכלול את כל החומרים   .1    

  הראשוניים והמשניים כמפורט או נדרש לקבלת מערכת שלמה.

איטום מאחורי לוחות המתכת וקירות אבן חיצוניים ימדדו במ"ק   .2    

  יטום העיגון.ויכללו את כל החדירות וא

איטום מתחת לשירותים, חדרי אוכל, מטבחים ומקומות אחרים   .3    

המתוארים בתכניות ימדדו במ"ר למשטחים אופקיים אשר יכללו את 

  המשטחים האנכיים.

 WP-5יכללו רולקות בטון מסוג  WP-1מדידות עבור איטום מסוג   .4    

מתואר ויכללו משטחים אופקיים ואנכיים ואת כל לוחות ההגנה כ

      בתכניות.

  

  מערכות איטום גגות  ד.  

מערכות איטום גגות ימדדו כמפורט במפרט הכללי ובנוסף יכלול את   .1    

  הר"מ:

כל מערכות הבידוד הדרושים, שטוחים ומשופעים, עם כל גושי   א)      

  עץ, לוחות עץ לבוד עבור המרזבים; ורולקות.

הגג והפלשינג כל תושבות הפלב"מ הדרושות לחיבור יריעות   ב)      

למשטחים אופקיים. ראשי מרזב מגולוונים. כל מוטות הקצה 

של הפלשינג מאלומיניום וצינורות פלב"מ וטבעות הידוק סביב 

המאווררים. יש למדוד את התושבות ומוטות הקצה במטר 

אורך ואת הצינורות וטבעות הידוק סביב המאווררים ביחידות. 

  דדות.יש למדוד את ראשי המרזב כיחידות בו

; המערכת תכלול את כל RS-3עבור מערכת גגות מסוג   ג)      

המייצבים מאלמנטים טרומים ואגרגטים, יריעות הפרדה / 

  הגנה, בד גיאוטכני ותומכות למרצפות הטרומים של הגג.

כל מישקי ההתפשטות של הגג ימדדו במטר אורך ויכללו את כל   ד)      

ור של האטמים האביזרים הדרושים להתקנה מלאה לרבות גיפ

בעיקולים ובסיבובים ותיאום ושילוב בין מישקים אנכיים 

  ואופקיים.

  

  מערכות פלשינג  ה.  

  מערכות הפלשינג ימדדו כמפורט להלן:  .1    

: במ"ר ויכללו את כל חומרי ההדבקה FL-1מערכת פלשינג   א)      

  לתפרים וליישום.

חמה : במ"ר ויכללו את כל מחברי ההלFL-2מערכת פלשינג   ב)      

  והיישום.
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: במ"ר ויכללו את כל חומרי ההדבקה FL-3מערכת פלשינג   ג)      

  לתפרים וליישום.

: ביחידות עבור כל סוג וגודל הדרוש עבור FL-4מערכת פלשינג   ד)      

  פלשינג לצינורות, עמודים וקורות וכל צורה מותאמת.
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 התעופה שדות רשות במתקני אש נגד איטום עבודות
  

 כללי 05.01

 יחד אשר מהווים המיוחד המפרט בצירוף הכללי המפרט של 36 פרק את לקרוא א.   יש

 מדידה אופני ,נגד אש איטום לעבודות בהתייחס המפורטת העבודה תכולת את

 .הכמויות בכתב וכמפורט

 :זה בפרק כלולות ב.   עבודות

 מוגני באזורים )ומעברים (בתקרות וקירות בחדירות אש התפשטות למניעת .  איטום1

  .אש

 :נוספים זרים תקנים  .ג

  תקנים - ב'  הכללי, "רשימה המפרט של 05 בפרק 05002 לסעיף בנוסף

 :מ"הר התקנים רשימת את להחיל זרים", יש

1. ASTM E814 - Methods for Fire Tests of Through-Penetration Fire Stops  .     

2. ASTM E136 - Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace 

at 750C. 

3. ASTM E2336 - Standard Test Methods for Fire Resistive Grease Duct    

Enclosure Systems 

  UL י"ע המאושרים .   פרטים4

  ), (חלקים מתאימים לסיווג הבניין והשימוש 921, 1.1חלק  931.    תקנים ישראלים:  5

  .1חלק  1490, 6חלק   1001      

  

  אש ובטיחות אש עצירת מערכת 05.02

 העבודה תכולת    .א

 כאלה והן ריקים פתחים הן  ,אש מוגנים המוגדרים וגגות רצפות  ,בקירות .     פתחים1

 דומים ופריטים צנרות  ,תעלות  ,כבלים מגשי  ,מובילים  ,כבלים של חדירות הכוללים

  .םהחודרי נוספים

 .חיצוניים מסך וקירות אש מוגנות המוגדרות רצפות בין .       חללים2

 .מדרגות חדרי  או אש כמוגנים המוגדרים בפירים קומה כל של במפלס .       פתחים3

   .הגג וקונסטרוקצית אש כמוגנים המוגדרים קירות של העליון חלקם בין .      רווחים4

 הן הכוללים בקונסטרוקציה סגורות במחלקות יםושטח עשן מחסומי דרך .     חדירות5

  חודרים. פריטים הכוללים פתחים והן ריקים פתחים

  .      חדירות דרך תעלות פח.6

  .      הגנת מבני פלדה7

  .     הגנת קירות גבס באמצעות צבע מעכב בעירה8
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 המערכת תיאור       .ב

 לספק מנת על וצפיפות מספיקים רוחב  ,בעובי אש עצירת מערכות יספק הקבלן  :כללי .1

 או התקרה  ,הקיר  ,הרצפה לפחות לקונסטרוקצית השווה באש עמידות שיעור

או  צמנט בסיס על  ,מרק  ,איטום חומר יהיה אש לעצירת החומר .המותקנים המחיצה

 לפי באש עמידות והוערכו לביצוע בהצלחה נבדקו ואשר דליקים בלתי אחרים חומרים

ASTM E814/UL 1479  )במכלולי בהתקנה  )מים מ"מ 0.25 של חיובי בלחץ מינימלי 

 לא ואשר אדים דליקים או רעיל חומר פולטים אינם ,הפרויקט לדרישות בנייה הדומים

 .ריקות מיכלים ואריזות של מסוכנת פסולת פינוי עבורם יידרש

 ירהבחד אש עוצרי מערכות יספק הקבלן F:  בדירוג בחדירה אש עוצרי מערכות   )א

 על עולה או משווה פחות לא , אולם  ASTM E814 -ל , בהתאם F בדירוג מצוינים

 .המוחדרת הקונסטרוקציה של באש עמידות דירוג

 בחדירה אש עוצרי מערכות יספק הקבלן : Tבדירוג בחדירה אש עוצרי מערכות   )ב

  ויניםהמצ , במקומותASTM E 814 –בהתאם ל  F לדירוג , בנוסף T בדירוג מצוינים

 סמוכים חומרים עם למגע החשופים חודרים פריטים מגינים המערכות בהם ובמקומות

 הבאים התנאים בהם במקומות נדרשים T בדירוג מכלולים  .מאוכלסים רצפה בשטחי

 :קיימים

 מאחורי הממוקמים על  חדירות מגינים אש עוצרי מערכות שבהם במקומות )1

 קירות חללי

 מאחורי הממוקמים על חדירות מגינים אש יעוצר מערכות שבהם במקומות )2

  .אש עמידות בפני פיר סגירות

 הממוקמים על  חדירות מגינים אש עוצרי מערכות שבהם במקומות )3

 .טמפרטורה עליית לדירוג הנדרשות דלתות הכוללות בקונסטרוקציות

 הגדולים חודרים על פריטים מגינים אש עוצרי מערכות שבהם במקומות )4

  .ר"סמ 100 של כולל חתך או מ"ס 10 נומינלי בקוטר מצינורות

 לאורך חדירות הקירות ומתארים אופייניים הינם בתכניות המופיעים הפרטים )5

 שלו המערכות את יבחן כאן אש  המצוין חסימת מערכות יצרן כל  .הפרויקט כל

 שלה המרכיבים עם מערכת וכל  .חומרים של שוניםבשילובים שימוש ידי על

 .ההתקנה לפני הנבחר היצרן עם לןידיהקב על תיבדק

 מעבר למנוע הטבעתיים החללים כל את ימלא אשר איטום חומר יספק הקבלן )6

 אש בפני הגנה בדירוג בקונסטרוקציה הפתחים דרך רעילים וגזים עשן  ,להבה

 עוצרי מערכות  ,לתזוזה נתונים החודרים החומרים כאשר  .מותקן הוא שבה

 של שתזוזה כך אלסטומרי אש עוצר יטוםא חומר על מבוססים  יהיו האש

 .אש עוצרת מערכת שלמות על או ההדבקה על תשפיעה לא החדירות

 יהיה כך שניתן הקבלן ידי על ויותקנו היצרן ידי על יתוכננו אש עוצרי מערכת )7

 ועדיין אש עוצרי התקנת מערכות לאחר חודרים פריטים להתקין או להסיר

 .ערכתמהמ הנדרשת באש עמידות על ישמרו
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 החומרים  בשימוש לכל תואמים חומרים יספק חומרים: הקבלן תאימות )8

 או בנין וחומרי יש חדירות בהם באזורים או בשימוש חומרים לרבות במערכת

 .תנועה או ניידים עומסים לשאת לא  נועדו אש עוצרות מערכות .למערכת סמוך

 להתקנת ההדרוש אש עוצרת מערכת לכל מרכיבים יספק הקבלן :אביזרים )9

 עוצרי חומרים יצרן ידי   על המפורטים במרכיבים רק להשתמש יש .מילוי חומרי

 המערכות עבור אחרות מוסמכות  ורשויות המתכנן ידי על יאושרו ואשר אש

 .באש עמידות לדירוג המיועדות

 :הבאים לפריטים מוגבלים אינם אולם כוללים אביזרים )10

 .תמידית רהבצו מעצבים/סוכרים/תמיכה חומרי    )א

 .זמניים עיצוב חומרי     )ב

 .לתשתיות יסוד שכבות     )ג

  .צווארונים      )ד

  .פלדה שרוולי      )ה

  ו )     כריות

  ז)     צבע מעכב בעירה לשדרוג עמידות אש של לוחות גבס.

  בידוד ולוחות מבודדים לחיפוי קורות פלדה\ח)     שכבת מגן

  נת תעלות פחט)     חומרי התזה ויריעות להג

 יספק הקבלן חשופים פיזי ונזק לחות ,תנועה ,חשופה אש עצירת מערכת עבור )11

 .האלה לתנאים חשופים הם כאשר מתפוררים שאינם מוצרים

 ספרינקלרים מערכת של רטובה וצנרת לאינסטלציה צנרת חדירות עבור      )א

 .בחדירות לחות בפני עמידות אש עוצרות מערכות יספק הקבלן

 ברוחב מ"ס 10 - גדולים מ טבעתיים חללים עם ברצפה חדירות עבור       )ב

 אש עוצרי מערכות יספק הקבלן ,תנועה או אפשרית להעמסה וחשופים

 את לשאת המסוגלים

 באמצעים או רצפה לוחות התקנת ידי על או בדבר הנוגעים הרצפה עומסי

 .אחרים

 חודרות אש עוצרות ותמערכ לספק יש מבודדת צנרת של חדירות עבור       )ג

  .הבידוד הסרת דורשות אינן אשר

 

 הגשות          .ג 

 .דרוש חומר כל התקנה עבור והוראות היצרן מפרטי את יגיש הקבלן  :היצרן נתוני )1

 עבודה להציג שידרוש כפי לבדיקות  מעבדה ודוחות היצרן אישורי את לצרף יש

 .החוזה במסמכי

 אופייניים התקנה פרטי המראות עבודה תכניות יגיש הקבלן :עבודה תכניות )2

 עוצר חומר של מצב כל עבור  התקנה ושיטות חיבורים  ,עיגונים  ,חיזוקים לרבות

 והעובי אש עוצר חומר סוג כל המזהים העבודה  בתכניות רשימה לספק יש  .אש

 . FM או UL מערכת מספרי לרבות אש עוצר חומר  עבור הנבחר
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  ,מוסמכת ובחינה בדיקה מסוכנות ,איורים לרבות ,תיעוד יספק הקבלן      )א

 קונסטרוקציה פריטי עבור בחדירה אש עוצר חומר תצורת כל התואמים

 .וחדירה

 מוסמכות בדיקות של העבודה מצבי של שיפורים נדרשים בהם במקומות       ב)

 חומר של מסוים למצב להתאים מנת על הבדיקה סוכנות של ואיורים

 ידי על מאושר השיפורים סימון עם איור יספק הקבלן ,בחדירה אש עוצר

  .אש עוצר החומר יצרן של אש בפני הגנה מהנדס

 

 מסקנות( דוחות בדיקות של מוסמכים עותקים יגיש הקבלן :הבדיקות דוחות )3

 לפי החוזה מסמכי לדרישות עצמאיות העונים בדיקה ממעבדות )בלבד וסיכומים

 .בפרויקט לשימוש המיועדים חדירהו אש של עוצר סוג כל עבור UL רישום

 

 אש ובטיחות אש עוצרי חומרים        .ד        

 אשר דרך חדירות אש ועצירת כללית אש עצירת של מערכת לספק יש :כללי )1

 ,Underwriters Laboratories     -ב ונרשמה ASTM E814 בתקן נבדקה

Inc. ,  והצלה. בנוסף ידי    הרשות הארצית לכבאות על אושרה לכך ובנוסף, 

 וחומרים התשתיות ועם את  השנייה אחת תואמות אשר מערכות לספק יש

 .סמוכים

 יסוד שכבות עבור היצרן והוראות להמלצות להיענות יש :יסוד שכבות       )א

 .שונים ומצבים תשתיות עבור הנדרשים

 ידי על כנדרש יסופקו עיגון והתקני תמיכה חומרי :תמיכה חומרי        )ב

  UL בדיקות

 או 'מ   0.3 בקוטר קטנים בפתחים לשימוש :אש נגד ומרק איטום חומר )2

 בלתי מובילים  ,דליקים בלתי בצינורות ,לתזוזה ניתנות החדירות  .פחות

 של וחללים הטבלה שפת  ,הבקרה במישקי  ,דליקות בלתי ותעלות דליקים

 פרטי  ,ןועש אש מעצורי ,עשן לקונסטרוקצית  מחסום כאטם  ,המסך קיר

 הקבלן על  .גבס או עץ במחיצות אש מוגנות קירות  ודלתות של עליון חלק

 בכתב שווה ערך המאופיין  אחר חומר או הבאים מהחומרים את  אחד לספק

 :בכתב והמפקח המתכנן י"ע שאושר הכמויות או

 לעמוד לחות ומסוגל ידי על מופעל סיליקון ,אחד חלק :סיליקון אטמי     )א

              .והתפשטות בדחיסה גדולה בתנועה

 

(1  3Mfire Barrier Silicone sealant 2000+ ידי על מיוצר 

3M Fire Protection Products  

(2  FS 601 Elastomeric Firestop Sealant 

 Firestop Self Leveling Silicone Sealant CFS-S, SIL, SL  

   Hilti Corporation ידי על מיוצר
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(3  Nelson CLK Adhesive Firestop Sealant 

  Hevi-Duty/Nelson ידי על מיוצר

(4  Fyre-Sil ידי על מיוצר Tremco  

(5  Biotherm 100 Firestop Sealant or Metacaulk 835+ " 

  The RectorSeal Corp תוצרת

(6  DAP Fire Stop Fire – Rated Silicone Sealant  

by DAP Inc  

(7  BOSS 818 Fire Rated Putty PADS by BOSS Products 

 מושפע לא  אש מתנפח מרק בסיס על מים אחד חלק  :מתנפח מרק )   ב

 .באשפרה לחות או ממים

(1   Fire Barrier Moldable Putty+ 3 ידי על מיוצרM Fire Protection 

Products  

(2 Flame-Safe FSP1000 Putty ידי על מיוצר 

International Protective Coating Corp.  

(3  Nelson FSP Firestop Putty ידי על מיוצר 

Hevi-Duty/Nelson  

(4  Biostop or Metacaulk Fire Rated Putty and Putty Pads  " 

  .The RectorSeal Corp תוצרת

 לשימוש מלטצמנטי  ,ופגיעה אש חסין  ,הידראולי  :אש עוצרי תרכובות/טיט )3

 חשמל כבלים , חבילות מגשי כגון  ,טטיותס בחדירות  ,גדולים בפתחים

 את יספק הקבלן  .וצינורות בלתי דליקים ושרוולים מובילים  ,ותקשורת

  :מ או שווה ערך"מהר אחד

(1   CP 637 Firestop Mortar     על מיוצר 

    Hilti Corporation ידי      

(2 TREMstop Mortar ידי על מיוצר Tremco  

(3  Nelson CMP Firestop Compound ידי על מיוצר 

Hevi-Duty/Nelson  

(4  3M Fire Barrier Mortar 3 ידי על מיוצרM Fire Protection 

Products  

(5  Flamesafe Mortar Sealתוצרת The RectorSeal Corp.  
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   .1מהדורה –– השונים ת"רש במתקני אש מעברי איטום לעבודות מסגרת הסכם

  

  ,ופגיעה אש הידראולי, חסין  :חודרים דליקים פריטים עבור אש עצירת )4

 כבלים או פלסטיק צינורות מותקנים שבהם בפתחים לשימוש צמנטי מלט

 :מ או שווה ערך"מהר אחד את יספק הקבלן  .מבודדים

 שאינו מים בסיס על מתנפח אטם  ,אחד חלק  :מתנפחים אטמים     )א

 .באשפרה מלחות או ממים מושפע

(1   Biostop 500+ or Metacaulk 950 

  .The RectorSeal Corp תוצרת 

(2 CP - 25 WB+ - 3   ידי על מיוצרM Fire Protection Products  

(3 SpecSeal® LCI Sealant   תוצרתSTI  

 רטיבות ,מלחות מושפעים שאינם טרומיים מתקנים :אש עצירת מתקני      )ב

  .וכפור

(1   TREMstop/D/MCR     על מיוצר 

  Tremco ידי      

(2 Nelson PCS Pipe Choke Device על מיוצר 

  Hevi-Duty/Nelson ידי

(3  Biostop or Metacaulk Intrumescent Pipe Collars  תוצרת 

The RectorSeal Corp.  

(4  Fire barrier RC-1 Restricting Collar 3 ידי על מיוצרM Fire 

Protection Products  

           

 אינו ,ממיסים ללא מתנפחות עטיפה רצועות :מתנפחות עטיפה רצועות     )ג

   .אולטרה סגול ואור כפור ,ממים מושפע

1)     TREMstop WS ידי על מיוצר Tremco 

2)    Fire Barrier WrapStrip FS – 195+ 3ידי על מיוצרM Fire Protection Products     

3)      WRS3 Wrap Strip     מיוצר ע"יNelson 

4)     Biostop or Metacaulk Wrap Strip תוצרתThe RectorSeal Corp. 
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 אבק ללא  ,בחום ומתפשטות מתנפחות שקיות/כריות :שקיות/כריות )5

 של צירוף עם מלאים זכוכית סיבי מבד מתיבות מיוצרים חוזר ולשימוש

 אש חסיני ותוספות במים ממסים שאינם התפשטות חומרי ,מינרלי אריג

מ "מהר אחד לספק יש  .ואור אולטרסגולי כפור  ,לחות למים, חדירים בלתי

 :או שווה ערך

 International Protective Coating ידי על מיוצר KBS Sealbags א)          

Corp. 

 Hevi-Duty/Nelson ידי על מיוצר PLW Firestop Pillows ב)          

  .The RectorSeal Corp תתוצר Biostop or Metacaulk Pillowsג)           

מסכר " ו " כחומר לשימוש דליק בלתי בידוד :לחללים ומלוי חסימה חומרי )6

 היצרן המלצת פי בדוקות על אש עוצרי למערכות לחללים מילוי חומר או/

 . UL במערכת כנדרש

 שרפים עם משולבים מינרלים סיבים :מינרלים סיבים     )א         

 ; ASTM 612, Class 1 & 2 לדרישות עונה ;תרמיים                  

 כאשר דליק בלתי מדורג ,ק"מ/ג"ק 353 מינימלית צפיפות                  

 נוספים וצפיפות עובי; ASTM E136 ל בהתאם נבדק                  

 אש עוצרות למערכות והיענות לתנאים להתאים כנדרש                  

    .אש בפני הגנה בדרגת .ודורגו שנבדקו                 

 אש לבלימת במיוחד  מיוצר : אש לבטיחות בידוד/אש עוצר בידוד I-9 )(סוג  )7

 אש כעוצר        לשימוש חלקי רשת לוחות שימוש ידי על הקומות בין

 סיבי  צירוף ידי על החיצוני, מיוצר  הקיר ולוחות הרצפה קצה בין בפתחים

 , ASTM C612 בדרישות לעמוד מנת על משרפים תרמיים מחברים עם צמר

      ASTM E136 עבור ;ק"מ/ג"ק 52 של נומינלית צפיפות ;   IBו IA סוג

 הקבלן    . C�24 ב  K x m/W 0.27 של תרמית התנגדות בעירה; לתכונות

 :מ או שווה ערך"מהר אחד את יספק

(1    Thermafiber Safing תוצרת   United States Gypsum   

(2 FBX Safing insulation ידי על מיוצר   Fibrex, Inc.   

צבע מעכב בעירה לשדרוג עמידות אש של לוחות גבס המותקנים בקירות,  )8

 – ASTM Eפירים, והמספק עמידות אש של שעתיים לפני תקן   תקרות,

  מהר"מ או שווה ערך: . הקבלן יספק את אחד 119

(1    Firefree 88תוצרת   Firefree Coating inc.   

(2 FireGuard E-84 ידי על מיוצר   Shield Industries, Inc.   
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בידוד תעלות פח (מנדפים, מיזוג אוויר ושחרור עשן) בהתאם לדרישות ת"י  )9

דקות באמצעות חומר ציפוי לוחות או  120, למשך 931ות"י  6חלק   1001

מאלה  שמיכה, בעובי  שכבה המתאים לעובי התעלה. הקבלן ישתמש באחד

  או בשווה ערך:

(1    Fire Barrier Duct Wrap 615+free 883   תוצרתM  

(2 FireWrap Elite 1/5 ידי על מיוצר   Unifrax   

(3 Duct Wrap תוצרת   Pyroscat 

 

  חומר מעכב בעירה להגנה על מבני פלדה   )10

(מתנפח). הקבלן ישתמש באחד מאלה או בשווה   Intumescentא. ציפוי 

  ערך:

(1    SprayFilm WB 3 IFRM  תוצרת    Cafco  

(2 FireDam Intumescent Coating WB 1000  3   ידי על מיוצרM   

(3 Interchar 1120  מיוצר ע"יAkzoNobel 

  

שמיכה של מרכיבי פלדה כדוגמת קורות ועמודים. הלוחות \ב. ציפוי  בלוחות

  ווה ערך:ניתנים לצביעה. קבלן ישתמש באחד מאלה או ש יהיו 

(1   Interam Endothermic Mat E-5A-4  3תוצרתM 

(2 Promatect 50  תוצרתPromat 

  

באמצעות ריסוס  תערובת יבשה או רטובה)ג. יישום חומר מעכב בעירה (

משטחי הפלדה. צפיפות החומר תותאם לייעוד המבנה. הקבלן  ישירות על 

  ישתמש באחד מאלה או   שווה ערך:

(1   Cafco 300  אוCafco 400  אוCAFCO BLAZE-SHIELD  מתוצרת

Isolatek, Intl 

(2 UNIFIREX F-10  תוצרתUNIVERSAL FIRE SHIELD 

PRODUCTS  

(3 Pyrocrete 239  תוצרתCarboline 

  

 לאיטום אש בטיחות לבידוד יצרן ידי על מאושר חומר  :לסתימה תרכובת )11

 .עשן נגד חדירת הבטון רצפת ושפת הבידוד חומר ציפוי בין מישקים

 יצרן ידי על מאושרים מגולוונת פלדה מחברי  :אש לבטיחות מחברים )12

  במקו הבידוד חומר את להחזיק אש בטיחות לבידוד

 ידי על שנדרש איטום , כפי וחומר הדבקה ניקוי, סרט חומר  ,יסוד שכבת )13

 .סמוכים נקבעה וחומרים אשר המערכת את ותואם האש עוצרי יצרן
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 עוגנים מכניים או בידוד להדביק מוכחת יכולת עם וצרמ  :לבידוד דבק )14

 .תשתיות או עוגנים ,בבידוד לבליה או לנזק לגרום בלי המצוינות לתשתיות

 של למנוע מגע יידרש בהם במקומות דבק בנייר ישתמש הקבלן :דבק נייר )15

 היו בנסיבות אחרות אשר סמוכים משטחים עם אש עוצרי חומרים

 הנדרשות ניקוי ידי שיטות על או כזה מגע ידי על ניזוקים או מוכתמים

 בלי מיד הדבק נייר את יש להסיר  .אש עוצרי חומרים של כתמים להסרת

 .סמוכים או חומרים אש עוצרי בחומרים לפגוע

 

 אש בטיחות/אש עצירת מערכות התקנת      .ה

 ,לכלוך ללא יהיה האש עוצר לקליטת המשטח  :המשטחים .   הכנות1         

 ,תבניות מחברי  ,שונים חומרים ,חלודה  ,שמן ,סיכה אבק , שמן               

  אש עוצר בחומר בקשר לפגוע שעלול אחר חומר כל או  ,כפור              

 בהתאם התשתיות על יסוד שכבת יניח הקבלן  .בחדירה לתשתיות              

 שכבות את לתחום . ישהיצרן של המלצות או הכתובות להוראות              

 לאזורים וגלישה שפיכה למנוע יש  ;לקשר שנועדו לאזורים היסוד              

 .חשופים              

 על טופלו או לכן קודם שנצבעו למשטחים אש עוצרי ליישם .   אין2        

 או מים דוחים חומרים ,אשפרה חומרי ,איטום חומרי ידי              

 תאימות להבטחת בדיקות יבוצעו אשר עד אחרים ציפויים              

 בליטות ולהסיר בתשתית וסדקים חללים למלא יש  .החומרים              

 .אש העוצר התקנת לפני מיותרות              

באופן  במעברים קיימים יעשה צינורות \רגיעה של כבלים\לצורך הוספהשינויים קלים .   3

העונים לדרישות  ULלא יפגע, תוך שימוש בחומרים מאושרי  שאיטום המעברים

או גריעה של כבלים תעשה תוך \התקנים ולדרישות האחרות במפרט זה. תוספת ו

ציפויים שדרכם יוחדרו או שמהם \שימוש בחומרים שתאימותם לחומרים עוצרי אש

ת צינורות נבדקה ואושרה, והעבודה תתבצע בהתאמה מלאה לדרישו\הוסרו כבלים

  התקנים והמפרט."

  החודרים הפריטים כל). On-site.     כל העבודות יתבצעו במקום ( 4       

 העוצר אש. התקנת לפני קבועה בצורה יותקנו               

 ,מהדקים  ,גיבוי העיגון , חומרי שמתקני יבטיח הקבלן               

 האש בבדיקות בשימוש אחרים קשורים וחומרי שרוולים              

 .יסופקו הממשיות               

 אש עוצרי חומרים של מגע למניעת הדבקה בסרט ישתמש .   הקבלן5        

 העבודה בסיום חשופים יישארו אשר סמוכים למשטחים              

 כזה מגע ידי על להינזק או לצמיתות מוכתמים להיות שעלולים              

 מחומרים כתמים להסרת המיועדים ניקוי שיטות ידי לע או              

 ביותר המוקדם במועד ההדבקה סרט את יסיר הקבלן  .אש עוצרי              

  .לתשתיות האש עוצר של באיטום לפגוע בלי              
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 עבור המפקח והוראות UL רשימות דרישות אחר ימלא הקבלן  .  6

 הטכני הנציג עם להתייעץ יש  .מקרה בכל הפתח ומצב החומר סוג             

 כוסו שלא מצבים עבור מתאים תהליך לקבוע מנת על היצרן של            

 ,פ"בע שניתנו הוראות בכתב ירשום הקבלן .הכתובות בהוראות              

 ולאטום כיאות למלא מספיק בלחץ אש עוצרי יתקין הקבלן  .וליצרן למפקח העתק עם              

 יש  .חשופים משטחים  במרית לעבד יש .עשן נגד יעיל איטום להבטחת הפתחים  את

 .ובסיומה העבודה התקדמות תוך כדי מיד עודפים אש עוצרי חומרים להסיר

 :. חסימה7

 כנדרש נזילה בפני עמידים חסימה חומרי יספק הקבלן     )א        

 או מרק ,הנוזלי יטוםהא חומר את ולעצור פתחים לאטום                 

 .היצרן המלצות פי על לחסום יש .לאשפרתם עד טיט                

 חסימה/לתבניות חומרים יתקין הקבלן  :חסימה לוחות     )ב        

 מילוי בחומרי לתמוך הדרושים מסוגים נוספים ואביזרים                

 צורות יצירתל הדרוש ובמצב שלהם היישום במהלך                

 האש דירוגי את להשיג מנת על לרוחב בחתכים ועומקים                

 .בחדירה אש לעצירת מסוימות מערכות של                

 להסיר יש  .בלבד זמניות לחסימות :דליק )    מסוג1                 

 .אש עוצר החומר אשפרת לאחר                        

 או זמניות חסימות עבור :דליק בלתי )    מסוג2                 

 במקומות דליק בלתי מסוג לספק יש  .קבועות                        

 לאחר להסרה ניתן לא החסימה חומר שבהם                        

 .אש עוצרי חומרים יישום                        

 ידי על מומלצים חומריםב ישתמש הקבלן  :לחללים מילוי .  חומר8

 חסימה לוחות ידי על שנוצרו רווחים לאטום אש העוצר יצרן      

 צינורות ,מובילים ,כבלים סביב ולאטום דליק בלתי מסוג      

 נהפך לחללים המילוי חומר שבהם ובמקומות קטנים ופתחים      

 .באש עמידות ממכלול לחלק      

 :.   איטום9

 להמלצות בהתאם החדירות את יאטום קבלןה :כללי    )א      

 המתאימים מערכות או/ו בחומרים שימוש ידי על היצרן              

 המתאימה למערכת היענות ידי ועל הפרויקט לתנאי             

  . UL ברשימת שנבדקה             

 .כנדרש חסימה חומר יתקין הקבלן  :מוצק איטום חומר    )ב      

 חללי נוכחים יהיו שלא כך האיטום חומר את ליישם יש            

 חומרים עם מלא במגע יהיה האיטום וחומר אויר            

 טוב מגע להבטחת האיטום חומר את לעבד חודרים . יש            

 איטום חומר להסיר יש .נקייה חזות ולהשאיר לתשתית            

 בהתאם יתקין הקבלן  .צרןהי להמלצות בהתאם עודף            
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 . UL רשימת פרטי פי ועל היצרן של הכתובות להוראות            

 בפתח בצפיפות דחוס חסימה חומר יתקין הקבלן :מרק    )ג     

 חומר צידי בשני המרק את להתקין יש החדירה.  סביב            

 שי.  UL רשימת ופרטי להתקנה בגישה מותנה החסימה            

 האחורי מהחלק החל הפתח מתחתית המרק את לדחוס            

 המרק את לדחוף יש הקדמי.  החלק כלפי והתקדמות            

 בלתי מרק של חלל יהיה לא קירות בפתחי  .החללים לתוך            

  להמלצות בהתאם לנהוג יש  .מ"ס 38 מ הגדול נתמך            

 בהתאם יתקין הקבלן .גדלים המרחקים כאשר היצרן            

 . UL רשימת ופרטי היצרן של הכתובות להוראות            

 הטיט את ביד ידחוס או במרית יעבד  ,ישאב הקבלן :טיט    )ד     

 על היצרן להמלצת בהתאם המינימלי לעובי פתחים דרך            

 על בחוזקה לדחוס יש  .הנדרש הדירוג את להשיג מנת            

 להוראות בהתאם יתקין הקבלן  .אויר כיסי למנוע מנת            

 . UL רשימת ופרטי היצרן של הכתובות            

 :בטיחות/אש עוצרי   .10

 כל לתוך בטיחות/אש עוצרי בחוזקה ידחוס הקבלן     )א   

 אש חסינות במחיצות חדירות ,לרצפה בחדירות החללים            

 בעובי האש עוצרי את ליישם יש  .המתוארים ובמקומות            

 בכל המתואר באש עמידות דירוג להשיג מנת על מספיק            

 מחברים יספק הקבלן  .הרצפה ושפות הרצפה פתחי            

 עוצרי על לשמור ידרשו אשר ודבקים מכניים            

 מלמטה ,מעל וחדירות םבחללי .במקומם בטיחות/האש            

 מנת על אש עוצרי מספיק ליישם יש המחיצות ודרך            

 יש  .המחיצות של לזה השווה באש עמידות דירוג להשיג            

  . UL ורשימות היצרן של הכתובות להוראות להיענות            

 שפת בין המרווח למילוי בטיחות בידוד יתקין הקבלן      )ב     

 המסך קיר לוחות של האחורי והחלק הבטון רצפת              

 במרווחים הנמצאים בטיחות מהדקי על החיצוני              

   .מ"מ 600 גדולים במרווחים לא אולם בבידוד לתמוך הדרושים              

 גדול ברוחב הבטיחות את בידוד לחתוך יש              

 התאמת להבטחת למלא יש אשר רווחהמ מאשר יותר             

 הבטון טבלת ושפת הבידוד בין המישק ואיטום הדחיסה             

 הבטיחות בידוד יצרן ידי על מאושר סתימה חומר עם             

 אין .הגמור במתקן חללים להשאיר אין  .זו למטרה            

  .המפקח ידי על ייבדק אשר עד בטיחות בידוד לכסות            
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 מחיצות מותקנות שבהם המחיצה: במקומות מעל אש עוצר .  11

 מערכת לספק יש ,מחורצת מתכת גג של התחתון בחלק אש חסיני        

 . UL HWD ידי על בדוקה דינמית מסוג אש חסימת        

 היצרן של כתובות הוראות פי על הכריות את להתקין יש :.   כריות12

 פלדה חוטי רשת ,מחברים  ,מכניים מרסנים כל לרבות , UL ופרטי        

  .אחרות מאושרים ושיטות        

  

 ותשלום מדידה אופני   05.03

 כללי   .א

 יילקחו הבאים הסעיפים ,הכללי במפרט הכלולות להוראות בנוסף      

 :מ"לר  ,מוגבל יהיה לא אולם ,יכלול ומחירם בחשבון      

 אש עוצרי מערכות   ).1      

 כל עם קומפלט מותקנים וגודל סוג פי על ימדדו אש עוצרי מערכות             

 דוגמאות הגשת את גם ישקף המחיר .יחידה למחיר הנדרשים האביזרים             

 עוצרי לקבלת והחדירות הפתחים כל של ההכנות את וכן עבודה ותכניות             

 .אש בטיחות/האש             

 תחזוקה \ תיקונים עבודות).   2      

 .הסעיף ממחיר 20% יהווה האיטום משטח 10% עד קיים איטום תיקון             

 .הסעיף ממחיר 35% יהווה האיטום משטח 50% עד קיים איטום תיקון             

 האיטום כל פירוק מחייב האיטום משטח 50% מעל קיים איטום תיקון             

 .הסעיף ממחיר מחדש ואיטום הפתח ניקוי  ,הקיים             

 'מ 3.5 על העולה בגובה עבודות).   3      

  ללא תוספת יספק אותו הקבלן  ,ההרמה מתקן את תספק לא ת"באתרים בהם רש             

  תשלום             

  

 תוכניות (להתרשמות בלבד) רשימת

  

  שם התכנית  שם הקובץ

A-A 93.401  ס' פרט מCAJ-1353  

A-A 93.411   'פרט מסCAJ-3023  

A-A 93.414   'פרט מסWL-5096 

A-A 93.421   'פרט מסWL-3024 

A-A 93.424   'פרט מסCAJ-5138 

A-A 93.426   'פרט מסWL-2098 

A-A 93.428   'פרט מסWL-1034 

A-A 93.429   'פרט מסCAJ-2104 



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  120עמוד 

  שם התכנית  שם הקובץ

A-A 93.431   'פרט מסWL-7060 

A-A 93.432  ס' פרט מCAJ-7046 

HWD-0013   'פרט מסHWD-0013 

HWD-0014   'פרט מסHWD-0014 

W-J-3131   'פרט מסWJ-3131 

W-J-4009    'פרט מסWJ-4009 
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  נגרות ומסגרות אומן -  06פרק 

  

  אישור דוגמאות  06.01

פרזול וכו'  הקבלן יגיש בתוך שבועיים מצו התחלת העבודה, דגמים של כל האביזרים,  

  .פקחלאישור המ

. לא ישולם עבור דוגמאות שנפסלו המפקחלקבלן יותר שימוש בדגמים לאחר אישורם ע"י   

  ע"י המנהל.

"פבלוק" או  HO 2XR22יהיו תוצרת "אלום" מס' קטלוגי  -  ידיות בדלתות עץ  א.  

  ש"ע.או 

  או ש"ע.או "פבלוק" " עמישייהיו תוצרת " -  ידיות בדלתות פלדה  ב.  

  " מס' או ש"ע.מולטילוקיהיו כפולים מצופים אבץ תוצרת " - מנעולים  ג.  

  

  התקנת אלמנטי נגרות ומסגרות חדשים  06.02

התקנת אלמנטי נגרות/מסגרות חדשים, תחשב ככוללת גם את כל ההתאמות, החיבורים,   

העיגונים, האיטומים וההשלמות הנדרשים, עקב התקנת אלמנט חדש בפתח, משקוף או 

  קיימים. מסגרת

  

  אופני מדידה מיוחדים  06.03

  אלמנטים חדשים (דלתות)  א.  

יש לראותם ככוללים גם את כל  מחירוןאלמנטי נגרות ומסגרות המוצגים ב    

במפרט הכללי ובכלל זה: מנעול צילינדר, פסי הגנה מרכיבים הכלולים ה

טומים ת כל ההתאמות, החיבורים, העגונים, האמאלומיניום, מעצורים וכו' וכן א

  וההשלמות הנדרשים עקב התקנת אלמנט חדש במשקוף או מסגרת קיימים.

  

  צילינדרים עם "מסטר קיי"  ב.  

לכל הצילינדרים של המנעולים, המסופקים ע"י הקבלן, יותאם מפתח "מסטר     

  קיי". עבור "מסטר קיי" לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הצילינדר.

  

  וכן בכל מקום שידרש 3כדוגמת הקיים בטרמינל  נגרות אומן ומסגרות פלדה  06.04

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר מהווים יחד  06יש לקרוא פרק   א.  

את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לנגרות אומן ומסגרות פלדה, אופני 

  מדידה וכמפורט במחירון.

  

הכוונה לפריט  )RD-3בכל מקום בפרק זה בו מצויין בסוגרים סוג הפריט (  ב.  

  .3שמופיע ברשימת התגמירים/תכניות של טרמינל 
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  תקנים זרים נוספים  ג.  

"תקנים", יש להוסיף את התקנים הבאים  06002, סעיף 06בנוסף לנאמר בפרק     

  לרשימת התקנים הזרים הישימים לפרק זה:

    1.  AISI – American Iron & Steel Institute.  

    2.  DHI "Recommended Locations for Finish Hardware".  

    3.  NAAAM.  

 HAAMM/HMMA 840 "installation and Storage of  א)      

Hollow Metal Doors and Frames"  

 HAAMM/HMMA 850 "Fire Rated Hollow Metal Doors  ב)      

and Frames"  

  Metal Finishes Manual" (NAAMM)“  ג)      

 Guide Specifications for Commercial Hollow Metal“  ד)      

Doors and Frames (NAAMM)  

  Metal Stairs Manual" (NAAMM)“  ה)      

  Pipe Railing Manual" (NAAMM)“  ו)      

    4.  National Fire Protection Association (NFPA).  

  .Life Safety Code" – NFPA 101“  א)      

  .Fire Doors and Windows" – NFPA 80“  ב)      

 Incinerators, Waste and Linen Handling Systems and  ג)      

Equipment – NFPA 82  

    5.  American National Standards Institute (ANSI).  

 Builders Hardware and Specialties" – ANSI/BHMA“  א)      

A156 (Complete Series)  

 ANSI/SDI "SDI 100 Recommended Specifications for  ב)      

Standard Steel Doors and Frames"  

    6.  Underwriter’s Laboratories (U.L.).  

  ."Safety – “UL Accident Equipment List  א)      

  ."Fire Rating – “Building Materials Directory  ב)      
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  הגשות נדרשות לעבודות מתכות נבחרות  06.05

  תכניות עבודה  א.  

ייצור, עוביים של המתכות, מישקים, שיטות יש להציג על ידי פרטים את ה    

הרכבה, חיבורים ותמיכות, מיקום וגודל הריתוכים, עוגנים, מתלים, חיזוקים 

נוספים של הפלדה הקונסטרוקטיבית וכל הנתונים הרלוונטים. יש להציג את כל 

העומסים והחריגים. תכניות עבודה יאושרו ויהיו חתומים על ידי מהנדס מוסמך 

  קבלן יספק תכניות עבודה לעבודות המתכת המפורטות להלן:ומנוסה. ה

  אבן דקורטיבית ומדרגות מתכת.  .1    

  כסויים לעמודי מתכת.  .2    

  מעקות דקורטיביות.  .3    

  פסי הגנה לעגלות.  .4    

  מזרקה דקורטיבית ממתכת וזכוכית ביציאה מאולם יציאת הנוסעים.  .5    

  לוונת.מגלשות אשפה מאלומיניום ומפלדה מגו  .6    

  דלתות ותריסים גליליים עיליים.  .7    

  דלתות ופתחי גישה.  .8    

  מדרגות ומעקות מפלדה.  .9    

  דלתות מפלב"מ וזכוכית לארונות כבוי אש.  .10    

  לוחות קיר מפלב"מ.  .11    

  

  דוגמאות  ב.  

הדוגמאות יוגשו כאשר הם כוללים פריטים או חלקי פריטים עם כל מגוון     

אחרות, הזמינים עבור כל פריט ופריט. במקומות בהם  הצבעים ותכונות גמר

הגמר כולל מגוון צבעים יש להגיש סדרת דוגמאות הכוללות שתי סדרות לפחות 

המראות את כל המגוון הצפוי. יש להגיש דוגמאות של כל אחד מהפריטים 

  הבאים:

כל סוג של מעקה מתכת ומעקה מתכת וזכוכית המראים את פרטי   .1    

כל החיבורים ושיטות ההרכבה אל הקירות והרצפות: הקצוות ואת 

  מ'. 1באורך 

כל סוג של זויתן ומעקה הגנה המראים את כל החיבורים ושיטות   .2    

  מ'. 1ההרכבה אל הקירות והרצפות: באורך 

מ'  1כסויים לעמודי מתכת עם גמר מתוכנן המראים שיטות הרכבה:   .3    

  אורך.

  מ'. 1את שיטות ההרכבה: באורך מכסים לתעלות ניקוז המראים   .4    

מכסים למישקי הפרדה קונסטרוקטיביים המראים את שיטות   .5    

  מ' אורך. 1ההרכבה, גווני האטמים ומתכות חשופות אם ישים: 

פסי הגנה מפלדה מגולוונת לעגלות המראים שיטות הרכבה אל הקירות   .6    

  מ' אורך. 1והרצפות: 

  ידה מלאה.שלח מדרגת פלדה מרוג: שלח במ  .7    
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מ"א. הדוגמא תראה את הכיפופים כפי שמוצע  1לוחות מפלב"מ:   .8    

  להתקנה לתוך מערכת הקירות.

  דלתות ארונות כיבוי אש מפלב"מ וזכוכית: בגודל מלא.  .9    

  

  יצור ממתכת  06.06

  :בפרק זה העבודות הכלולות  א.  

  מעקות מעוטרים.  .1    

  מעקות מגן לעגלות מטען.  .2    

  ומסגרות מעוטרותרפפות   .3    

  פרופילי מתכת בקצה טיח או חיפוי גבס, סביב משקופי דלתות.  .4    

  מזרקה ממתכת וזכוכית ביציאה מאולם היציאות.  .5    

  כיסויים לעמודי מתכת.  .6    

  פרזול גס.  .7    

  סולמות.  .8    

  כלובי בטיחות סביב סולמות.  .9    

  לוחיות נושאים ופילוס שונים.  .10    

  פלב"מ לציוד במסוף המטענים.כסויים מ  .11    

  זויתנים לתמיכת אבנים לציפוי קירות.  .12    

  דלתות נגללות ומשקופי פלדה ומסגרות ותמיכות שונות.  .13    

  סורגים נגללים ומשקופי פלדה ומסגרות ותמיכות שונות.  .14    

  תריסים נגללים מעל דלפקים ומשקופי פלדה ומסגרות ותמיכות שונות.  .15    

  ת פלדה ומשקופים.דלתו  .16    

  דלתות פלדה ומשקופים עמידי אש.  .17    

  מחיצות רשת ודלתות רשת ומסגרות עשויות מחומרי הרשת.  .18    

  ציוד מתכת שונה, כולל את הר"מ:  .19    

  זויתני פלדה להגנת פינות.  א)      

  מסגרות מגולוונות למכשירי משגוח.  ב)      

  זויתני שפות למשווי גובה.  ג)      

  י רכב מצינורות.מחסומ  ד)      

  מכסים לתפרי הפרדה קונסטרוקטיביים פנימיים.  .20    

  דלתות גישה חשופות.  .21    

  מכסים לתעלות ניקוז.  .22    

  דלתות גישה לגג.  .23    

  קונסטרוקצית פלדה עבור מדרגות אבן דקורטיביות.  .24    

  מגלשי אשפה מאלומיניום ופלדה מגולוונת.  .25    

  .מדרגות מלוחות פלדה  .26    

  ).MP-12מערכת לוחות מפלב"מ (סוג   .27    

  דלתות מפלב"מ וזכוכית לארונות כבוי אש.  .28    
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  חומרים  ב.  

למוצרי מתכת חשופים בגמר העבודה, הקבלן יספק חומרים שנבחרו עבור     

הופעתם השטוחה, החלקה והעדר פגמי משטח. אין להשתמש בחומרים שעל 

ת, סימני תפרים, סימני ערגול, משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתי

שמות מסחריים של המערגלים, חספוס ובמקרה של לוחות פלדה, שינויים 

בשטחיות העולים על אלה המותרים על ידי תקנים מוזכרים ללוחות מתכת 

  מיושרות במתיחה.

  אביזרי פלדה ולוחיות פלדה קונסטרוקטיביים:  .1    

  .19001, 1901במפרט הכללי, סעיפים  19על פי פרק       

  צינורות פלדה:  .2    

מיוצרים בחם או בקר, מרותכים או חסרי תפרים לכל השימושים יש       

  .IS918לספק צינורות מגולוונים בחם על פי ת"י 

  מסגרות, אוגנים ועוגנים:  .3    

יצרת או מתכת מעובדת מיוצרת מחומר וגמר זהה לקורות תמיכה, אלא       

  אם צוין אחרת.

  ון:אינסרטים לבט  .4    

בהברגה או יתר, יציקות פלדה מגולוונים בחם, כגון: פלדה יצוקה או       

ברזל מחושל. יש לספק ברגים, דסקיות ולוחיות (שימסים) כפי שידרש, 

  .IS918מגולוונים בחם על פי ת"י 

  צנרת פלדה:  .5    

  .IS918ניתנת לכיפוף, ברזל שחור, גמר גלוון בחם על פי ת"י       

  פלב"מ:  .6    

      AISI Type 302 or 304.  

  פחים מיושרים מתוחים. ASTM A666לוחות ופחים:   א)      

  .ASTM A276מלאי מוטות:   ב)      

, MT304או  MT301 ,MT302מסוג  ASTM A554צינורות:   ג)      

  בהתאם לתקנים של היצרן.

  .TP304, דירוג ASTM A312צנרת:   ד)      

  .CF20או  CF8דירוג  ASTM A743יציקות:   ה)      

  , גימור משי כיווני.4מספר  M-2 :AISCגמר פלב"מ: סוג   )ו      

מ"מ, עם  1.6, מיוצר מפחים בעובי M-2פלב"מ מעוטר מחורר עם סוג   .7    

מ"מ בגמר  3ס"מ בעובי  19x19משקוף תעלה מפלב"מ מרותך, במידות 

M-2  משי על כל המשטחים החשופים, עם ספייסרים פנימיים עשויים

  פלב"מ מותאמים לפח.

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  126עמוד 

  מחברים:  .8    

או מגולוונים בחם, סוג ומידות  300עשויים פלב"מ, מסוג סדרת       

המתאימים ביותר לשימוש המיועד. חומר וגמר יותאמו לפי החומרים 

 3 - הסמוכים. במקום בו המחברים מעוגנים בהברגה לחומר בעובי קטן מ

מגנטי לקליטת -מ"מ, יש לחזק את המשטח הפנימי על ידי פלב"מ אל

ות ברגים או לספק אום תקני בלתי קורוזיבי של היצרן לחוץ באומי הברג

  לולאה עם בליטת חיבור.

  עוגנים ואינסרטים:  .9    

יש לספק עוגנים ואינסרטים לחיבור פריטים עיטוריים לקירות בנויים       

ובטון. עוגנים ואינסרטים יהיו בלתי קורוזיביים ותואמים את מתכות 

  הסמוכות.

  לריתוך: אלקטרודות  .10    

סוג וסגסוגת מומלצים על ידי יצרן המתכת המיועדת לריתוך וכפי       

  שידרש להתאמת הצבע, החוזק והתאמה בפריטים מיוצרים.

  יציקות חומר נגד שחיקה:  .11    

מתכת המתוארת או מפורטת מסגסוגת מתאימה ליציקות ולחוזק       

 610ת קונסטרוקטיבי עם טיפול במשטח חשוף בצורה אחידה עם לפחו

גר'/מ"ר של חומר גרנולרי נגד שחיקה. יש לספק חומר גרנולרי מחומצן 

מוזרק  24ומס'  16מאלומיניום מיוצר בתנור חשמלי, במידות שבין מס' 

למשטח מתכתי. יש לספק חומרים, שכאשר מורכבים, יספקו מקדם 

  .ASTM C1028או גדול בבדיקה לפי  0.6חיכוך של 

  זכוכית:  .12    

  .12תפורט במפרט המיוחד של פרק הזכוכית       

  

  ייצור פריטים מיוחדים בעלי אופי דקורטיבי  ג.  

  שפות מתכת:  .1    

הקבלן יספק שפות מפלב"מ, חשופות בעבודה המוגמרת, עשויים       

מיחידות באורכים מרביים אפשריים. יש לייצר שפות לפרופילים 

מר על כל ובמידות כפי שמצוין בתכניות, לרבות מחברים סמויים, ובג

הפנים החשופים כפי שמפורט בתכניות. את הקצוות יש לייצר פח 

כפי  –מ"מ, אלא אם צוין אחרת. גמר  1.2מפלב"מ, בעובי מינימלי של 

  שמוצג בתכניות.
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  רפפות מותאמות:  .2    

הקבלן ייצר רפפות מותאמות בעובי, מידות וצורות כפי שמתואר       

צר עבודה בחוזק ועמידות מספיקים בתכניות וכפי שידרש על מנת ליי

ללא סטיות שאינן מקובלות. יש להשתמש בפרטי יצור מוכרים כנדרש, 

על מנת להשיג הרכבה ויישור נכונים של המרכיבים השונים של 

העבודות. יש לספק סורגים אופקיים מיוחדים כפי שמוצגים בתכניות 

כך שניתן  עשויים ממוטות פלב"מ עם מסגרת משולבת. הרפפות יותקנו

יהיה לפרק אותם לצרכי אחזקה. הקבלן יתאם את ההתקנה עם 

  החומרים הסמוכים.

  פסי מגן מפלב"מ לעגלות מטען:  .3    

הקבלן יספק באזורים, מידות ותצורות המוצגות בתכניות, מעקה מגן       

מ"מ לעגלות מטען, לרבות כיסוי מגן  38מפלב"מ מלוטש בקוטר 

פה מפלב"מ ושאר חיבורים, תמיכות (רוזטות) מפלב"מ וחיבורי רצ

ואביזרי חיבור סמויים כפי שמתואר בתכניות או כפי שנדרש להתקנה 

  מאובטחת.

  מעקות מתכת וזכוכית:  .4    

הקבלן יספק מעקות זכוכית מחוסמת מושלמות עם מסגרות להרכבה,       

) מפלדה מגולוונת וכל M-2מסילות לזכויות, לוחות כסוי, מאחזי יד (סוג 

י התמיכה והחיבור כמתואר בתכניות או נדרש להתקנה אביזר

  מאובטחת.

  מעקות חיצוניים:  .5    

הקבלן יספק מערכת מעקות חיצוניים דקורטיבים עשויה מרשתות       

ומסגרות מפלב"מ ותומכות מפרופילים ובמידות המתוארות בתכניות 

  ולפי הנחיות הבאות:

כפי שמוצגות יש לכופף את המעקות בצורה אחידה לצורות   א)      

בתכניות, תוך שמירת חתך פרופיל החלקים לכל אורך הכיפוף, 

ללא עיוותים ומכל סוג, ולהמשיך את המעקה בחלק עליון של 

  המדרגות על מנת לייצר מעקה מגן סביב פתח ברצפה.

לחבר את הרכיבים, כך שכל רכיב מותאם לכל האחרים וביחס   ב)      

  טחת למבנה תומך סמוך.נכון לכל אחד מהם ומעוגן בצורה מוב

יש לרתך את החלקים בצורה מלאה, כאשר תפרי הריתוך   ג)      

  מלוטשים וחלקים ובגמר זהה לגמר המעקה.

הקבלן יספק מערכת מלאה, לרבות מסגרות סמויות, מחברים,   ד)      

תמיכות ואמצעי חיבור כפי שמוצג בתכניות ופרטים או נדרש 

  ני תפקוד מצוינים.לצורך התקנה בטוחה העונה על קריטריו
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באזורים המצוינים בתכניות ופרטים, יש לספק רשת מגולוונת   ה)      

-Mבתוך מסגרת תעלה מרותכת עשויה פלב"מ בגמר משי (סוג 

) על כל המשטחים החשופים, עם ספייסרים פנימיים עשויים 2

פלב"מ להתאמת הרשת. הקבלן יתאם את ייצור והרכבת הרשת 

  ת.עם קונסטרוקצית המעקו

הקבלן יתאם יצור וירכיב על מנת לאפשר התקנת מדרכים   ו)      

  מתועשים.

  ):MP-12מערכת לוחות פנימית מפלב"מ (סוג   .7    

מ"מ עם כל התמיכות,  3יש לספק מערכת לוחות פנימית מפלב"מ בעובי       

מערכת עיגון ומסגרות (ראשיים ומשניים) ואביזרים. כל השטחים 

  .M-2מר משי מסוג החשופים והשפות יהיו עם ג

זויתני פלדה, פחים, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות ואביזרי   א)      

פלדה אחרים הנדרשים לחבר או לחזק אל המכלול של מרכיבי 

  האלומיניום: גלוון בטבילה חמה.

מחברים: סמויים אלא אם צויין אחרת בתכניות. עבור מחברים   ב)      

, מסמרות ננעלות, שאינם חשופים יש לספק ברגים, אומים

יתדות עם ריתוך קצה, ומחברים מתאימים אחרים מתוכננים 

  לשאת עומסי תכנון. יש לספק מחברים מפלב"מ.

אביזרים: היצרן יספק מרכיבים הנדרשים עבור מערכת לוחות   ג)      

קיר מושלמת, לרבות הלבשות, סיפים, יחידות פינה, כסוי חריצי 

רי מילוי ופריטים דומים. החיבור, חומרי איטום, אטמים, חומ

יש לספק אביזרים חשופים מיוצרים מפלב"מ ועם גמר המתאים 

  לגמר הלוחות.

  דלתות לארונות כבוי אש:  .8    

מ"מ לחלק הקדמי של כל  3יש לספק דלתות פלב"מ וזכוכית בעובי       

מ"מ מפלב"מ עם גמר משי מסוג  3ארונות כבוי אש עם משקופים בעובי 

M-2  3החשופים והשפות, לוח זכוכית מחוסמת בעובי על כל השטחים 

), ידית לדלת מפלב"מ מושקעת, מנעול GLI-9מ"מ (סוג הזכוכית 

צילינדר שקוע על פי הוראות מכבי אש וצירים עליונים ותחתונים 

  מפלב"מ.
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  ייצור פריטים מיוחדים ממתכות ברזליות  ד.  

  פרזול גס:  .1    

ם מיוחדים אחרים, לוחיות, הקבלן יספק ברגים מכופפים או ברגי      

עוגנים, מתלים, יתדות ושאר מוצרים שונים עשויים פלדה או ברזל כפי 

שנדרש למסגור ותמיכת פריטים, וכפי שנדרש לעיגון או חיבור פריטים 

לבטון או קונסטרוקציה אחרת. הקבלן ייצר את הפריטים לפי הצורות 

  והמידות הנדרשות.

  סולמות פלדה:  .2    

צר סולמות למיקום באזורים המצויינים בתכניות, עם מידות, הקבלן יי      

מרווחים, פרטים ועיגונים כמצויין. הקבלן יספק סולמות בגמר גלוון חם 

  כפי שמצוין בתכניות, לרבות כל החיזוקים ושלבים.

יש להמשיך את המעקות מעל לשלב אחרון כפי שמצוין   א)      

טרוקציה אלא בתכניות, ולהחזיר את המעקות לקיר או קונס

אם כן מאחרי יד אחרים מסופקים. אם המבנה הסמוך לא עולה 

מעל לשלב אחרון, יש למשוך את המעקות המתוחות בחזרה 

  למבנה על מנת לספק גישה בטוחה.

הקבלן יספק משטח מונע החלקה על כל שלב על ידי ציפוי כל   ב)      

 שלב בגרגרי אלומיניום אוקסיד מוטבעים בדבק אפוקסי או על

ידי שימוש בסוג שלבים המיוצרים עם מילוי בטיט עם 

  אלומיניום אוקסיד.

  סולמות יעברו גלוון חם.  ג)      

  מדרגות עם רום פתוח:  .3    

הקבלן יספק מדרגות עם רום פתוח כפי שמוצג בתכניות. הקבלן יספק       

חיזוקים מפלדה, תומכות, מגינים, זויתנים נושאים, מדרכים, משטחים 

לעמוד בכל הדרישות המפורטות באשר למעקות. הקבלן ומעקות, יש 

יספק חיזוקים על ידי מסגרות פלדה על מנת לעמוד במאמצי פיתול 

הנובעים מתליית המדרגות מהמסגרות. מדרכי פלדה יהיו מפלדה 

מרותכת קלה עם גמר מיושר עם פינות פלדה מצופות בחומר עמיד 

  שחיקה.

  עם צפוי אבן דקורטיבי:קונסטרוקצית פלדה עבור מדרגות   .4    

הקבלן יספק קונסטרוקצית פלדה עבור מדרגות עם צפוי אבן   א)      

דקורטיבי כמתואר בתכניות. הקבלן יספק מתלי פלדה, מסגרות 

לתמיכה, זויתנים נושאים, שלחים, משטחים והכנות להתקנת 

  מעקות מתכת וזכוכית.
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ה לעמידה במידה וידרש, הקבלן יספק תמיכה למסגרות הפלד  ב)      

בפני עומסי פיתול המופעלים על ידי המדרגות התלויות 

מפרופילי הפלדה. הקבלן יחזק את המרכיבים והמישקים עם 

לוחות פלדה במקומות סמויים, כפי שידרש לקבלת חוזק 

וקשיחות מתאימים. יש לספק מרכיבי חיבור הדרושים 

לאבטחה נאותה של המערכת למסגרות הפלדה, לרבות ברגים, 

מרות, מוטות, מתלים, אינסרטים, שרוולים, עוגנים, מס

  דיסקיות ופריטים נוספים כפי שידרשו.

יש לספק משטחים חשופים של חלקי הפלדה במבנה הסופי ללא   ג)      

סימונים, שלקות ופגמים אחרים ומוכנים לצביעה. שלחי מתכת 

יוכנו להתקנת גמר אבן מתוכנן. מרכיבי פלדה מגולוונת בטבילה 

  מוכנים לצביעה סופית.חמה ו

יש לכלול חלקים נוספים שאינם מצוינים ואשר ידרשו להשלמת   ד)      

  עבודת מדרגות המתכת.

הקבלן יספק מסילות על פי התכנון המופיע בתכניות, מחוברים   ה)      

למתלי המדרגות או מאובטחים למשטחי הקיר המתוכננים. יש 

צינורות ליצור עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף 

באמצעות מכונת כיפוף ליצור עקמומיות אחידה עבור כל תצורה 

חוזרת נדרשת. יש לשמור על חתך גלילי של הצינור לכל אורך 

הכיפוף ללא פיתול, עוות או הסדקות או שינוי צורת השטח 

החשוף של הצינור. יש לספק חיבורי קיר בקצוות של מאחזי 

אחרת. יש לייצר את היד המורכבים על הקיר, אלא אם צויין 

מערכות המעקות ומאחזי יד לחיבור המרכיבים על ידי ריתוך. 

עבור חיבורים המתבצעים בתהליך הייצור יש לרתך את הפינות 

  והקצוות בצורה רציפה כך שיעמוד בדרישות הבאות:

יש להשתמש בחומרים ושיטות אשר מקטינים את   )1        

ל מתכות העוותים ומפתחים חוזק והתנגדות לחלודה ש

הבסיס. יש להשיג התמזגות ללא חללים או חפיפה. יש 

  להסיר את השלקה מיד.

והצטלבויות יש לחרוץ את הקצוות של  Tבחיבורי   )2        

המרכיבים המצטלבים, להתאים להיקף הצינור שאליו 

יחובר וירותך מסביב. בחיבורים החשופים יש לגמור 

את הריתוכים והשטחים החשופים בצורה חלקה 

משתלבת כך שלא יראה חספוס לאחר הגמר וההיקף ו

  של השטח המרותך תואם את השטח הסמוך לו.
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הקבלן יתאים בצורה נאותה ויחבר בצורה מאובטחת את כל החלקים,   .5    

כך שהמישקים החשופים צמודים. יש לחתוך, לקדוח, לחורר כפי שידרש 

ובזוויות  עבור ההתקנה. יש לייצר את המרכיבים כך שיהיו בקו ישר

ומשטחים מדוייקים ושפות ישרות וחדות. השפה החשופה תהיה בעלת 

מ"מ אלא אם צויין אחרת. יש לעצב את הפינות  1רדיוס משוער של 

המתכת המכופפות לרדיוס הקטן ביותר שניתן ללא גרימת הפרדת 

החומר הגרנולרי או פגיעה כלשהי בעבודה. הקבלן יבצע את המישקים 

חה כמו האיזורים הסמוכים. יש לרתך ברציפות בצורה חזקה וקשי

לאורך כל קו המגע למעט במקומות שבו נדרש ריתוך מקומי. יש לשפשף 

את הריתוכים החשופים כך שיהיו ישרים וחלקים. ניתן להשתמש 

  בחיבורים מרותכים במקום חיבורים בהברגה או במסמור.

  לוחות נושאים ופילוס שונים:  .6    

ת נשיאה ולוחות פילוס עבור פריטי פלדה נסמכים על הקבלן יספק לוחו      

חלקי בנין בנויים או יצוקי בטון. הלוחות יהיו שטוחים לחלוטין, ללא 

עיוותים או פיתולים, בעובי ושטח נדרשים. יש לקדוח בלוחות לקליטת 

  ברגים וטיט כנדרש. יש לגלוון בחם לאחר הייצור.

  לתות וסורגים נגללים:משקופי פלדה קונסטרוקטיביים עבור ד  .7    

יש לייצר משקופי פלדה לדלתות מפרופילים ומוטות קונסטרוקטיביים       

בגודל ועל פי מידות מצוינות, מרותכים ביניהם במלואם, עם מעצורי 

מוטות פלדה, אלא אם צוין אחרת. יש לחבר בריתוך מלא תפרים 

ת חשופים. יש להבטיח מעצורים מתפרקים למשקופים עם ברגי מכונו

מ"מ בין המרכזים. יש  254שקועים במרווחים שווים שלא עולים על 

לחזק את המשקופים לקדוח ולחורר כפי שידרש על מנת להתקין את 

הפרזול הסופי. הקבלן יספק עוגני רצועות פלדה לחיבור משקופי 

הדלתות לתוך קירות בנויים או בטון סמוכים. יש לרתך עוגנים למזוזות 

יך את תחתית המשקופים למפלס הרצפה המצוינת המשקופים. יש להאר

עם זויתני חיבור מפלדה מרותכים למשקופים לצורך עיגון המשקופים 

לרצפה עם מגני וברגי התפשטות. כל משקופי ועוגני הפלדה לדלתות 

  וסורגים נגללים יגולוונו.

  סבכות ממוטות פלדה:  .8    

ת. הקבלן יספק הקבלן יספק סבכות, לרבות מסגרות ותמיכות נוספו      

סבכות מסוג העשוי בריתוך חשמלי בלחץ, עם דפוס מלבני עשוי בקפידה, 

ללא עיוותים, פיתולים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הופעתן 

ותפקודן. יש ליצר את הסבכות מלוחות ופסי פלדה מעורגלים בחום 

ומוטות פלדה קונסטרוקטיביים. הקבלן יספק מחבר אוכף כנדרש על 

ת לחבר סבכות לכל סמך פלדה. גמר הפלדה: גלוון חם עם משקל מנ

  מ"ר שטח מצופה. 0.0929 -גר' ל 50.94 -ציפוי לא פחות מ
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  ):CATWALKSמדרכים עיליים (  .9    

הקבלן יספק מדרכים עיליים מפלדה, מגולוונים בחם, לרבות סבכות       

תמיכה. שוליים נגד החלקה, מעקות, מסגרות פלדה, חיזוקים ואלמנטי 

  יש לעמוד בדרישות המפורטות למעקות.

  גשר גישה בגג:  .10    

הקבלן יספק גשר גישה בגג מפלדה מגולוונת בחם הכוללת סבכות,       

שוליים להגנה, מאחזי יד, מסגרות פלדה, מרכיבי תמיכה. יש לעמוד 

בדרישות המפורטות עבור מעקות. הגשר יאובטח למשטח הגג כמתואר 

הגג המשופעת בכל נקודה שהיא. המערכת תהיה ולא יתמך מחלונות 

פריקה לצורך גישה אל חלונות הגג מתחתיו. מגולוון בחם עם ציפוי של 

  מ"ר של משטח מצופה. 0.0929 - גר' ל 50.94לפחות 

  מעקות מצינורות פלדה, מאחזי יד ומעקות מגן:  .11    

לגבי לייצר מעקות ומאחזי יד מצינורות כך שיעמדו בדרישות המוצגות       

תכנון, מידות, פרטים, גמר וגודל החלקים כולל עובי דופן לצינורות, 

מרווחי תומכות ועיגון, אך לא פחות מהנדרש לתמיכה בעומסים 

  קונסטרוקטיביים.

יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך אינסרט או   א)      

ריתוך עם מחברים פנימיים, לפי בחירת היצרן, אלא אם צוין 

או צלב, יש לעבד את קצות האלמנטים  Tבחיבורי אחרת 

המתחברים על מנת שיתאימו לתצורת הצינור אליו הם 

  מתחברים ולרתך סביב.

יש לבצע שינויים בכיוון המעקות על ידי כיפוף. יש לבצע   ב)      

עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף הצינור במכונות 

ור כל תצורה מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עב

נדרשת. יש לשמור על חתך גלילי של הצינור לאורך כל הכיפוף, 

ללא קריסה, עיוות, פיתוח, סדיקה או כל פגיעה אחרת בפני 

  המעקה החשופים.

מ',  12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על   ג)      

אלא אם צוין אחרת בתכניות. הקבלן יספק מישקי החלקה עם 

מ"מ מכל צד המישק, יש  50נימיים הנמשכים לפחות שרוולים פ

לחבר שרוול פנימי באופן קבוע לאחד הצדדים עם מחברים 

 150סמויים. יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על 

מ"מ מעמודים, כפי שמצוין בתכניות. אם יש צורך להקל על 

התפשטות והתכווצות, יש לספק פתחי שחרור בקצוות תחתונים 

  ור במקומות סמויים.של הצינ

הקבלן יספק עיגול בקצה מאחז יד בחיבור לקיר, אלא אם צוין   ד)      

  אחרת.
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יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות   ה)      

מ"מ במקום או על ידי מחברים מתועשים,  5.0פלדה בעובי 

מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני הקיר הסמוך 

  מ"מ או פחות. 6.35הינם 

חיבורים, אוגנים, עוגנים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קיר,   ו)      

סוגרי קצוות אוגנים ומתאמים שונים ועוגנים הנדרשים לחיבור 

בין חלקי הצינורות וחיבורי המעקות ומאחזי יד לעבודות 

אחרות. יש לספק אינסרטים ואביזרי עיגון אחרים לחיבור 

  טון או לקירות הבלוקים.המסילות ומאחזי היד לב

לעמודוני המעקות המקובעים בבטון, יש לייצר שרוולים   ז)      

מ"מ ועם קוטר  1,500 - מצינורות פלדה באורך שלא יפחת מ

מ"מ גדול יותר מקוטר חיצוני של  13 -פנימי שיהיה לא פחות מ

העמודון עם סגירה מפלדה מרותכת לתחתית השרוול. הקבלן 

ים מתפרקים אשר נועדו לשמור על יספק מתאם חיכוך, מכס

מ"מ מתחת  13נקיון השרוולים ולקבוע את קצה השרוול העליון 

  לפני הבטון הסופיים.

עבור עמודוני מעקות מתפרקים: יש לייצר כוסית   ח)      

החלקה/התאמה מצינור פלדה עם קוטר פנימי בגודל המאפשר 

א התאמה קרובה עם העמודונים ולהגביל את סטית העמודון לל

מגובה העמודון.  1/12עומס אופקי, במדידה למעלה, לפחות 

הקבלן יספק מכסי כוסות מתוכננים ומיוצרים לעמוד בפני 

  תזוזה מקרית.

חומרי מילוי: הקבלן יספק חומרי מילוי מפח או לוחות פלדה   ט)      

בעובי ובמידות המצוינים או הנדרשים לתמוך עומסים 

מות שידרשו לצורך קונסטרוקטיביים של מאחזי יד במקו

העברת עומסי חיזוק קירות דרך גמר הקירות לתמיכה 

קונסטרוקטיבית. יש לקבוע את גודל חומרי מילוי כך שיתאימו 

לעובי גמר הקירות. יש לקבוע את גודל חומרי המילוי על מנת 

ליצור תמיכה מספיקה שתמנע סיבוב חיזוקים ומאמץ יתר על 

  התשתית.

מפלדה המיוצרים מצינורות פלדה  למסילות ומאחזי יד  י)      

מגולוונים, יש לגלוון את המתאמים, תומכות, מחברים, 

  שרוולים ומרכיבים מתכתיים אחרים.

  מגני פינות:  .12    

הקבלן יספק מגני פינות מזויתני פלדה מגולוונים בחם במידות המצוינות       

של בשרטוטים או פרטים, עם עוגנים מרותכים לגב הזויתנים במרווחים 

  עוגנים לפחות ליחידה. 3מ"מ, עם  600
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  זוויתני קצה:  .13    

הקבלן יספק זויתני קצה מפלדה מגולוונת בחם בגודל כמוצג בתכניות,       

מ"מ. הקבלן יספק זויתנים באורכים  600עם עוגנים מרותכים כל 

בריתוך ולספק  45 - גדולים ככל האפשר. יש לחבר את הזויתנים ב

  החלקים. לוחיות להתאמה בין

  מערכת כיסוי תעלות ניקוז:  .14    

מערכות תעלות ניקוז, סבכות ומסגרות מיוצרים מיצקת ברזל גמיש       

מגולוון בחם או יצקת ברזל אפור מגולוון בחם מתוכנן לדרכים עבור כלי 

תחבורה, בגדלים המתוארים בתכניות. יש לספק יחידות עם משטחים 

ולבים, צינורות יציאה, סגירות רציפים מעובדים במכונה, עוגנים מש

קצה, ברגים וחיבורי מכונה. מערכת כיסוי תעלות ניקוז המתוארת הינה 

, או מערכת .J.R.Smith Manufacturing Coהמיוצרת על ידי  2971מס' 

מסוג דומה המיוצר על  .Neenah Foundry Coדומה המיוצרת על ידי 

אסמכתאות  , תאושר, מותנה בהגשתMcKinley Iron Worksידי 

כתובות של היצרן המעידים על כך שהמוצר שלהם שווה ערך למוצר 

הסטנדרטי המצויין וכן בבחינה של המזמין והמפקח לגבי היותם שווי 

  ערך.

  מסגרות ותומכות שונות:  .15    

הקבלן יספק מסגרות ותומכות פלדה ליישומים מצויינים או כאלה       

ות, כפי שנדרש להשלמת שאינם חלק מעבודות פלדה קונסטרוקטיבי

העבודות. יש לייצר פריטים לגדלים, צורות ופרופילים מצוינים ודרושים 

לשאת קונסטרוקציות צמודות אחרות הנתמכות על ידי מסגרות 

ותומכות. יש לייצר מפלדה קונסטרוקטיבית צורות, לוחות, מוטות פלדה 

חיבור ל 45 - מקונסטרוקציה מרותכת תוך שימוש בחיבורים חתוכים ב

באתר. יש לחתוך, לקדוח ולחרר פריטים לקליטת פרזול, מתלים 

ופריטים דומים. יש לצייד את הפריטים עם עוגנים מרותכים בצורה 

משולבת על מנת לאפשר יציקה לתוך בטון או בניה לתוך בלוקים. יש 

לספק אינסרטים במידה והפריטים יורכבו לאחר מיקום הבטון, אלא 

מ"מ. על הקבלן לספק  600חים בין עוגנים יהיו אם נאמר אחרת. מרוו

כמות מינימלית של יחידות עיגון בצורת רצועות פלדה במידות 

מ"מ. יש לגלוון מסגרת ותומכות שונות המצויים  32.0/6.0/200.0

  באזורים חיצוניים וכפי שמצויין בתכנית.
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  אלמנטי סיום שונים מפלדה:  .16    

וינים עבור הפרופילים המוצגים הקבלן יספק צורות ומידות מצ      

בתכניות. אלא אם נאמר אחרת יש לייצר פריטים מפרופילי פלדה  

קונסטרוקטיביים, לוחיות ומוטות פלדה עם תפרים מרותכים לכל 

אורכם וקצוות גלויים חלקים. יש להתשמש בחיבורי אתר סמויים ככל 

הרכבה האפשר. הקבלן יספק חיתוכים, מתאמים ועוגנים כנדרש לתאום 

  והתקנה עם עבודות אחרות. אלמנטי סיום שונים מפלדה יגולוונו.

  

  הרכבה של מוצרי מתכת  ה.  

הקבלן יתאם ויספק עוגנים, שרטוטים, שבלונות, הוראות והנחיות   .1    

להתקנת העוגנים לרבות אינסרטים מבטון, שרוולים, ברגי עיגון 

ריכים להיות ופריטים שונים אחרים שיש בהם עוגנים אינטגרלים שצ

מבוטנים או מחוברים לבלוקים. הקבלן יתאם את אספקת הפריטים 

  האלו לאתר הפרויקט במועד על מנת לא לגרום לעיכובים בעבודה.

הקבלן יחבר מוצרי מתכת לבטון או בלוקים מלאים עם עוגנים מבוטנים   .2    

או ברגי "פיליפס", ולבלוקים חלולים עם ברגי חיבור. יש לקדוח את 

רים עבור הברגים בקוטר המדוייק של הבורג. יש לספק ברגים החו

  מושחלים באורך מלא עד לראש הבורג.

הקבלן יספק סולמות אנכיים, מסוג תעשייתי או מדרגות בכל המקומות   .3    

                      בהם נדרשת גישה לציוד, מעברים עיליים 

)CATWALKSלא. ) או סבכות באם הם מתוארים בתכניות או  

יש לחבר בצורה מובטחת את הסולמות לבלוקים או לבטון עם שני ברגי   .4    

מ"מ, לפחות, בכל מסגרת, אלא אם נדרשים  12"פיליפס" בקוטר 

  התחברויות נוספות לשאת את העומסים המופעלים.

  

  

  סבכות:  .5    

 – Metal Bar Grating Manualהקבלן יתקין סבכות בהתאם לדרישות       

NAAMM מרווחי התקנה ופרטי עיגון תקניים. יש לרתך את  לרבות

הסבכות לפלדה הנושאת למעט חלקים שמחוברים על ידי צירים או 

הניתנים לפירוק. יש לחבר בצורה מובטחת את היחידות הניתנות 

לפירוק לחלקים נושאים עם סוג וגודל של מהדקים ומחברים לפי 

אר. אין לחרוץ את המלצת יצרן הסבכות עבור סוג תנאי ההתקנה המתו

מוטות הנשיאה בתמיכות על מנת לשמור על המפלס. יש לחבר בצורה 

  מובטחת את לוחות ההגנה בשוליים אל הסבכות על ידי ריתוך.
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  מעקות:  .6    

הקבלן ירכיב את מאחזי היד רק על קירות גמורים. יש להרכיב את       

עוגנים מאחזי היד רק על מכלולי לוחות גבס אשר מחוזקים להתקנת 

ובמקומות שבהם לוחות עוגנים סמויים סומנו בבירור. הקבלן יבצע 

התאמות את המעקות לפני ביצוע העיגון על מנת להבטיח קווים ישרים 

במישקים הבולטים. יש לעגון את עמודי המעקות לתוך הבטון באמצעות 

שרוולי צנור מבוטנים. יש להתקין את השרוולים בבטון עם החלק 

ס עם קו משטח הגמר ולהגן על השרוולים מחדירת מים העליון מפול

ובטון. לאחר השחלת העמודים לתוך השרוולים, יש למלא את החלל בין 

מתכתי. יש לכסות את -השרוול והעמוד עם בטון דיס לא מתכווץ ואל

מישק העיגון עם אוגן פלדה עגון מרותך לעמוד לאחר התקנת חומרי 

לקים מפלדה עם אוגני פלדה, מסוג העיגון. יש לעגון את העמודים לח

זויתן או מסוג רצפה כמתואר בתכניות או כפי שידרש על פי תנאי 

המקום, על ידי ריתוך לעמודים ובחיבור בהברגה לחלקי הפלדה 

הנושאים. יש לחבר בצורה מובטחת את מאחזי היד לקיר עם מסגרות 

וגנים קיר ואביזרי קצוות. יש לספק מסגרות כמתואר בתכניות עם הא

מ"מ  38מוחדרים היטב להסתרת העוגנים ועם מרווח חופשי של לפחות 

מהמשטח הפנימי של מאחז היד ומשטח גמר הקיר. יש למקם את 

מסגרות התמיכה כמתואר, או אם לא מתואר אז במרווחים שווים כפי 

  שנדרש על פי עומסי התכנון.

  

  דלתות פלדה ומשקופי פלדה חלולים  06.08

  הגשות  א.  

  תכניות יצור:  .1    

הקבלן יגיש תכניות יצור לדלתות פלדה ומשקופי פלדה. יש לכלול לכל       

פתח פרטי משקוף, מבט חזית של סוג הדלת. תנאים באזור הפתח, פרטי 

מבנה, פרטי תפרים וחיבורים, תאור העיגון והאביזרים ומיקום 

החיזוקים ודרישות התקנה לפרזול גמר. יש לציין תיאום של מסגרות 

זיגוג עם הזכוכית ודרישות הזיגוג. יש לציין מעבר שרוולים חשמליים או 

  מעברים חשמליים לפרטי פרזול חשמליים.

הקבלן יגיש רשימת דלתות ומשקופים בהתבסס על מספרי ייחוס   .2    

  לפרטים ופתחים כפי שמצויינים בתכניות ופרטים.

  

  טיפול במוצר  ב.  

פני נזק בעת העברה, אחסון והתקנה, הקבלן יגן על הפריטים השונים מ  .1    

סימני כלים, חלודה, פגמים או כל פגם אחר על משטחים חשופים לא 

  יתקבלו.
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יש לספק את משקופי הדלתות ארוזים עם משקוף אחד לחבילה עם   .2    

  סימון סוג, גודל, פתיחה ועובי דופן המשקוף.

סוי. יש הקבלן יאחסן את הדלתות והמשקופים באתר הבניה תחת כי  .3    

מ"מ לפחות. יש להימנע  100להניח את הפריטים על הגבהה מעץ בגובה 

משימוש בכיסויים פלסטיים או מברזנט לא מאווררים, על מנת לא 

ליצור תא לחות. אם עטיפות הקרטון על הדלתות יירטבו, יש להסירן 

מ"מ לפחות בין דלתות נערמות על מנת  6מיד. הקבלן יספק מרווח של 

  מת אויר.לאפשר זרי

  

  חומרים  ג.  

  פלדה מגולוונת:  .1    

איכות מסחרית, או  ASTM A526Mפלדת פחמן בציפוי אספלט על פי       

ASTM A642M  מגולוונת בחם על פיASTM A525M  עם סימון ציפוי

  .ZF180או  2180

  פלדת חיזוק, תותמכות ואמצעי עיגון:  .2    

 ASTM A366או לוחות פלדה  ASTM A36פלדה קונסטרוקטיבית       

, כפי ASTM A568 - מעורגלת בחם ו ASTM A569מעורגלת בקר או 

מ"מ במקומות שמתואר כחלק מקירות  1.6 -שמתואר, אולם לא פחות מ

  .ASTM A153 ,CLASS Bחיצוניים; יש לגלוון בחם לאחר ייצור על פי 

  מילוי:  .3    

תות חומר מסיבים מינרליים לבליעת רעש ועיכוב מעבר חום. בכל הדל      

בהם יש דרישה לעמידות בפני עלית טמפרטורה יש לספק מילוי מלוחות 

  סיבים מינרליים.

  חיבורים:  .4    

  פלדה מגולוונת או עם ציפוי קדמיום.

  תומכות ועוגנים:  .5    

מ"מ מגולוונת במקרה  1.3מ"מ,  1.2 -עשויים מפלדה בעובי שלא יפחת מ      

  שימוש עם משקופי פלדה מגולוונים.

  סרטים, ברגים ומחברים:אינ  .6    

פריטים תקניים של היצרן במקומות שהפריטים מובנים לתוך קירות       

על פי  ASTM A153 ,CLASS Dחיצוניים: יש לגלוון בחם על פי 

  הנדרש.
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  יצור  ד.  

הקבלן ייצר דלתות ומשקופים על פי התכנון והמידות המוצגים ובהתאם   .1    

 Steel Door and Frames -ם ללנוכלי העבודה הטובים ביותר ובהתא

Manufacturing Tolerances Standard SDI 117 אלא אם צויין ,

מ"מ. הקבלן יבצע מדידות  45אחרת. יש לייצר דלתות וכנפיים בעובי 

  בשטח בכל מקום בו נדרש תאום עם עבודות סמוכות.

 יש לייצר עבודות פלדה חזקות, קשיחות, נקיות בהופעתם וללא כל פגם.  .2    

  יש לחזק את פינות הדלתות כנדרש למניעת פיתולים ושקיעות.

יש לייצר משטחים חשופים ללא פיתול, גליות או קריסה, כאשר כל   .3    

הפינות הן פינות ישרות, אלא אם צוין אחרת. את הפריטים היצוקים יש 

לייצר ישרים עם תפרים מרותכים בזוית ישרה או בקשת, מיוצרים היטב 

ש. יש לטפל בתפרי ריתוך חשופים עד לקבלת גמר חלק, ומחוברים כנדר

  כך שלא יראו לאחר גמר העבודות.

הקבלן יספק מרווחים לדלתות, אשר לגביהן אין פרוט או ציון אחר על   .4    

מ"מ במפגש בין שני  3מ"מ במזוזות ומשקופים,  3פי הפרוט הבא: 

א נדרש מ"מ בתחתית, במקומות בהם ל 9 -כנפיים של דלתות כפולות ו

יש לספק מרווח  -סף תחתון או שטיח. בכל מקום בו מתואר סף תחתון 

מ"מ  6יש לספק מרווח של  –מ"מ מעל הסף. במקום בו מוצג שטיח  3של 

מעל לשטיח. יש להכין את הדלתות להתקנת פרופילי איטום במקומות 

  הדרושים.

צלע  יש לעגל קצוות מנעולים בכנפי דלתות כפולות, יש להטות את  .5    

  מ"מ לכל דלתות הפלדה האחרות. 50 -מ"מ ל 3 -המנעול ב

יש להכין שקעים וחיזוקים, לקדוח ולפתוח פתחים בדלתות ומשקופים   .6    

במפעל לקליטת פרזול מסוג משוקע, לרבות התקנה של שרוולים מפלדה 

מ"מ, למעבר חיווט במתח נמוך מצירים חשמליים  13מגולוונת, בקוטר 

מכניים, הכל על פי רשימת פרזול מבוקרת למנעולים אלקטרו

והשבלונות. הקבלן יספק חיזוקי פלדה, קידוחים ופתחים לדלתות 

ומשקופים לקבלת פרזול מותקן על פני הדלתות והמשקופים, למעט 

באזורי פסי הגנה לרגלים ופסי דחיפה, שם יבוצע חיזוק בלבד. יש 

כין את הדלתות להשתמש בפלדה מרותכת נקודתית לצורך חיזוק. יש לה

, אולם עם השינויים SDI 107 -ו ANSI A115והמשקופים על פי 

  הבאים:

מ"מ או מספר שווה של חוטים על  3.5חיזוק לציר אמצעי: עובי   א)      

  מ"מ על משקופים. 4.5הדלתות ועובי 

מ"מ במידה והנדרשת  4.5חיזוק ציר עליון ותחתון: פלדה בעובי   ב)      

  על ידי יצרן הפרזול.
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מ"מ במידה הנדרשת על ידי  2.8חזית מנעולים: פלדה בעובי   ג)      

  יצרן פרזול מאושר.

מ"מ במידה הנדרשת על ידי יצרן  2.8בריחי נעילה: פלדה בעובי   ד)      

  פרזול מאושר.

מ"מ במידה הנדרשת על  2.0יחידות חיזוק מנעול: פלדה בעובי   ה)      

  ידי יצרן פרזול מאושר.

יחה, ושמירה במצב פתוח: פרופיל תעלה זרועות סגירה ופת  ו)      

מ"מ, במידה הנדרשת על ידי יצרן  2.8ביחידה אחת, פלדה בעובי 

  פרזול מאושר.

מ"מ ורוחב  250מ"מ, גובה  3חיזוק מנגנון בהלה: במידות עובי   ז)      

מ"מ, ממורכז על תיבת מנגנון המילוט, אלא אם מומלץ  10

  אחרת על ידי יצרן מנגנון הבהלה.

  חיזוקי פרזול אחרים כפי שנדרשים לצורך חוזק ועיגון מספקים.  ח)      

במקום החיזוקים המפורטים לעיל ניתן להשתמש בחיזוקים על   ט)      

  פי המלצות יצרן הפרזול.

  דרישות חשמליות:  .7    

יש לעשות הכנות להתקנת פריטים חשמליים, יש לבצע את   א)      

  נוחה.ההכנות כך שהכנסת והוצאת החיווט תהיה קלה ו

דלתות ומשקופים עם צירים חשמליים: הקבלן יספק מעביר   ב)      

  חשמלי על מנת לאפשר חווט מציר חשמלי לפרזול חשמלי אחר.

מיקום ציר ומתלה: מרכז או מיקום ביניים, על פי היישום.   ג)      

  מיקום עילי או תחתי אסור.

ור תיבה שחורה לפריטי פרזול חשמליים: יש לרתך קופסאות עב  ד)      

פריטי פרזול חשמליים. יש לרתך קופסאות מכסי אבק או 

  מגינים בפני חדירת בטון דיס, עבור צירים חשמליים.

הקבלן יספק מישק ישר מלא, מרותך לכל אורכו בצידו האחורי בפינות   .8    

המשקופים והמעצורים עם שפות ישרים לחלוטין. יש להשחיז את 

רים החשופים. יש לעבד התפרים בצורה חלקה ומישורית בכל האזו

במכונה, לשייף ולהתאים חיבורים חשופים עם מישקים ברוחב כחוט 

השערה, אלא אם מתואר אחרת. יש להסתיר את המחברים ככל 

האפשר. יש לשקע ברגים חשופים על ידי שימוש בברגי פיליפס עם ראש 

  שטוח. הקבלן יספק ריתוכים בחוזק ועמידות מספקים.
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  שקועים במשקוףדלתות פלדה   ה.  

  תקנים ומבנה הדלת:  .1    

הקבלן ייצר דלתות עם פחי חיפוי בעובי מינימלי למטה, עם קצוות       

מרותכים ובגמר חלק. אין לחשוף תפרים על פני הדלתות או קצותן. 

  הקבלן יספק דלתות פלדה העומדות בדרישות ותקנים הבאים:

ק במיוחד, , חזANSI/SDI-100, GRADE IIIדלתות ישרות:   א)      

מ"מ  1.6, תכנון ללא תפרים, פני פלדה מגולוונת, 2מודל 

  מינימום.

 Zאו  Cהקבלן יחזק את פחי החיפוי של הדלתות באלמנטי חיזוק בצורת   .2    

מ"מ  150מ"מ, מותקנים במרווחים שלא עולים על  1.0בעובי  20מפלדה 

ת. מרותכים נקודתית לפחי החיפוי בחלק עליון וחלק תחתון של הדל

הקבלן יספק תעלות פלדה הפוכות לצידם המפולש לפני הלוחות בחלק 

מ"מ. יש להכניס מילוי בין יחידות  1.6העליון והתחתון של הדלת, בעובי 

החיזוק של הדלת לכל גובהה של הדלת. הקבלן יספק יציקות פלדה 

מ"מ ניתנות להסרה בדלתות עם ברגים שקועים במרווחים  1.3בעובי 

  מ"מ. 300שלא יעלו על 

  

  משקופי פלדה  ו.  

הקבלן יספק משקופי פלדה מסוג מורכב, מרותך במלואו, שישמשו גם   .1    

כמעצורי דלת וגם כמסגרת דלת, מיוצרים על פי הפרופילים המוצגים 

  בעוביים מינימליים הבאים, אלא אם צוין אחרת:

מ'  2מ"מ לדלתות ברוחב  1.6משקופים פנימיים: פלדה בעובי   א)      

מ'. בנוסף לכך  2מ"מ לדלתות מעל  2.0פחות, פלדה בעובי או 

משקופים מתוכננים לקבל מנגנוני נעילה חשמליים יהיה 

  מ"מ. 2.0במינימום עובי 

  מ"מ. 2.0משקופים חיצוניים: פלדה מגולוונת בעובי   ב)      

תפרי פינות של המשקופים יהיו בעלי פינות סגורות לחלוטין עם קצוות   .2    

  ותכים במלואם. לא יותר שימוש בטריזים.מעובדים ומר

במקומות בהם מחיצות מותקנות בתוך משקופים, הקבלן ייצר   .3    

מ"מ גדול מרוחב המחיצה, אלא  1.6משקופים עם פתח צוואר ברוחב 

  אם צוין אחרת בתכניות.

הקבלן יספק עוגני פלדה מגולוונים כפי שמוצג בתכניות ופרטים לתוך   .4    

  הסמוכים. הבנייה או הבטון

 4 -לדלת כנף אחת ו 3הקבלן יספק חורים למשתיקי דלתות מגומי:   .5    

כנפית: יש להתקין פקקי פלסטיק בחורים אלה על מנת לשמור -לדלת דו

  על נקיון החורים בעת ההתקנה.

במקומות בהם התפר בין המשקופים לבין פתח הקיר ימולא בבטון דיס   .6    

  שקוף בצבע בטומני.במלואו, הקבלן יצפה את פנים המ
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  דלתות ומשקופי פלדה חסיני אש  ז.  

  דרישות תכנון:  .1    

יש לעמוד בדרישות לדלתות ומשקופי פלדה המפורטים לעיל ובדרישות       

  הבאות:

  עמידות אש: שעתיים.  א)      

  הבטחת איכות:  .2    

  .SDI 100יש לעמוד בדרישות המהדורה המעודכנת של       

  דלתות עמידות אש:  .3    

עבור עמידות  NFPA 80מערכת דלת אש מותקנת תהיה על פי דרישות       

לסוג פתח הדלת המתאים  3לבטיחות מספר  ULהאש שנקבעה, ותקן 

לעמידות אש המתוארת בתכניות. כל דלת, לוח ומשקוף שנבדקו יהיו 

רשומים ומסומנים על ידי גוף בוחן עצמאי המקובל על דעת רשויות 

  .FACTORY MUTUALשומים על ידי כיבוי אש ו/או מאושרים ור

  חומרים:  .4    

  בנוסף לנאמר לעיל:      

  .UL -ו FMחלק פנימי: חומר החלק הפנימי מאושר על ידי   א)      

  חומר בולע רעש.  ב)      

  .NFPA 80חיזוקי פרזול   ג)      

  

  דלתות חלולות ומשקופים ממתכת מחופה בפלב"מ  ח.  

) לדלתות החלולות, M-2וג עם גמר משי (ס 4יש לספק חיפוי פלב"מ מס'     

  למשקופים ולוחות במקומות שיצוינו.

מ"מ מחובר בלחץ למשקופים ודלתות  1.3יש לספק חיפוי בעובי   .1    

החלולות למניעת התפרדות, ומחובר בברגים למשקופים במקומות 

סמויים. משטחי המתכת החלולה אשר יחפו לא יצבעו וינוקו באופן 

דת דלתות חלולות תעמוד בדרישות היישום יסודי לפני יישום הדבק. עבו

לרבות דרישות סימון עבור פתחים עם דירוג אש כמפורט לעיל עבור 

"דלתות חלולות ומשקופים ממתכת" ו"דלתות ומשקופים ממתכת 

  חסיני אש".

יש לחזק ולהכין את הדלת עבור הפרזול כמפורט בזאת בסעיף "פרזול   .2    

  לדלתות ומשקופי מתכת".

  גמר  ט.  

  טיפול גופרתי להדבקת צבע.  .1    

שכבת יסוד: שכבה אחת צבועה בתנור, שכבת יסוד מעכבת חלודה,   .2    

  מותאמת לציפוי סופי.

גמר: הקבלן יצבע בשטח דלתות ומשקופים על פי הרשימות ועל פי   .3    

  של המפרט הכללי. 11דרישות בפרק 
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 3עד לעובי  הקבלן יצפה את הצד הפנימי של המשקופים בצבע בטומני  .4    

  מ"מ בכל מקום בו ייושם בטון דיס בין משקוף לקיר.

  

  התקנה  י.  

הקבלן ימקם את משקופי המתכת במיקומים המצוינים בהתאמה מלאה   .1    

אנכית ואופקית, בצורה מאוזנת, ישרה וללא מסגרת. יש לחזק את 

  המשקופים למניעת תזוזה.

לויים וגמרים, מלבד הקבלן ימשיך את עיגוני המשוקפים מתחת למי  .2    

אזורים אטומים על ידי יריעות. יש לעגן תחתית המשקופים לרצפות עם 

ברגי עיגון או מחברים מוחדרים באמצעים מכניים. הקבלן יתאם 

התקנת עוגנים מותקנים בתוך קירות ומחיצות עם עבודות אחרות 

  כנדרש.

יים. לאחר השלמת הקמת הקירות, הקבלן יסיר את החיזוקים הזמנ  .3    

  הקבלן ישאיר את פני ההתקנות חלקים וללא פגמים.

לאחר השלמת ההתקנות, הקבלן ינקה את פני המתכת החשופים על פי   .4    

  הנחיות היצרנים וישאירם מוכנים לצביעה.

הקבלן יגן על פריטים במשך תקופת ההקמה, כך שהם יהיו ללא סימני   .5    

  התפוררות, שימוש או נזק.

  

  תות מתכת פנימיות וחיצוניותפרזול לדל  06.09

  תכולת העבודה  א.  

  חלק זה כולל את הנושאים הבאים:  .1    

  צירים      

  צירים חשמליים      

  צירים קפיציים      

  צירים ומחזירי רצפה ציריים      

  מערכות מנעולים וסגרים, עם צילינדרים ומפתחות      

  בריחים      

  מנגנוני יציאה      

  יחידות דחוף/משוך      

  מחזירים      

  מעצורי דלתות ומחזיקים עיליים      

  פסי הגנה      

  פרופילי פרזול היקפיים לדלתות חיצוניות      

  פרופילי פרזול אקוסטיים היקפיים לדלתות חיצוניות      

  אוטמי דלתות תחתיים אוטומטיים      

  )ASTRAGALכנפיות (- אטמי מפגש בין כנפי דלתות דו      

  ספים      
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  מנעולים וסוגרים אלקטרומכניים      

  מנעולי אלקטרומגנטיים      

  מערכת בקרת מפתחות      

  מכונת יצור מפתחות      

  

  בקרת איכות לפרזול  ב.  

  התאמת המוצרים:  .1    

הקבלן ישיג פרזול גמר מכל סוג מיצרן אחד. היצרנים המפורטים       

וקטלוגי המוצרים שלהם קובעים את סטנדרט האיכות והעיצוב 

ערך על ידי יצרנים אחרים  הנדרשים לסוגים השונים ומוצרים שווי

יתבלו מותנה בהגשת אסמכתאות כתובות על ידי היצרן המעידים על 

היותם שווי ערך למוצר הסטנדרטי המצויין ומותנה בבחינת המזמין 

  והמפקח להיותם שווי ערך.

לא תותר חשיפת שמות, תוויות וסימונים על הפרטים הבאים: פני   .2    

מערכות מנעול או מערכות סגר, מוטות הצילינדרים, מנגנוני סבוב של 

דחיפה, ידיות משיכה, לוחות, מכסים של מנגנוני החזרה המותקנים 

  חיצונית, תחתית זרועות מעצור לדלתות ומתקני יציאה.

  התאמת ספק הפרזול:  .3    

שנים בשטח  5החברה המספקת פרזול לפרויקט זה תהיה בעלת ותק של       

  מכירה ואספקת פרזולי גמר.

  

  הגשות נדרשות לפרזול  ג.  

  העתקי קטלוגים:  .1    

לפני הכנת רשימת פרזול, הקבלן יגיש קטעי קטלוגים של היצרן לכל       

  פריט פרזול המוצע לשימוש בפרויקט.

  רשימות:  .2    

הקבלן יגיש רשימת פרזול מפורטת של היצרן, תוך שימוש מספרי       

לזהות כל פריט קבוצות פרזול בפרק זה על מנת להקל על הבדיקה. יש 

ברשימת הפרזול על ידי הכללת מספר קבוצת פרזול ולהציג סוג מיקום 

  התקנה של כל פרטי פרזול הגמר הנדרשים.

  דוגמאות:  .3    

יש להגיש דוגמאות של כל פריט פרזול גמר מוצע ומזוהה על ידי מספרי       

קבוצות, דוגמאות מאושרות יועברו לאתר הפרויקט לצורך התקנה 

  ם תהליך הבדיקה והאישור.לאחר סיו
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  שבלונות:  .4    

ביחד עם רשימות הפרזול של הספק, הקבלן יגיש גם שבלונות של היצרן       

עבור כל פריט פרזול גמר מזוהים בצורה מתאימה ומסומנים עם מספרי 

קבוצות. בעת ההתקנה הקבלן יספק סטים מלאים של שבלונות היצרן 

מקצועות המייצרים פריטים עם רשימת פרזול גמר סופית לבעלי ה

  שמיועדים לקבלת הפרזול.

  תרשימי חווט:  .5    

הקבלן יספק תרשימי חווט ונתותני מוצרים, מזוהים בהתאם ומסומנים       

במספרי הפרזול, ביחד עם רשימות פרזול סופיות לעובדי החשמל 

שמספקים את החווט, מכינים את המוצרים להתקנה ומתקני פרזול 

תרשים חשמלי לכל דלת מצוידת בפרזול חשמלי, תוך חשמלי. יש לספק 

  הצגת חיבורים, הפעלה ומיקום יחסי של פרזול ומרכיביו.

  רשימת מפתחות:  .6    

לאחר בחינת דרישות הפרויקט ביחד עם נציג רשות שדות התעופה       

והמפקח, הקבלן יגיש כחלק מרשימת פרזול גמר סופית גם רשימת 

 DHI )Keying Procedures, Systems andמפתחות מותאמת לפרסום 

Nomenclature.(  

  נתוני תפעול ואחזקה:  .7    

הקבלן יגיש נתוני אחזקה והוראות תפעול מודפסים לכל הפריטים. יש       

לספק סט מושלם של כלים מיוחדים והוראות אחזקה כנדרש על מנת 

לאפשר לרשת התאמות אחזקה, פרוק והתקנה מחדש של פרזול 

  הדלתות.

  

  מוצרי פרזול  ד.  

  חומרים:  .1    

יש להתאים את הפרזול לקיצור תחתית הדלתות ומצבים מיוחדים. יש       

לספק הוראות התקנה וכלים מיוחדים וברגים מסוגים שונים ואמצעי 

  חיבור אחרים הדרושים לצורך התקנה.

  פריטים לתלית דלתות:  .2    

להמלצות יש לספק פריטי תלית דלתות בכמויות וגדלים המותאמים       

 ULהיצרן לגבי משקל, גובה, רוחב ועובי דלתות ולספק פריטים רישומי 

  לדלתות עמידות אש.

יצרן: צירים כמפורט ברשימת הפירזול בסוף המפרט המיוחד   א)      

והקובעים את כוונת  .Stanley Hardware Coהזה תוצרת 

התכנון וסטנדרט איכות נדרש. מוצרים שווי ערך תוצרת 

Hager ,Bommer ו - McKunney  בתנאי שיאושרו בכתב שהם

  עומדים בסטנדרטים שנקבעו.
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צירי תליה: משוקעים במלואם, סמויים, מיסביים: צירי תליה   ב)      

פרקים סמויים אופקית  3תקניים ועם לוחיות למשקל כבד עם 

  ומסוג דחיפה מונע חיכוך נושאים בשני החיבורים.

"לחצן שטוח" או פינים לא מתרוממים, עם קצוות   )1        

מיושרים, אלא אם צוין אחרת. פינים מפלב"מ בכל 

ברזליים. פינים לא מתפרקים - הצירים הנושאים האל

לדלתות בטון נפתחות החוצה ודלתות חיצוניות 

  הנפתחות החוצה.

צירי תליה מיוחדים מחושלים במקומות בהם הדלתות   )2        

  מותקנות במשקוף בנסיגה.

ליה עמידי חבלה, עם מעגל סמוי יש לספק צירי ת  )3        

במלואו בדלתות הדורשות מעבר כוח ממשקוף לכנף. 

יש לספק תיבת הסתעפות ומגן נגד חדירת בטון דיס 

לשימוש עם כל ציר מתלה חשמלי סמוי ולשלוח ישירות 

  ליצרן מוצרי פלדה להתקנה על המשקוף.

  מ"מ. 44גודל צירי מתלה לדלתות בעובי   )4        

  רוחב דלת  רוחב) Xלה (גובה מידות צירי מת

  מ"מ ופחות 915  )4.5מ"מ (" 114) או 4מ"מ (" X 100) 4.5מ"מ (" 114

  מ"מ 1040מ"מ עד  915  )4.5מ"מ (" 114) או 4מ"מ (" X 100) 5מ"מ (" 127

  מ"מ 1194מ"מ עד  1040  )4.5מ"מ (" X 114) 5מ"מ (" 127

  

ף למשקוף, צירי מתלה קפיציים: משוקעים במלואם בין כנ  ג)      

סמויים, נושא ציר עם פעילות קפיצים אחת, עם סליל קפיצי 

סמוי בתוך הגליל, כוח סגירה מתכוונן, עם ברגים ננעלים 

עמידים בפני חבלה. שבלונה, חצי שקועה, ציר קפיצי בנוי 

  מפלדה בעל פעולה כפולה.

  פריטי נעילת דלתות:  .3    

 ULיו עם סימון רישום מערכות נעילה ובריח, ללא קשר להלבשות, יה      

ונעולים חשמליים יעמדו בדרישות רשות שדות התעופה ודרישות מכבי 

  אש.

מנעולי צילינדר: יש לספק מנעולי צילינדר של יצרן אחד עבור   א)      

  כל המנעולים.

 6יש לספק מנעולי צילינדר בטחון עם חלק פנימי מפליז בעל   ב)      

ארד כך שיתאים פינים הניתן להסרה. גמר כיפה עליונה מ

  להלבשת המנעול.
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מערכות נעילה ובריח משוקעים: לשימוש כבד עם כסוי פלדה   ג)      

מ"מ, חלק קדמי  70עבה ובלתי מחליד, כנף תליה ברוחב 

  לדלתות ישר זוית. 90 -משוריין ניתן לכוונון או לוח פנים ב

) ממתכת Heavy Dutyמנעולים ובריחים שקועים: מסוג כבד (  ד)      

מ"מ, עם  70עם קופסא עמידה בפני קורוזיה, מושקעת עבה, 

  חזית מחוזקת מתכווננת ומגן מדורג בדלתות מדורגות.

תוצרת יהיו מיצרן: מנעולים ובריחים משוקעים .   )1        

Yaleאו ש"ע או לחילופין אירופאי  - , ו.  

מ"מ  19בריח משני חלקים, מונע חיכוך, עם יציאה של   )2        

מ"מ עם  25.4י ובריח עם יציאה של עם מנעול בריח משנ

  אינסרטים עשויים פלדה מוקשית.

זויתן עם קופסא יצוקה, שפת זויתן מוארכת במקום בו   )3        

הדלתות שקועות במשקופים, שפת זויתן אחורית 

פתוחה במקום שיידרש, זויתן מדורג בדלתות עם 

  מזוזות מדורגות.

 Lever x Lever: L Series 03Aהלבשה למנעול מושקע:   ה)      

Design with 630 Finish – Satin Stainless Steel (US32D) 

  או יצרנים אחרים מקובלים. או אירופאי ש"ע  Yaleתוצרת 

מופעלים על ידי סולנואיד חשמלי: מנעול  –מנעולים משוקעים   ו)      

) עם בריח נעילה אלקטרוני מופעל על Heavy Dutyמשוקע כבד (

 FAIL-SECURE) או FAIL-SAFE )FS ידי סולונואיד, מדרגת

)FSE על ידי רשימת זיהוי הפרזול. יש לכלול מנגנון שליטה על (

ידי מפתח. כל אספקת החשמל, שנאים ומיישרים יסופקו על ידי 

  קבלן בטחון.

יהיו מתוצרת יצרן: מנעול או בריח משוקע חשמלי   )1        

Yale או אירופאי על פי החלטת המפקח  

  ונים:מנעולים ש  ז)      

מנעול שקוע: קופסא מפלדה עבה,  –בריח ללא ידית   )1        

מ"מ, חלק קדמי מחוזק  70עמידה בקורוזיה, משוקעת 

מתכוון או לוח ורוזטה קדמיים עם חיבור מדורג 

בדלתות. בריח ללא ידית עשוי פליז, עם אינסרטים 

  מ"מ. 25פלדה מחוזקת, יציאה 

 יהיו מושקעמנעול  –יצרן: בריח ללא ידית   (א)          

Yale או אירופאי ש"ע  
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מנעול שקוע חשמלי: לנעילה על ידי בקרה מרחוק עם   )2        

מ"מ (בריח  19מ"מ, יציאה  16בריח מפלב"מ, עובי 

מ"מ) עם שני אינסרטים מפלה מחוזקת.  13בעובי 

חלקים עובדים מפלב"מ, בעלי חוזק גבוה ועמידה בפני 

קבוע, הפעלה  , עובד24V DC –קורוזיה, עם סולונואיד 

)FAIL SAFE.(  

 Yale יהיויצרן: מנעול או בריח משוקע חשמלי   (א)          

  או אירופאי ש"

מגנטים - מגנטיים: אלקטרו- מנעולי כוח אלקטרו  )3        

)FAIL SAFE משוקעים או מותקנים חיצונית, על (

ק"ג. יש לספק  450מנת לספק כוח החזקה ישיר של 

רלי, עיכוב זמן מנעול עם משכך פריצות מתח אינטג

מתכוונן, חיישנים אלקטרוניים אינטגרליים וסימון 

ובקרה מרחוק של מצב פתיחת הדלת וכוח החזקה. יש 

לספק מיישר וספק כנדרש. לסוג משוקע יש לספק 

מנעול שטוח, מותקן סמוי במלואו, משוקע בראש 

המשקוף, סף או רצפה סופית, עם כל אביזרי ההתקנה 

חיצנית, יש לספק מנעול הדרושים, עבור התקנה 

חשמלי, מותקן חיצונית עם קופסא בפרופיל נמוך 

באורך מלא. בדלתות כפולות יש לספק יחידה כפולה 

כאשר כל יחידה מבוקרת בנפרד. כל המערכת תהיה 

  לדלתות אש ליציאה. ULמאושרת על ידי 

 Yale יהיויצרן: מנעול או בריח משוקע חשמלי   (א)          

  או אירופאי ש"

  בריח שטוח:  .4    

יצרן: בריח שטוח כמפורט ברשימת הפירזול בסוף פרק זה   א)      

וקובע את כוונת התכנון  .Rockwood Mfg. Coתוצרת 

וסטנדרט האיכות הנדרשת. מוצרים שווי ערך תוצרת 

H.B.Ives ,Glynn-Johnson ו- Builders Brass Co.  יתקבלו

  עו.מותנה באישור בכתב שהם עומדים בסטנדרטים שנקב

בריחים שטוחים ידניים: מנגנון פעולה קפיצי מסוג מנוף עם מגן   ב)      

מ"מ בהתאם למפרט תקני  25עשוי פליז או ארד משוך ברוחב 

ANSI A115  ודלתות אלומיניום עם רדיוס או פנים כנדרש עם

  פינות מעוגלות.
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 25בריחים שטוחים אוטומטים וננעלים עצמאית: מגן ברוחב   ג)      

 ANSI A115פליז או ארד משוך לפי מפרט תקני של  מ"מ עשוי

עם מתאם דלתות. ננעל עצמאית עם ניתוק ידני ונעילה 

  לדלתות עם תו. ULאוטומטית של הבריח. רישום 

בריח שטוח מופעל על ידי צילינדר: בריחים שטוחים מופעלים   ד)      

על ידי מנעול שקוע במזוזה צרה. שי לספק מגן מחוזק. יש לספק 

נדר מסתובב פנימי, במקום שיידרש. צילינדר עם מפתח על צילי

  פי מערכת המפתחות של הפרויקט.

  סוג מוט נגיעה: –מנגנוני יציאה   .5    

עיצוב עם פרופיל נמוך, סדרה תקנית או סדרת מזוזה פנימית צרה, עם       

לדלתות מסומנות  ULכל האביזרים מתוצרת יצרן אחד. עם רישום 

". צילינדר עם לשון מכונסת על מנגנוני יציאה "סכנה", "בהלה" ו"אש

לא מסומנים. יש להימנע מחיבור המתקן על ידי ברגים דרך כל עובי 

יש לספק את  הדלת. סוג גימור חיצוני יותאם לגימור מנעולים משוקעים.

  הידיות עם מנגון הגנה למניעת נגיפה.

פרק זה יצרן: מנגנוני יציאה כמפורט ברשימת הפירזול בסוף    א)      

וקובע את כוונת התכנון וסטנדרט  .Von Duprin Coתוצרת 

, Sargentהאיכות הנדרשת. מוצרים שווי ערך תוצרת 

Precision ו - American Device Co.  יתקבלו מותנה באישור

  בכתב שהם עומדים בסטנדרטים שנקבעו.

) יהיו בעלי רמקול מרוחק או ALRמנגנוני יציאה עם אזעקות (  ב)      

ת אזעקה בנויים לתוך המנגנון עם מפסק איתות (ח) מערכ

להפעלת הרמקול המרוחק ובקרה מרחוק של בריח נעילה ומוט 

) למפסק שחרור יציאה. מערכת ביטול מפסק RXנגיעה או (

  מפתח והפעלה מחדש בפנים ובחוץ.

) בקצה, מנגנוני מוט אנכי משוקעים ELבנסיגת נעילה חשמלית (  ג)      

). מתקן נעילה חשמלי, FAIL SAFE )FSסוג או סמויים יהיו מ

) עם ER) או קיצוני (EMמופעל על ידי סולונואיד, משוקע (

) ונפתח כאשר FS( -גימור קיצוני נעול כאשר מופעל חשמלית ו

  .24V DC. כל המתקנים יהיו FSE - מופעל חשמלית ו

מגביר אספקת כוח: יחידת שנאי חשמלית במתח מתאים   ד)      

  קבלן בטחון.תסופק על ידי 
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  אביזרים:  .6    

תוצרת ממתאמים: יש לספק מתאמים מסוג מוט פליז מצופה.   א)      

Rockwood Mfg. Co. או ש"ע.  

מוטות נושאים: להגנה על מפגשים בין כנפיים ופרסול אחר   ב)      

במקרה של פתיחת כנף בלתי פעילה ראשונה. רק מתקני מנעול 

  יציאה משוקעים אנכיים.

ם מוגני אבק: פליז יצוק עם מכסה קפיצי לזויתן עם חור זויתני  ג)      

  עגול או מלבני מותאם לסוג הבריח המעורב.

זויתנים חשמליים: לשימוש עם מנעולים שקועים וצילינדריים   ד)      

ומנגנוני מוט אנכיים ליציאה סמויים ומתקני קצה. חיתוכים 

 ANSIבמשקופים לזויתנים משוקעים וצילינדרים יהיו על פי 

A115.3חלד. מרכיבי נעילה -. מגן עשוי פליז, ארד או פלדלת אל

 FAILעשויים פלב"מ, סולונואידים מסוג התפקוד ההמשכי 

SAFE )FS ,(FAIL SECURE )FSE עם מפסק איתות (

כזויתן דלת חשמלי עמיד פריצות, אם  ULלבקרה. עם רישום 

כזויתנים חשמליים לדלתות אש.  ULיידרש יהיו בעלי רישום 

יש לשלוח את קופסת ההגנה בפני בטון דיס עבור החיווט 

  במשקוף ישירות ליצרן עבודות מסגרות להתקנה במשקוף.

זויתנים חשמליים כמפורט ברשימת הפיזרול בסוף פרק   )1        

  או ש"ע .Von Duprin Coזה תוצרת 

זויתני בקרה: לשימוש עם מנעולים שקועים ומנגנוני יציאה   ה)      

לספק מנעולים שקועים וצילינדרים בהתאם קיצוניים. יש 

. יש לספק זויתנים עם ANSI A115.3לחיתוך במשקוף על פי 

 SPDTחזית וגוף עשויים מפליז מחושל ועם מפסק איתות 

מופעל על ידי מפעיל אזעקה מפלב"מ. יש לשלוח את קופסת 

ההגנה בפני בטון דיס עבור החיווט במשקוף ישירות ליצרן 

  משקוף.מסגרות להתקנה ב

מ"מ, רוחב  1.2משיכה עשויים מתכת יצוקה בעובי - פסי דחיפה  ו)      

  מ"מ, עם כל הקצוות מעובדים בשיפוע. 400מ"מ, ובגובה  101

משיכה כמפורט ברשימת הפירזול בסוף -פסי דחיפה  )1        

 .Rockwood Mfg. Co, אירופאיYale פרק זה תוצרת  

  או ש"ע 

מ"מ בין  254מ"מ, מותקנים  25 חוט משיכה עם לוחיות: קוטר  ז)      

מ"מ,  101מ"מ, רוחב  1.2מרכזים, עם התקנה סמויה, עובי לוח 

  מ"מ עם קצוות מעובדים בשיפוע. 400גובה 
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חוט משיכה עם לוחיות כמפורט ברשימת הפירזול בסוף   )1        

 .Rockwood Mfg. Co, אירופאיYaleפרק זה תוצרת  

  ואו ש"ע 

מ"מ קוטר, כל יחידה  25וך: מוט מערכת מוטות דחוף/מש  ח)      

מורכבת ממוט דחיפה פנימי, מחובר למוט משיכה אחד, מוסט 

  מ"מ ממרכז למרכז, חיצוני עם חיבור סמוי, גב אל גב. 254

מערכת מוטות דחוף/משוך כמפורט ברשימת הפירזול   )1        

וקובע  .Rockwood Mfg. Coבסוף פרק זה תוצרת  

כות הנדרשת. מוצרים את כוונת התכנון וסטנדרט האי

 -ו H.B.Ives ,Johnson-Glynnשווי ערך תוצרת 

Builders Brass Co.  יתקבלו מותנה באישור בכתב

  שהם עומדים בסטנדרטים שנקבעו.

  סוגרי דלתות:  .7    

יצרן: סוגרי דלתות כמפורט ברשימת הפירזול בסוף פרק זה   א)      

  או ש"ע Dorma -ו LCN,Sargent ,Rixon ,Yaleתוצרת 

סוגרים עיליים חיצוניים: רמה זהה לדלתות חיצוניות ופנימיות,   ב)      

על ידי יצרן אחד, מותאם בעיצוב עם כיסוי לא קורוזיבי עמיד 

  פגיעות.

עם  6עד  2ללא זרוע, עם תיאום עוצמה קפיצי ממידה   )1        

שסתומי ויסות לבקרת סחיפה ומהירות סגירה. בקרת 

תכונות פעילות  עצירה סופגת מתכווננת במלואה.

) בדלתות HC) ודרישות גישה לנכים (DAמעוכבת (

  לאלונקות ושימוש על ידי נכים או במקום שמצויין.

תושבת תקנית, לוח תחתון, מסגרות וזרועות מותאמות   )2        

למשקוף עילי תקני, יישומים של זרוע מקבילה 

  ומסילה.

ון יש להתקין את הסוגר על צד הדלת הרחוק מהמסדר  )3        

או מקום ציבורי על ידי שימוש ביישום זרוע מקבילה 

  בדלתות כנף.

מחזיק מסלול  –מכניים מורכבים על הדלת -סוגרים אלקטרו  ג)      

  מציין דלתות לשימוש נכים. –כוח 

  פריטים שונים:  .8    

מ"מ פחות מרוחב הדלת  50 - לוחות מגן: עבור דלתות בודדות, ב  א)      

ת מרוחב הדלת בצד הציר. עבור מ"מ פחו 25 - בצד העצירה, ב

  מ"מ פחות מרוחב הכנף. 25דלתות כפולות 

        .  
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מעצורי קומה: מיוצרים מפלב"מ, עם רומים באיזורים מכוסים   ב)      

  בשטיחים, ועם פירזול מצורף מותאם לתשתית הרצפה.

        

מעצורי קיר: מיוצרים מפלב"מ עם פירזול מצורף מותאם למצב   ג)      

  ת.השיפולים והקירו

          

אטמים קלים, תומכים מדורגים ותחתיות אוטומטיות לדלתות:   ד)      

עם ניאופרן או אטם ויניל,  T5-6063סגסוגת אלומיניום משוך 

  לדלתות מתוייגות. ULרישום 

יצרן: אטמים קלים, תומכים מדורגים ותחתיות   )1        

 Zero Weatherstrippingאוטומטיות לדלתות תוצרת 

Co. , Penko ,Reese ו- National Guard או ש"ע  

 4 - עבור דלתות כפולות ו 2עבור דלתות בודדות,  3משתיקים:   ה)      

עבור דלתות (הולנדיות) מחולקות בחלקן התחתון, סוג שיתאים 

  למצב המשקוף.

יצרן: משתיקים כנדרש עבור כל הדלתות תוצרת   )1        

Builders Brass ,H.B.Ives ,Glynn-Johnson ו- 

Trimco או ש"ע  

  מפתחות ומערכת בקרת מפתחות:  .9    

כללי: הדרישות הכלליות עבור מערכת המפתחות  –מפתחות   א)      

והמפקח לפני הגשת רשימת המנהל יקבע בפגישה עם 

  המפתחות. 

פינים,  6מערכת מפתחות: יש לספק מערכת חדשה עם   ב)      

, בטחון גבוה, מעבר Visual Key Controlצילינדרים עם 

  מוגבל על ידי יצרן אחד וזהה ליצרן המנעולים.. מפתחות

מפתחות: יש לספק מפתחות מכסף ניקל מסופק על ידי יצרן   ג)      

. יש לספק את Visual Key Controlהצילינדרים, עם חותמת 

  המפתחות בכמויות הר"מ:

  מפתחות לכל צילינדר 3    -מפתחות רגילים         

  מפתחות לכל מסטר 6      -מפתח מסטר         

  מפתחות לכל מסטר 6    -מפתח מסטר ראשי         

  סה"כ 3  -ראשי - מפתח מסטר על        

  מכל סוג מפתח 50    - גלמים למפתחות         

יש לספק מערכת בקרת זיהוי מפתחות, לרבות ארון מפתחות   ד)      

מורכב על הקיר עם אפשרות לאחסן את כל המפתחות ותוספת 

  ורישום. , תוויות למפתחות, מערכת סימון50%משוערת של 
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  מחיצות רשת ודלתות  06.10

  

  חומרים עבור מחיצות רשת  א.  

  .ASTM A853חוט תיל מפלדה:   .1    

  .ASTM A36Mתעלות, זויתנים, לוחות ומוטות פלדה:   .2    

  .ASTM A568Mלוח פלדה (דק):   .3    

  תעלות פלדה בייצור קר: מיוצר מלוחות פלדה.  .4    

 ASTMקונסטרוקטיביים בייצור קר, צינורות מרובעים: צינורות פלדה   .5    

A500  1458ות"י.  

גמר: תקני של היצרן, גמר אמאייל מיושם בבית המלאכה. הקבלן יספק   .6    

  צבע גמר תקני של היצרן מהצבעים התקניים של היצרן.

  

  ייצור מחיצות רשת  ב.  

אין להשתמש ברכיבים קטנים מהגדלים המצויינים. יש להשתמש   .1    

בהתאם להמלצת יצרן רכיבי המחיצה. הקבלן יספק  ברכיבים גדולים

  ברגים, פרזול ואביזרים להתקנה מלאה.

  רשת:  .2    

מ"מ רשת "לולים" ארוג לרשת "יהלום", מחובר בצורה  3.429עובי       

  מובטחת לחלקי המסגרת.

  מסגרות:  .3    

הקבלן יספק חיתוכים עבור צינורות, תעלות, קורות ופריטים נוספים       

או אשר דרושים להתקנת המחיצה. יש להשלים את השפות  המתוארים

  של החיתוכים על מנת לספק שפה נקייה ומגינה.

  חלקים אנכיים:  .4    

מ"מ עם  25.4x12.7x3.175מפלדה בייצור קר במידות  Cתעלות בחתך       

מ"מ. יש להשקיע  304.8מ"מ במרווחים של  6.35חורים לברגים בקוטר 

  ת החלקים האופקיים.את החלקים האנכיים לקליט

חלקים אופקיים: תעלות מפלדה בייצור קר במידות   א)      

25.4x12.7x3.175  מ"מ מחוברים בחיבוריT  לחלקים

  האנכיים.

חלקי חיזוק אופקיים: תעלות מפלדה בייצור קר במידות   ב)      

25.4x12.7x3.175  מ"מ עם חוט תיל ארוג ומובטח לחלקים

  האנכיים.
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  חלק עליון:מוטות כיסוי   .5    

מ"מ, מובטח לתעלת  57.1x25.4תעלות פלדה בייצור קר במידות       

מ"מ במרווחים שלא יעלו על  6.35בקוטר  Uהמסגרת העליונה עם ברגי 

  מ"מ. 715

  מסגרות תמיכה בתקרה:  .6    

עבור מסגרת תמיכת תקרה  Zהקבלן יספק מהדקי אוכף מפלדה ומוטות       

ות עבור המצבים המתוארים. יש בגדלים בהתאם להמלצת יצרן המחיצ

עבור הברגת התפשטות למשקוף הבטון, לרתך את  Z - לנקב את מוט ה

ולחבר מוטות כיסוי עליון בהתאם להמלצת  Z -מהדקי האוכף למוטות ה

מ"מ בצדדים  3050יצרן המחיצות. העבודה תבוצע במרווחים של 

  מתחלפים של המחיצה.

  עמודי פינה:  .7    

מ"מ עם כוסית וחור לבורג בקוטר  31.7x31.7x3.15זויתנים במידות       

מ"מ להתיישרות עם חורי הברגים בחלקים האופקיים של  6.35

  המסגרת.

  כוסיות:  .8    

יצקת, בגודל מותאם למסגרת האנכית לספק מרווח חופשי משוער של       

מ"מ בין חלקי המסגרת האופקיים ברצפה ובחלק התחתון. יש לספק  75

  רגים לפילוס.יחידות עם סדרת ב

  

  ייצור דלתות למחיצות רשת  ג.  

  דלתות עם צירים:  .1    

מ"מ עם מכסה  31.75x12.7x3.15משקופי הדלתות מתעלות במידות       

מ"מ ומוט בלימה מזויתן עבה  31.75x3.15ממוט שטוח במידות 

מ"מ ומכסה מסומרר לצד המנעול.  34.925x19.05x3.15במידות 

מודים מסומררים או מרותכים למסגרות זוג צירים צ 1.5הקבלן יספק 

הדלת ומוט הציר, ומנעול צילינדר מסוג שקוע מופעל על ידי מפתח 

חיצוני עם ידית שקועה מבפנים. יש להתקין בקו ישר את תחתית הדלת 

עם תחתית הלוחות הסמוכים. הצילינדרים עבור המנעולים מפורטים 

  במפרט זה.

  התקנת מחיצות רשת  ד.  

אם ויספק עוגנים, תכניות קביעה, תרשימים, שבלונות, הקבלן ית  .1    

הוראות והנחיות להתקנת העוגנים, לרבות אינסרטים לבטון, שרוולים, 

ברגי עיגון ופריטים שונים שיש להם עוגנים אינטגרלים מוטבעים בבטון 

או בקירות בלוקים. הקבלן יתאם את האספקה של פריטים אלו לאתר 

  הפרויקט.
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את המחיצות אנכיות, קשיחות, מיושרות כראוי ומחוברות  יש להתקין  .2    

בצורה מובטחת במקומן, עונות לדרישות התכניות והמלצות היצרן. 

הקבלן יספק תמיכת שטח נוספת כמתואר או כפי שיידרש להתקנה 

קשיחה ומובטחת. המתקין יספק מחברים ותמיכות נוספים כפי 

ת המבנה (קורות שיידרש. המחיצות ישתרעו מגמר הרצפה לתחתי

ורצפות) מעל. יש להתאים את הרכיבים הנעים לפעולה חלקה ללא 

חיבורים. יש לבצע תיקוני גמר בצביעה לאחר השלמת המתקן על ידי 

  שימוש בצבע מיושם באתר אשר יתאים לצבע המיושם בבית המלאכה.

  

  )RD-3סורגים נגללים (סוג   06.11

  

  אבטחת איכות  א.  

ים נגללים כיחידות מושלמות מיוצרות על ידי יצרן הקבלן יספק סורג  .1    

אחד, לרבות הפרזול, אביזרים, רכיבי הרכבה והתקנה. התקנת מכלולי 

הסורגים הנגללים יבוצע על ידי נציגי יצרנים מנוסים בהתקנה ואחזקה 

  של מכלולי סורגים כאלו.

די אלא אם צוין אחרת יש לספק יחידות סורגים נגללים מיוצרים על י  .2    

  יצרן אחד עבור כל הפרויקט.

  

  הגשות לסורגים נגללים  ב.  

תכניות עבודה: הקבלן יגיש תכניות עבודה המציגים פרטים של כל   .1    

המצבים, גדלים וסידור חלקים, בנייה סמוכה, חומרים ונתונים נוספים 

רלוונטים. יש להציג את כל הפרטים ודרישות הפרזול עבור מכלול של 

  סורגים נגללים.

נתונים של היצרן: הקבלן יגיש את המפרטים, נתוני המוצר, התקנה   .2    

  והוראות אחזקה של היצרן.

תרשימי חווט: הקבלן יגיש תרשימי חווט המפרטים את החווט למערכת   .3    

ההפעלה של דלת הגלילה, סימון ומערכת בקרה המפריד בבירור בין 

להציג את מיקומי  חווט מורכב על ידי היצרן וחווט מורכב בשטח. יש

  החיבורים למקורות החשמל המסופק כיחידת עבודה בפרקים אחרים.

מדריכי הפעלה ואחזקה: הקבלן יגיש בשני עותקים של מדריכי היצרן   .4    

  להפעלה ואחזקה לרבות רשימת חלקים.

  

  חומרים וייצור של מסך הסורג  ג.  

ומיניום בקוטר הסורג: יש לייצר את הסורג מרשת של מוטות מיצקת אל  .1    

ס"מ. יש לקשור את המוטות על ידי  38מ"מ לפחות במרווחים של  8של 

מ"מ  225מ"מ במרווחים של  19לולאות אלומיינום אנכיות ברוחב 

  ומסובבים על מוטות.
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מ"מ מחוזק כנדרש.  20x88x3מוט תחתון: אלומניום משוך בחתך       

ל הסורג הנועל הקבלן יספק מנעולי צילינדר משוקעים במוט התחתון ש

בשתי המזוזות ואשר ניתן להפעלה משני הצדדים. הקבלן יספק מנעולים 

חשמליים משולבים להפעלת מנוע. יש להתחבר למפתח מסטר של 

  מערכות הבנין.

מ"מ עם חומר מקשיח,  3מובילים: קטעי אלומיניום משוך בעובי   .2    

ספק תמיכות ורצועות איטום לקבלת משטח עמיד בשחיקה. הקבלן י

  צינורות תמיכה קונסטרוקטיביות אינטגרליות.

גמר: כל עבודות האלומיניום החשוף יהיו בעלי גמר חלק, משי מאולגן   .3    

  .M-3בהיר מסוג 

מוטות גלילים: צינורות פלדה בקוטר ועובי המתאים לשאת את עומס   .4    

מ"מ/מ' של רוחב הפתח,  2.7הסורג עם שקיעה מאושרת מירבית של 

איזון של הקפיצים; בכל קצה יותקן מסבי צוואר ומברשות והמשמש ל

עם שימון עצמי. קצוות המוטות יסגרו על ידי פקקי ברזל מחושל 

  מיוצרים במכונה מותאמים לפתח.

  

  מנגנון איזון  ד.  

מנגנון האיזון יכלול קפיצי מתיחה מפותלים מהולים בשמן מסוגלים   .1    

יותר  25%עם מקדם בטיחות לאזן בצורה נכונה את המסך בכל נקודה ו

מהמשקל הממשי של המסך ומצויד עם מתקני כוונון קפיציים מסוג 

תבריג הנושא את עצמו ומסוג גלגל המאפשר לשנות את טעינת הקפיץ 

  דרך ידית הארכובה הנמשך דרך המכסה.

מסגרות: עשויים פלדה, מתוכננים ליצירת תמיכת סגירת קצה להגנה   .2    

ם ועם מרכזי המסגרות בעלי משטח נושא מספיק של ההילוכים הפועלי

  עבור העומס של המוט הגלילי והסורג.

הילוכים: יציקות פלדה אפורה מאושרת עם שיניים חתוכים במכונה.   .3    

בחלקי הציר הנתמכים על ידי מיסבים היתדות יהיו מיתדות פלדה 

  מעורגלות ממוסמרים למסגרות.

 0.08- אלומיניום בעובי שלא יפחת ממכסים: יש ליצר מכסים מלוחות   .4    

  מ"מ, בגמר שיתאים לסורג.

  

  מנגנוני הפעלה של הסורגים  ה.  

כללי: הקבלן יספק מכלול של מנגנוני הפעלה לסורגים בגודל וקיבולת   .1    

המומלצים והמסופקים על ידי היצרן; מושלם עם המנוע החשמלי ובקרי 

לם מופעל על ידי מנוע מחווטים במפעל, יחידת הורדת הילוכים, ב

סולנאויד, עמדת שליטה מרחוק, מתקני בקרה, מובילים וחווט למנוע 

  ועמדות בקרה ואביזרים דרושים להפעלה נאותה.
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, הפיך באופן NEMAמנועים: עם מומנט גבוה, מסוג שימוש כבד של   .2    

מיידי, עם מסבים אטומים משומנים לצמיתות, בקיבולת מספיקה 

מ"מ לשניה בלי  300עד  200תות במהירות של להרים ולהוריד את הדל

להעמיס את המנוע, סגור במלואו, מקורר על ידי מאוורר, מסוג לא 

מאוורר, עם התקנה של נקז עם פקק. המנוע יהיה ניתן להוצאה בלי 

למנוע שימוש במתקן כיסוי שרשרת חירום או שיבוש התזמון של מפסק 

מחווטים מראש. דרישות גבול המותקן. הקבלן יספק מנגנוני הפעלה 

החווט ותכונות המתח של המנועים יתואמו עם מערכת החשמל של 

  הבנין.

הילוכי הורדה: הילוכים חתוכים במכונה בתוך מיכל סגור ופועלים בתוך   .3    

  אמבטיית שמן.

מתקן היפוך בטיחות אוטומטי דרך שפת הבטיחות לאורך הפס התחתון   .4    

ת הסורג באופן מיידי עם מגע מכשול של הסורג, יגרום להפסקת יריד

  כלשהו בפתח ויחזור למצב פתוח מלא. הקבלן יספק סליל כבלים.

רחוק, מוגנים באופן - רחוק: הקבלן יספק שתי יחידות שלט- מפסקי שלט  .5    

, סגירה, מופעל NEMA 4מלא, בשימוש תקני, בהרכבה שקועה, מסוג 

לב את המפסיקים על ידי מפתח במקומות המצוינים בתכניות. יש לש

  למערכת הבטיחות עם נעילה משולבת ואכיפה.

מפסיקי גבול: מסוג סיבובי עם הנעת תבריג והילוכים על ידי שרשרת   .6    

תזמון. הבליטות לשינוי התנועה הסיבובית על ההילוך יפעלו מפסיקים 

מסוג מיקרו המאפשרים כוונון משני. מפסק גבול עם מערכת הילוכים 

  י חילוף של מגענים.תכלול סדרת חלק

מנגנון הפעלה חירום ידני: הקבלן יספק מנגנון הפעלה ידני עם ארכובה   .7    

מוסתר על מנת לאפשר הפעלה ידנית של הסורג במקרה של הפסקת 

חשמל. הקבלן יספק מפסק בטיחות משתלב שמונע באופן אוטומטי 

ך מהמנוע החשמלי לפעול כאשר מנגנון ההפעלה בחרום נמצא במצב מהל

  סרק או מופעל. מנגנון ארכובה סמוי יהיה בעל ארכובה ניתנת להסרה.

מתנע היפוך מגנטי: הקבלן יספק מתנע מסוג פנימי עם הגנת עומס יתר   .8    

  תרמי ולחצן איפוס.

מפסיק מגנטי בשימוש מסחרי: הקבלן יספק מפסיק מגנטי בשימוש   .9    

  מסחרי עם מערכת אזעקת חירום.

  

  פריטים שונים:  ו.  

מתלים, תמיכות ומסגרות: פלדה מגולוונת, מתוכננת לתמוך את   .1    

  העומסים המוטלים. המסגרת תתאים לתמיכה של הסגירות והלוחות.

לוחות וסגירות: הלוחות והסגירות יהיו מאלומיניום מתאים ללוחות   .2    

אלומיניום סמוכות במערכת צבע, גמר וברק, יחידה אחת ויהיה ללא 

  ו כיפופים.עוותים, גלים א
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צביעה יש לצבוע את כל המשטחים של המתכות הברזליות בבית   .3    

המלאכה. פלדה מגולוונת תנוקה בצורה כימית ותקבל שכבת יסוד לפני 

הצביעה בבית המלאכה. חלקים בלתי נגישים לאחר ההתקנה ייצבעו 

  בשכבה נוספת של צבע זהה.

י יצרן, קבוע בלתי מחליד לוחיות עם פרטי יצרן יש לחבר לוחית עם פרט  .4    

עם שם וכתובת היצרן, מספר סידורי, אם יש, ומספר סוג לכל יחידה 

  במיקום הנראה בבירור אולם לא בולט.

  

  התקנה  ז.  

הקבלן יאמת את המדידות והמידות באתר העבודה וישתף פעולה   .1    

לתיאום וקביעת לוח זמנים של העבודה בפרק זה עם מקצועות אחרים. 

את הפריטים אשר יש לבצע בעבודת פרקים אחרים במועד כך יש לספק 

  שהתקדמות העבודה לא תעוכב.

הקבלן יתקין סורגים וציוד הפעלה עם הפרזול הנדרש, מזוזות ורצועות,   .2    

עוגנים אינסרטים, מתלים ותמיכות ציוד בהתאם לתכניות העבודה 

טים הסופיות, הוראות כתובות של היצרן וכמפורט בזאת. כל הפרי

יותקנו בתוך המרווחים החופשיים ומגבלות החלל המתוארים. בסיום 

העבודה הסוגרים הנגללים יבדקו בנוכחות המפקח ותוצג הפעלתן 

  לשביעות רצונו המלאה.

אין להרכיב חלקים מעוותים, מכופפים, מקולקלים או אשר ניזוקו   .3    

ם שניזוקו במידה כזו שיפגע חוזקם או חזותם. יש להסיר ולהחליף חלקי

  בתהליך ההרכבה.

עם השלמת ההתקנה, הקבלן ישמן ויכוון את הסורגים כך שיפעלו   .4    

  בקלות ללא עוותים או פיתולים ומורכבים בצורה מדויקת בכל היקפו.

  

  תריסים עליונים נגללים מעל הדלפקים  06.12

  

  אבטחת איכות  א.  

יחידות שלמות הקבלן יספק תריסים עליונים נגללים מעל הדלפקים כ  .1    

מיוצרות על ידי יצרן אחד, לרבות הפירזול, אביזרים ומרכיבי ההתקנה. 

התקנת מכלולי הדלפק יבוצעו על ידי נציג מוסמך של היצרן בעל נסיון 

  בהתקנה ואחזקה של מכלולי רפפות.

אלא אם יאושר על ידי המפקח, יש לספק תריסים עליונים נגללים מעל   .2    

  אחד עבור כל הפרויקט. הדלפקים על ידי יצרן
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  הגשות עבור תריסים עליונים נגללים מעל הדלפקים  ב.  

תכניות עבודה: הקבלן יגיש תכניות עבודה המראים פרטים של כל   .1    

התנאים, גדלים וסידור חלקים, בנייה סמוכה, חומרים וכל הנתונים 

הרלוונטים האחרים. יש להראות את כל הפרטים ודרישות הפירזול 

  ור מכלול תריסים עליונים נגללים מעל הדלפקים.עב

נתוני היצרן: הקבלן יגיש את מפרטי היצרן, נתוני המוצר והוראות   .2    

  התקנה ואחזקה.

תכניות חיווט: הקבלן יגיש תכניות חווט המפרטים את החווט עבור   .3    

מתקן ההפעלה של הרפפות הנגללות ומערכות בקרה המבדילים באופן 

ווט המותקן על ידי היצרן וחווט המותקן באתר העבודה. יש ברור בין הח

להראות את מיקומי החיבורים למערכת החשמל המסופק כיחידת 

  מתקני חשמל. – 08עבודה על פי פרק 

מדריכים להפעלה ואחזקה: הקבלן יגיש שני עותקים של מדריכי הפעלה   .4    

  ואחזקה של היצרן, לרבות רשימת חלקים.

  

  צור של מסך התריסיםחומרים ויי  ג.  

עם  300מסך התריסים: מיצור מלוחות שטוחות מפלדה מגולוונת סדרה   .1    

). יש לצייד כל מסך תריסים M-2(סוג  4נעילת קצוות וגמר מוברש מס' 

עם שולייחם בטיחותיים ומוט תחתון מזוייתני פלב"מ, מחוברים 

הרמה  בבטחה לתחתית מסך התריסים ולחיזוק ומצוייד על שתי ידיות

  סמויים במצב כלפי מעלה.

מובילים גליליים: צינורות פלדה בקוטר ועובי המתאים לשאת, עם   .2    

מ"מ/מ' מרוחב המפתח, את משקל המסך,  2.7הטייה מירבית של 

ומאפשר לסגור את קפיצי משקל הנגד; כל קצה יותאם עם מיסבי צואר 

מתכת מתגרזים מאליהם. קצוות המובילים יסגרו באמצעות פקקי 

  מחושלת כבדה, מותאמים בייצור מכונה, אל הפתחים.

מנגנון האיזון יכלול קפיצי מתיחה מפותלים מהולים בשמן   א)      

מסוגלים לאזן בצורה נכונה את המסך בכל נקודה ועם מקדם 

יותר מהמשקל הממשי של המסך ומצויד עם  25%בטיחות 

סוג גלגל מתקני כוונון קפיציים מסוג תבריג הנושא את עצמו ומ

המאפשר לשנות את טעינת הקפיץ דרך ידית הארכובה הנמשך 

  דרך המכסה.

יש לתכנן את מנגנון משקל הנגד כך שההרמה הנדרשת לפעילות   ב)      

  ק"ג. 12התריס לא יעלה על 

יש להתאים את מנגנון ההפעלה כך שניתן לעצור את המסך בכל   ג)      

  תנועה מחדש.נקודה בתנועתו ולהשאר במצב זה עד להפעלת ה

חלקים על ציר על מנת לאפשר שליפה  2-הקנים יהיו מיוצרים מ  ד)      

  מהמסילות ללא פירוק המוביל מהמסגרת.
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מסגרות: עשויים פלדה, מתוכננים ליצירת תמיכת סגירת קצה להגנה   .3    

של ההילוכים הפועלים ועם מרכזי המסגרות בעלי משטח נושא מספיק 

  והסורג. עבור העומס של המוט הגלילי

הילוכים: יציקות פלדה אפורה מאושרת עם שינים חתוכים במבנה.   .4    

בחלקי הציר הנמתכים על ידי מיסבים היתדות יהיו מיתדות פלדה 

  מעורגלת מסומררים למסגרות.

מ"מ עובי ועומק מספיק  9-מובילים: מיוצרים מחלקי פלב"מ לא פחות מ  .5    

- מובילים לרכיבי תתלשמור על המסמך במקומו. יש לחבר את ה

המסגרת. החלק העליון של כל מוביל יההי מפוסק על מנת להקבל על 

הכנסת המסך והיו לו מפסיקים מוברגים למניעת תנועת יתר. יש לצייד 

כל מוביל עם התמיכות הנדרשות למבנה. יש לספק זוויתני נעילה 

  פנימיים ווסתי גומי.

), M-2(סוג  4גמר מוברש מס' מסגרות אינטגרליות: מסגרות פלב"מ עם   .6    

מעוצה לפרופילים מתוארים. יש לייצר את המשקוף, המזוזה והרצועות 

  מ"מ. 1.6מפלב"מ בעובי 

, 300סף: חלק פנימי עץ לבוד דוחה אש מצופה בלוח פלב"מ סדרה    .7    

  ).M-2(סוג  4מעוצה לפרופילים המתוארים עם גמר מוברש מס' 

), עם סגירה של טבעת M-2ר מוברש (סוג עם גמ 4מכסה: פלב"מ מס'   .8    

  ליפוף של המסך, נתמך במרווחים מתאימים כנדרש עלפי רוחב המפתח.

נעילה: יש לצייד את הדלתות עם שני מנעולי בריח במוט התחתי הפנימי   .9    

  מחומר זהה לגמר המסך.

מתלים, תומכות ומסגרות: פלב"מ, מתוכנן לשאתים מופעלים. המסגרת   .10    

  לשאת את הסגירה ואת הלוחות. תתאים

לוחיות זיהוי: יש לחבר לוחית זהוי קבועה בלתי מחלידה המציינת את   .11    

השם והכתובת של היצרן, מס' סידורי, אם קיים, ומספר הסוג של כל 

יציין את מיקרום לוחית  AEDFיחידה במקום גלוי לעין אולם לא בולט. 

  הזהוי בתכניות העבודה.

  

  התקנה  ד.  

הקבלן יאמת את המדידות והמידות באתר העבודה וישתף פעולה   .1    

בתיאום ובהכנת רשימות של העבודה לפרק זה עם פרקים אחרים. יש 

למסור את הפריטים אשר נועדו להכלל בעבודות של פרקים אחרים על 

  מנת לא לעכב את התקדמות העבודה.

זוזות ורצועות הקבלן יתקין תריסי דלפק עם כל האביזרים הדרושים, מ  .2    

עליונות, עוגנים, אינסרטים, מתלים ותמיכות ציוד בהתאם לתכניות 

העבודה הסופיים, הוראות כתובות של היצרן וכמפורט בזאת. כל 

הפפריטים יותקנו בתוך המרווחים ומגבלות החלל המתוארים. בסיום 
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העבודה תריסי הדלפק הנגללים יבדקו בנוכחות המפקח ותוצג פעילות 

  רצונו המלאה של המפקח. לשביעות

אין להתקין רכיבים מפותלים, עקומים, מעוותים או פגומים בצורה   .3    

כזאת שתפגע חזותם או חוזקם. יש להסיר ולהחליף חלקים פגומים 

  בתהליך ההתקנה.

בסיום ההתקנה הקבלן ישמן ויבצע התאמות של התריסים על מנת   .4    

  אמים בחוזקה בכל ההיקף.שיפעלו בקלות ללא עוותים, פיתולים ומות

  

  דלתות גישה  06.13

  פרק זה כולל את סוגי דלתות גישה החשופים בחללים גמורים הר"מ:  א.  

  דלתות גישה בקירות.  .1    

  דלתות גישה בתקרות.  .2    

  

  בקרת איכות  ב.  

יש לייצר את דלתות הגישה כיחידה אחת משולבת עם המשקוף, עוגנים,   .1    

ומחברים. היחידות יהיו מוצרים תקניים או  פרזול, אביזרים, מתאמים

עם שיפורים אם ידרשו, של אחד מהיצרנים הרשומים. הקבלן יספק 

דלתות גישה מיוצרים על ידי חברה המתמחה בייצור של עבודות דלתות 

  שנים לפחות. 5גישה במשך 

אחריות מקור אחד: הקבלן ישיג כל סוג של דלת גישה עבור כל הפרויקט   .2    

  אחד מיצרן אחד.ממקור 

סטייה בגדלים: יש לקבל את אישור המפקח ליחידות התקניות של   .3    

  היצרנים, אשר עשויים להשתנות במעט מהמידות המצוינות.

אימות: הקבלן ישיג מיקומים וגדלים מדויקים עבור דלתות הגישה   .4    

הנדרשות מהמקצועות הדורשים גישה לציוד סמוי ולציין בהגשה של 

  תות הגישה.רשימת דל

    

  הגשות  ג.  

נתוני המוצר: הקבלן יגיש את נתוני המוצר בסידור של נתוני היצרן   .1    

והוראות התקנה עבור כל סוג של מכלול של דלת גישה, לרבות הוראות 

  והנחיות להתקנה של מתקני העיגון.

רשימת דלתות גישה: הקבלן יגיש רשימה מלאה של דלתות גישה,   .2    

יקום כללי, גדלים, פרטי ייצור בקירות ובתקרות, לרבות סוגים, מ

  גמרים, מנעולים ובריחים ונתונים נוספים רלוונטיים להתקנה.

תכניות עבודה: הקבלן יספק תכניות עבודה המראים ייצור והתקנה של   .3    

דלתות הגישה והמשקופים, לרבות פרטים של כל משקוף, פני הדלתות 

  לפי סוגיהם, עוגנים ואביזרים.
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  חומרים לדלתות גישה  ד.  

משטחי מתכת, כללי: יש להשתמש בחומרים חלקים וללא פגמים לרבות   .1    

  התקלפויות, סימני תפרים, גלים, סימון שמות יצרנים וחספוס.

; באיכות מסחרית, שטוח ASTM A366לוחות פלדה מעורגלת:   .2    

  לחלוטין ללא קשקשים, התקלפויות או פגמים אחרים.

  גמרים:  .3    

גמר מתכת ברזל: מחובר כימית עם שכבת יסוד מיושם בצורה       

  אלקטרוסטטית.

  

  ייצור, כללי  ה.  

הקבלן יספק כל מכלול של דלת גישה מיוצר כיחידה משולבת, מושלמת   .1    

  עם כל החלקים ומוכנה להתקנה.

הקבלן ייצר את המשטחים החשופים ללא עוותים, גלים וכיפופים, עם   .2    

ובעות אלא אם צוין אחרת. יש לייצר את החלקים כל הפינות מר

המעוצבים ישירים ומיושרים עם כל הפינות המרותכות מעוגלות או 

קטומות. הקבלן יעבד את הפינות המרותכות במשטחים חשופים בצורה 

חלקה כך שיהיו בלתי נראים לאחר עבודות הגמר ובמישור זהה 

ברים מהסוג הנדרש למשטחים סמוכים. הקבלן יספק מתקני חיבור ומח

  להבטיח את דלתות הגישה והמשקופים לתמיכות בנייה סמוכה.

הקבלן יספק מתקני נעילה לדלתות הגישה בכמות מספיקה עבור גודל   .3    

הדלת המיועדת להתקנה. הקבלן יספק ששה מפתחות נוספים עבור כל 

המנעולים ויספק מפתח מסטר לכל המנעולים בכל הפרויקט אלא אם 

  רת או פורט אחרת.צוין אח

  

  ייצור, דלתות גישה  ו.  

  )AD-1דלתות גישה להתקנה בתשתיות בלוקי בטון (סוג   .1    

מ"מ עם אוגן  1.5מאפיינים: המשקוף יהיה עשוי מפלדה בעובי   א)      

מ"מ,  1.9מ"מ. הדלת תהיה פלדה בעובי  25חשוף במשקוף של 

ת מורכבת במישור אחד עם אוגן המשקוף. יש לחזק את דלתו

מ"מ למנוע שקיעה. יש לספק עוגנים  600הגישה מעל רוחב 

מפלדה מגולוונת המתאימים לתשתית. יש לספק צירים 

. הקבלן יספק נעילה עם 175קפיציים המאפשרים פתיחה של 

בליטה הניתנות להפעלה עם מברג מיוחד עבור כל דלתות הגישה 

למעט דלתות גישה באזורים ציבוריים שם הקבלן יספק 

  ולים צילינדרים מופעלים על ידי מפתחות רגילים.מנע
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  יש לספק את אחד מהר"מ:  ב)      

        1.  Style TM  מיוצר ע"יJ.L.Industries.  

        2.  Type DSC-214M  מיוצר על ידיKarp Associates 

Inc..  

        3.  Style M  מיוצר על ידיMilcor.  

        4.  TM Series  מיוצר על ידיNystrom Inc.  

  )AD-3דלת גישה להתקנה בקיר גבס (סוג   .2    

מ"מ עם  1.5מאפינים: המשקוף יהיה עשוי מפלדה בעובי   א)      

סתימה משולבת מפלב"מ למחיצת גבס. הדלת תהיה מפלדה 

מ"מ מורכבת במישור אחד עם הסתימה המשולבת יש  1.9בעובי 

לספק עוגנים מפלדה מגולוונת המתאימים לתשתית. יש לספק 

. הקבלן יספק 175ים המאפשרים פתיחה של צירים קפיצי

נעילות עם בליטה הניתנות להפעלה על מברג מיוחד עבור כל 

דלתות הגישה למעט דלתות גישה באזורים ציבוריים עם הקבלן 

  יספק מנעולים צילינדרים מופעלים על ידי מפתחות רגילים.

  יש לספק את אחד מהר"מ:  ב)      

        1.  Style WB  מיוצר ע"יJ.L.Industries.  

        2.  Type KDW  מיוצר על ידיKarp Associates Inc..  

      

  אופני מדידה ותשלום  06.14

כללי: בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הנושאים הבאים יילקחו בחשבון   א.  

  ויכללו אולם לא יהיו מוגבלים לר"מ:

    

  זה יכללו: מחירי כל סעיפי עבודות הנגרות ומסגרות המפורטים בפרק  ב.  

  עוגנים, אינסרטים ולוחות לחיבור הפריטים לעבודות הנגרות והבטון.  .1    

כל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה   .2    

  והקשורות לפריט.

כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות נגרות ומסגרות   .3    

  לתשתית.

  הברקה במידת הצורך.  .4    

  ת ומאחזי יד מחומרים שונים.מעקו  .5    

  

המחירים עבור עבודות נגרות ומסגרות כוללים את הפיגומים וכל העבודות   ג.  

הזמניות, מחירי העבודות ללא קשר למערכת כוללים את העבודות הבאות 

  הנוספות ללא תוספת למחיר היחידה:
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פרזול: הכנת כל הדלתות ומשקופים לקליטת הפרזול ללא באם הוא   .1    

א באתר או במפעלים המספקים את הדלתות והמשקופים לרבות כל נמצ

החיזוקים בתוך מכלולי הדלתות. המחירים יכללו את כל התקנות 

ובדיקות הדרושים להבטיח התקנה מלאה לשביעות רצונו המלאה של 

  המפקח.

מחירי הפרזול יכללו אספקת הוראות התקנה, הוראות אחזקה וכלי       

ומתקני חיבור אחרים הדרושים להתקנה עבודה מיוחדים, ברגים 

  ואחזקה של כל סוג ודגם של פרזול.

מחירי דלתות חלונות ממתכת ומשקופים ימדדו כיחידות בודדות שלמות   .2    

  ומותקנות לרבות ההתקנה של פרזול, גמר צבע ומשתיקי גומי.

מחירי דלתות גישה ומשקופים ימדדו כיחידות בודדות שלמות   .3    

  נות לגמר צבע.ומותקנות מוכ

עבודות מתכת: מחיר עבודות מתכת עיטוריות יהיה עבור פריטים   .4    

  מותקנים עם גמר כמתואר בתכניות וכמפורט להלן:

מחיר מעקות מתכת באם יהיו זכוכית או מתכת בלבד ימדדו   א)      

במטר אורך לכל סוג ויכללו את כל הקיבועים ומרכיבים 

  כמפורט להבטחת התקנה מלאה.

מחירי מעקות לעגלות מטען ימדדו במטר אורך ויכללו את כל   ב)      

  הקיבועים ומרכיבים כמפורט להבטחת התקנה מלאה.

רפפות מותאמות מפלב"מ ימדדו במ"ר ויכללו את כל הקיבועים   ג)      

  לבנייה סמוכה וכן את כל האיטומים מסביב למשקופים.

  מתכת ברזלית  .5    

סוג מסחרי ומדרגות חירום מחירי סולמות מתכת, סולמות מ  א)      

ימדדו כיחידות בודדות כולל את כל הקיבועים ואביזרים 

  להתקנה מלאה עם מחיר יחידה עבור כל פריט.

מחירי לוחות תמיכה שונות ימדדו במ"ר ויכללו את כל   ב)      

  הקיבועים ובטון דיס הדרוש.

מחירי סבכות ומדרכים עיליים ימדגו במ"ר ויכללו את כל   ג)      

עים, מעקות, מגיני שוליים, מסגרות פלדה, תמיכות הקיבו

  וחיבורים לבנייה סמוכה ואיטומים סביב כל המסגרות.

מחירי מחיצות רשת ימדדו במ"ר ויכללו את כל הקיבועים לבנייה   .6    

סמוכה וכל האיטומים מסביב למסגרות. דלתות במחיצות רשת עם כל 

  הפרזול הנדרש לפעולת הדלת.

ד של המבנה הפנימי של מכסי המישקים ימדדו במטר אורך מחירי הבידו  .7    

ויכללו את ההכנות והגשות של תכניות העבודה וכל החומרים הדרושים 

לאספקת התקנה מלאה לרבות קיבועים לתשתיות שונות ושילוב בין 

מכסי המישקים הפנימיים והחיצוניים. מכסי המישקים אשר יש 

  והמכלולים ויכללו במדידה. להתקין בהם ידרשו תיאום בין החומרים
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מחירי מגלשי אשפה ימדדו כיחידות מושלמות מותקנות ובדוקות כולל   .8    

כל החיבורים למערכות הבטחה, עשן ואזעקת אש, אביזרים וחומרים 

  הנדרשים לרבות אביזרי גג וצבע גמר.
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  מתקני תברואה -  07פרק 

  

  תאור העבודה    07.01

  רואהעבודות תב    07.01.1

    תברואה, מים  צנרת (מערכות)פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס לביצוע                          

  וביוב במבנים ובסמוך אליהם כמפורט להלן:                         

מערכות של צנורות מים קרים, צנורות מים חמים, צנורות מים רכים,   א.  

בתקרה רות גלויה על הקירות, צנורות גז וכו' במבנים, מערכת הצנו

  בקירות, ברצפה וכו'.אקוסטית, 

  קבועות תברואיות כולל אסלות, כיורים וכו'.  ב.  

  מערכות מי דלוחין, מי שופכין וביוב במבנים ובסמוך אליהם. ג.  

  עמדות כיבוי אש וברזי שריפה במבנים ובסמוך אליהם.  ד.  

  ים.מחוץ למבנוניקוז מי גשם מערכות מים וביוב   ה.  

  .שונות  ו.  

  

  עבודות כלליות  07.01.02

בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים, כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע     

  העבודות נשוא המכרז, הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:

  .מהמזמין תוכניות שקיבלה בדיקת  א.    

בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של   ב.    

  צנרת.ה

לתאם עם המהנדס את מקום התקנת הצנרת וכל שינויים שברצונו של   ג.    

  הקבלן להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.

) דרושות לייצור מוקדם של SHOP DRAWINGSת ביצוע (ולהכין תכני  ד.    

  ) ולקבל אישור לתוכניות.HDPEצנרת מתועשת (בעיקר 

  .המערכתוציוד הדרוש לבניית כלים  קת כל חומר העזר,הספ  ה.    

את כל הפתחים, חריצים, שרוולים, הנמכות וכו'  ו/או לבצע להכין  ו.    

  .ברצפות ובקירות חדרים הנדרשים לביצוע העבודה

    

  קווי מים  07.02

 צנורות פלדה   07.02.1

  קווי המים מצנורות פלדה יהיו כמפורט להלן:  .א

, עם ציפוי 5/32" ומעלה יהיו בעלי עובי דופן 3צנורות בקוטר " -

מחוברים  530לתקן הישראלי, ת"י  מלט פנימי, מתאימים

  .בריתוך
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ומטה וכן צנורות גלויים במבנים בקוטר  2צנורות בקטרים " -

, מתאימים ללא תפר 40, יהיו מפלדה מגולוונת, סקדיול 3"

  , מחוברים בהברגה.103לתקן הישראלי, ת"י 

 וג הצנורות, הם יהיו חרושתייםסל מותאמיםאביזרים וספחים לצנורות יהיו   .ב

. לא יורשה לייצר ספחים ואביזרים בלבד ומאושרים לשימוש ע"י המפקח

חיבור צנרת חדשה לצנרת קיימת . צנורות ףכיפו  ספחים ע"י לייצרבאתר. אין 

דירה או זקף ריתוך. חעל קו קיים ולא ע"י  עפותתהסיבוצע ע"י "שתילת" 

 המפקח ובכתב. אישור באך ורק חיבור צנרת ע"י זקף ריתוך יבוצע 

הברגת הצנורות  ההברגות בצנורות המחוברים בהברגה, תהיינה קוניות.  .ג

 לכלוספחים וכן הברגת השסתומים, הברזים ושאר האביזרים, תהיה מלאה 

  .אורך התבריג

חיבורי הריתוך הצנורות וספחים המחוברים בריתוך יבוצעו בהמשך כאשר   .ד

מימדי המדרים (פאזות) של קצות הצנורות  הצנורות מוצמדים הצמדה מלאה,

מ"מ מקסימום.  0.8. גובה פני השורש במדרים יהיה 2.54.0והספחים יהיו 

גימור צפוי הבטון הפנימי יהי בניצב וישר עם קצה הצנור. ריתוך הצנורות 

יעשה באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו כרתכים מקצועיים בעלי תעודות 

  של משרד העבודה. הכשרה/הסמכה מתאימות

מחיבורי הריתוך  30%-רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע צילומי רנטגן ליהא  מנהלה  .ה

שבוצעו על ידו. הצילומים יוזמנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויבוצעו ע"י מעבדה 

הנ"ל במסגרת  ו/או מכון מאושר ע"י הרשויות לביצוע בדיקות מהסוג הזה.

  מעלות הפרויקט. 5%כספית של עד  

עד לחלקו העליון של  מ' מפני הקרקע 1.25ות שיונחו בקרקע יהיו בעומק נוריצ  .ו

הנחת צנרת בעומק חורג מהמצוין לעיל מחייב אישור מוקדם כתוב של  .הצינור

מפוליאתילן שחול תלת  יהיו עטופים בעטיפה חרושתית צינורות המפקח .

כולל ,  (בהתאם להנחיות המפקח) או ש"ע"APC-GAL" דוגמת  שכבתי

באמצעות חומרים בוצעו יתיקון והשלמת העטיפה  .חרושתיים בהתאםחים ספ

  ושיטות העבודה בהתאם להמלצות היצרן והנחיות המפקח.

  .לפחות ס"מ 20סביב הצינורות תונח שכבת חול בעובי    .ז

ייצבעו אביזרים כולל  בקטעים הגלויים שחורים או מגולוונים צנורותכל ה  .ח

  כמפורט במפרט זה.

במהלך ביצוע   , ו/או בהתאם לדרישת המפקח אש"ח 10מעל  בהזמנות בהיקף  .ט

יהיה להזמין את שירות באחריותו ועל חשבונו של הקבלן והתקדמות העבודה, 

נציג היצרן ימציא  דו"ח על תקינות הנחת צנרת  השדה  של יצרן הצנרת.

לצנרת מתכתית ואביזרים, כולל בדיקת רציפות ושלמות עטיפה חיצונית 

  דיטקטור".   - יר "הולימכש באמצעות
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 פלסטייםצנורות     07.02.2

   ם עשויי והיצינורות פלסטיים למערכות מים קרים וחמים י  א.    

, מפוליאתילן מצולב עם גרעין אלומיניום 20 מפוליאתילן מצולב דרג

)(SP  לחץ עבודה) בר)  . 6.0או מפוליאתילן קשיח  

  לסוג הצנרת.  ומותאמיםספחים יהיו חרושתיים בלבד הכל המחברים ו  ב.    

  מ'. 1.00קרקע  ינתן כיסוי של לפחות בלצינורות טמונים   ג.    

בעלי מקצוע שהוכשרו  על ידי יבוצעוחיבורים לצנרת הכל הריתוכים ו  ד.    

והוסמכו ע"י החברה המייצרת והמשווקת צנורות אלו ועל הקבלן להציג 

  האישורים שיידרשו לשם כך.

ע החיבורים/ריתוכים לרבות העבודה בכללותה הנחת הצינורות, ביצו  ו.    

תהיה תחת בקרה, הנחיות ופיקוח של נציגי החברה המייצרת את 

הצנורות, אשר יאשרו בכתב את הביצוע לשביעות רצונם של כל הנוגעים 

  . בדבר

  ס"מ לפחות. 20ז.           סביב הצינורות תונח שכבת חול בעובי                         

  

    ת צנרת וקונסטרוקציות פלדהצביע         07.02.3

  כללי                

  צנרת חדשה תובא לאתר צבועה חרושתית.  .א

אלא אם הוגדר אחרת  – תיקונים והשלמות צבע יבוצעו לתנאי סביבה רגילים  .ב

  .בכתב ע"י המפקח

כל העבודות לצביעת צנרת, פחים ו/או קונסטרוקציות פלדה לתנאי סביבה   .ג

    .ו בהתאם לדרישות של מפרט הכללירגילים יבוצע

צביעת צנרת, פחים ו/או קונסטרוקציות פלדה לתנאי סביבה קשים יש לבצע   .ד

  בהתאם למפורט במפרט טכני מיוחד  זה.

כל שינוי בתהליך הצביעה ביוזמת הקבלן, לרבות שינוים בסוגי הצבעים, עובי   .ה

ועץ יבוצע באישור המפקח ובהתאם להנחיות י –ומספר שכבות וכד' 

קונסטרוקציות מטעם המזמין. הנ"ל ללא שינוי במחירי יחידות הצביעה על פי 

  כתב הכמויות.

ולכל סוג וקוטר של צנרת  צביעת הצנרת תבוצע בכל מקום בו הותקנה  .ו

  , בתוך או מחוץ למבנים.: גלוי, נסתר או מבודדמתכתית

ת ויתר ערבוב רכיבי הצבע, דילול וסוג המדלל, זמן המתנה בין צביעת השכבו  .ז

  יהיו בהתאם להוראות יצרן הצבע ודרישות המפקח. –נתונים הטכניים 

בכל תהליך הצביעה ישמור הקבלן על ניקיון המשטחים. עבודות הצביעה   .ח

  יושבתו 

  בזמן סופות חול, גשם ותנאיי היווצרות טל על פני השטח.  .ט
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 יבוצעו –תיקוני צבע במקומות פגיעה או השלמת הצביעה במקומות עובי חסר   .י

ובחומרים המומלצים ומסופקים ע"י מפעל אשר  בהתאם להוראות המפקח

  .ביצע צביעה חרושתית

  לאחר הנחה או תליית הצנרת יש לתקן הפגמים על פי וטיב הצביעה הקודמת.  .יא

 להלן שלבי צביעת הצנרת:  .יב
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  הכנת שטח לצביעה                

חמוצת שחורה , רכיבים או צנרת מפלדה שחורה ינוקו מחלודה , צבע ישן, ת  .א

  . לכלוך ושמנים באמצעות מברשות פלדה ונייר זכוכית

 רכיבים או צנרת מפלדה מגולוונת יעברו הכנת שטח בצורה של חיספוס פני  .ב

תוך הסרת ברק ותחמוצת.  בנוסף, רכיבים  100השטח באמצעות נייר זכוכית 

  של "טמבור".  4-100וצנרת ינוקו באמצעות מדלל דוגמת 

 שעות.  2 - וצנרת  יש לבצע מייד עם סיום ההכנה ולא יאוחר  מ צביעת הרכיבים  .ג

  

  צביעת רכיבים וצנרת מפלדה שחורה לתנאי סביבה קשים

באתר צביעה בשיטה זו מיועדת לתנאי סביבה קורוזיביים קשים, לדוגמה   .א

  . או לפי דרישת המפקח – ליםסמוך   

  אים:, יש לבצע צביעה בשלבים הבשעתייםתוך בשטח, הלאחר הכנת   .ב

מיקרון  100שתי שכבות יסוד בצבע דוגמת " מולטי פוקסי אלומיניום" בעובי   .ג

  עליונה.השכבה הגוון של בכל שכבה. הגוון יהיה 

מיקרון עד לכיסוי      35עליונה תהיה כדוגמת "טמגלס סופר" בעובי השכבה ה  .ד

  מלא.  

  השכבה העליונה תהיה בגוון על פי דרישת המפקח.  .ה

  שעות. 16ין שכבה לשכבה בתהליך הצביעה יהיה זמן ייבוש מינימלי ב  .ו

  שכבה הבאה.    הכל שכבה תבדק ע"י המפקח ולאחר קבלת אישור, תבוצע   .ז

             

  צביעת רכיבים וצנרת מפלדה מגולוונת לתנאי סביבה קשים      

או  – לים באתר סמוךביעה בשיטה זו מיועדת לתנאי סביבה קורוזיביים קשים, לדוגמה צ

  . ישת המפקחלפי דר

  , יש לבצע צביעה בשלבים הבאים:שעתייםתוך בשטח, הלאחר הכנת 

 60יצבעו בשכבה אחת בצבע דוגמת "גלווצינק" של "טמבור" בעובי יריתוכים   .א

  מקרון.  

 50לאחר מכן, שתי שכבות של צבע יסוד כדוגמת "אפוגל" של "טמבור" בעובי   .ב

  מיקרון כל שכבה.

 מיקרון עד לכיסוי 35מגלס סופר" בעובי עליונה תהיה כדוגמת "טהשכבה ה  .ג

  מלא. 

  .המפקחהשכבה העליונה תהיה בגוון על פי דרישת   .ד

  שעות. 16זמן ייבוש מינימלי בין שכבה לשכבה בתהליך הצביעה יהיה   .ה

 שכבה הבאה. הולאחר קבלת אישור, תבוצע  המפקחכל שכבה תבדק ע"י   .ו
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 תמיכות, מתלים וכו'    07.02.4

מד לקירות, תקרה וכו', באמצעות תמיכות, מתלים, מזחלות, צנרת גלויה תוצ  .א

"יוניסטריט" או חבקים וכו', מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "קומבה" או 

   ערך מאושר.-והוש

 במידה ובמקרה כלשהו לא ניתן להשתמש תמיכה סטנדרתית על הקבלן יש  .ב

   . צר דוגמה ולהגיש לאישורו המפקחילתאם עם המפקח צורת התמיכה, לי

כל התמיכות, המתלים, החבקים וכיו"ב, יהיו מפלדה מגולוונת. התמיכות   .ג

, שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, המפקחיצבעו בגוון לפי דרישת 

כל הצנורות יונחו על  מ"מ לפחות. 2בעובי EPDM ייעטף ברפידת גומי עשויה 

  מבנה תליה, קונזולות וכו' משותף.

וכיו"ב, יותאמו למספר הצנורות ואופן ההרכבה: סוגי המתלים, החבקים   .ד

  , תליה לתקרה וכו'.לקיר ניצבבצמוד לקיר, 

וייקבע  ע"י  תנאי הנחת צנרתאופן ול יתאיםמתלים התמיכות או הבין  מרחקה  .ה

קן ישראלי בת מוגדרה יעלה על לא המפקח. בכל מקרה המרחק המקסימלי

  .תקני תברואהמומפרט כללי ל 1205.1

חדים כגון תליית צנרת לתקרות לוח"דים  יידרש הקבלן להמציא במקרים מיו  .ו

 תכנית קונסטרוקטיבית מאושרת ע"י מהנדס רשום טרם ביצוע פרטי התלייה.

  

 בנפרד שום תוספת עבור שימוש בתמיכות מכל סוגמודגש בזאת, לא תשולם לקבלן 

ירי ם כלולים במחילרבות תמיכות לא סטנדרתיות, והמחיר ,ידרשתש ובכל כמות

    .המחירוןצנרת בסעיפים הרלוונטיים של 

                           

 מעבר דרך קירות    07.02.5

 ותעבאמצהמעבר לצנורות מכל סוג שהוא דרך קירות, רצפות, תקרות וכו', יעשה     

שרוולים - או דרך קידוחים והתקנת ביציקת בטוןמראש  שיקובעו שרוולים 

 לפחות. 10ולים יהיו מפלדה מגולוונת סק' השרו שייעשו בשלב מאוחר יותר.

- אלסטי דוגמת אלסטוסיל או שווה המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר

  ערך. 

  

  בידוד טרמי לצנורות    07.02.6

  .0708פרק -תת 07יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  כל העבודות   .א

במקומות בהם קיימת חדירה לקירות אש, יש לבצע איטום אש סביב   .ב

  נרת ע"פ מפרט שיוגש ע"י הקבלן, לאישור יועץ הבטיחות.הצ

   .50% של חפיפהעם תבוצע  PVC  סרטבבידוד עטיפת   .ג
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טיט באמצעות  יבוצע בתוך קונסטרוקציית מבנהבידוד צנרת סמויה   .ד

מ"א  0.5או גומי סינתטי עם חיזוק ע"י חוטים מגולוונים כל  ורמיכוליט

 של צינור. 

  

מ"מ, עם חפיפה  0.6בעובי  ה מגולווןיהי כל הפח לעטיפת הבידוד  .ה

לבן או מבחוץ בגוון תצבע חרושתי עטיפת הפח  .בהתאם למפרט הכללי

 תהיה אטומה פח העל פי דרישת המפקח. כמו כן, עטיפת בצבע אחר 

   .חדירת מיםכנגד  בצורה מוחלטת

  

  שסתומים ומגופים    07.02.7

  מגופים א.    

        

 (חצי  ניםאוגמ דרסריםעם  נויותקומעלה  3בקוטר "מגופים  -

אוזני  לרבות , אטמים, ברגים, אוגנים נגדיים, םידרסר או )יםדרסר

  עיגון וברגי עיגון מגולוונים.

   מלא.מעבר  ומטה יהיו מגופים כדוריים  2מגופים בקוטר " -

   קוני. יותקן רקורדאחרי מגוף בכיוון הזרימה  -

   יזרים, שסתומים ואב, כל המגופיםבמחירוןאם לא צויין אחרת  -

  בר. 16יהיו ללחץ עבודה של 

מוכר  יצרןיהיו מסוג מעולה ומתוצרת  -דגם אביזרים שעבורם לא צויין  -

    ובהעדרו תקן אירופאי או תקן אמריקאי. ובעל תו תקן ישראלי תקף

בקווים ישרים  ,ספחאביזר וד כל ילבצע תמיכה ו/או עיגון צנרת , ל יש -

  בתקן.כמפורט 

  

  וירושסתומי א ב.    

ערך מאושר, לכל -שסתומי אויר יהיו כדוגמת תוצרת "א.ר.י." או שווה      

  שסתום יותקן מגוף ניתוק בקוטר השסתום.

  

  ולמתקנים לצנרתבדיקה הידראולית     07.02.8

לפי דרישות המפקח ובהתאם להוראות התקנים והל"ת.  תיבדק הצנרתכל     

  .ביצועןד שעות לפחות לפני מוע 48הקבלן יודיע למפקח על הבדיקות 

רישום נתונים ותוצאת הבדיקה. הדו"ח  ייערך דו"ח עם ת לחץבדיקסיום כל לאחר                         

   .  בסיום הפרויקט עדותלתכניות ה צורףתם ע"י הקבלן והמפקח וייחי
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  קבועות תברואיות  07.03

  

  קבועות מחרס לבן  07.03.0.1

 יהיו . הקבועותלבן תהיינה סוג א'כל הקבועות הסניטריות מחרס  א.    

  בדגמים וגדלים מאושרים. 

  כיורי רחצה  ב.    

או שווה ערך מאושר,  במחירוןכדוגמת המתואר כיורי הרחצה יהיו       

ויכללו סיפון. הכיורים יותקנו בגובה אחיד מעל הרצפה על זיזים 

   .על פי המלצת היצרן או דרישת המפקח ותמיכות

  אסלות  ג.    

האסלות  .למחירוןבהתאם סוג א' או פלב"מ מחרס לבן תהיינה       

כמו  או ברגי פלב"מ. בברגי פליז מצופי כרום או קירות תחוזקנה לרצפות

רכת חיבור האסלה למע כן, האסלות יותקנו בהתאם להנחיות היצרן. 

כנדרש. החיבור בין  יקורתבין עם ע  השופכין ייעשה באמצעות אביזר

מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים.  האסלה לאביזר ייאטם באופן

  המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירים בלתי מחלידים.

  

  מיכלי ההדחה    07.03.2

בהתאם למפורט בכתב הכמויות, לרבות מיכלי ההדחה יהיו מטיפוס סיפון בוכנה     

    מיכלי הדחה סמויים.

ול ברז פינתי על המיכל יודבק שלט המורה על אופן הפעלת המיכל. המיכל יכל    

  וצינור גמיש משוריין. 3/8"או  1/2"

  

  ברזים וסוללות    07.03.3

 פיה יצוקה ארוכה או קצרה מסתובבתניקל עם -מצופים בכרום הסוללות יהיו         

  .ם לדרישת המפקחבהתא

  . מתכת תויהיו עם ידיוסוללות ברזים ם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, א    

                          

     עמדות כיבוי אש    07.03.4

פיברגלס או  יםעשויכיבוי אש  נותארו נישות ו/או תותקנה בתוךעמדות כיבוי אש     

ארונות של עמדות כיבוי יחוברו לקירות ו/או מחיצות ו/או  .פח מגולוון צבוע

  .  יותקנו על קונסטרוקציית פלדה

או ברז כדורי  על פי החלטת המפקח, בעמדת כיבוי יותקן ברז שריפה תיקני    

  שלושה חלקים תוצרת "הבונים".
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כמו כן, על פי החלטת המפקח, עבור הגלגלון יותקן ברז כדורי "שגיב" או ברז                            

   שלושה חלקים תוצרת "הבונים".  

   

  

  , השופכין וניקוז מזגניםמערכת הדלוחין  407.0

  

  צנורות  דלוחין   07.04.1

או  , )HDPEמפוליאתילן בצפיפות גבוהה ( בד"כ יהיווחין צנורות הדל  א.     

  .פוליפרופילןמ

 .מזוין בעטיפת בטון או מלט בטיט עטפוינורות סמויים ברצפה ייצ  ב.    

, בהתאם לדרישות פה לכל אורך הצינוריתבוצע בצורה רצ העטיפה

  .הל"ת

תבוצע בדיקה הידראולית ללא לחץ  חיןקטע מערכת דלוטרם עטיפת כל                                        

הקטע. במידה ותוצאת הבדיקה חיובית, מיד תבוצע עטיפת הקטע של 

   בטיט מלט. 

  

 תופי, מחסומי ריצפה , מחסומיקופסאות ביקורת   07.04.2

 - מאריכים מחסומי ריצפה, קופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מחסומי תופי, 

מוברגים המכסים והמסגרות יהיו  .ומברזל יציקה  HDPE PP  ,PVC, - מ יהיו עשויים

הקופסאות, המאריכים וכו'  .או מנירוסטה דגם כבד ,עשויים פליזלמסגרת מרובעת, 

  עטיפת בטון.אטמים וייקבעו במקומם ע"י 

  

  צנורות השופכין   07.04.3

בצפיפות יהיו עשויים מפוליאתילן הדלוחין והשופכין וספחיהם  צנורות  א.     

   .PVC-או מ , מפוליפרופילןמיצקת ברזל ,HDPE)( וההגב

מופות ריתוך פנים,  חבור הצנורות והאביזרים יעשה באמצעות  ב.    

  או חיבורי ראש.  בנדים ,חשמליות

יעשה בהתאם יאופן ביצוע הנחת הקוים, ביצוע החיבורים וכיו"ב,   ג.    

  .וובאישורהצנרת  יצרןהנחיות נציג דרישת המפקח ול

נורות בעטיפת בטון יעטפו הציקנה תת קרקעית/ מתחת לרצפה, יבהת ד.    

  מזויין אשר תיקשר קונסטרוקטיבית לרצפת הבניין.

  תורשה לשרברבים אשר עברו  HDPEה.          עבודה עם צנרת מסוג                         

  . הצנרתצרן השתלמות והסמכה, בעלי תעודה מטעם י                                      

  

  מערכת נקזים למי גשם (צמ"גים)  07.05

העשויות מפוליאתילן קשיח מערכת הנקזים למי גשם (צמ"גים) תהיה מצינורות  .א  

  . HDPEבצפיפות גבוהה 
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 .או שווה ערך מאושר סעיפי המחירוןעל פי תוצרת דוגמת מתקני הקליטה יהיו  .ב  

שלא  ם (צמ"גים) יהיה בקוטרמוצא מתקן הקליטה עד לחיבורו לצנורות מי הגש

  מקוטר הנקז (צמ"ג). קטןי

דרשו לצורך חיבור בין מתקני הקליטה למערכת הנקזים, ימחברים וספחים שי .ג  

יהיו חרושתיים ובהתאם להנחיותיהם המפורשות של היצרנים וספקי הצינורות 

  .והאביזרים

 

  אישורי יצרנים לטיב צנורות  07.06

ם ילווה ויאושר ע"י שרותי השדה וההנדסה של יצרני ביצוע עבודת הצנורות השוני

הצנורות. עם תום ביצוע העבודות תימסר למפקח תעודת אחריות וממצאי בדיקת  מערכת  

 10 -וצנרת פוליאתילן מצולב תינתן אחריות היצרן ל  HDPEמטעם יצרן הצנורות. לצנרת 

  שנים.

  שב בכך בעת מילוי הצעתו.ועליו להתחלא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין הנ"ל 

                                       

  החלפת דוודי חשמל/שמש קיימיםדוודי חשמל/שמש ו/או  תהתקנ   07.07

  להרכיבקיים יש חדש ו/או החלפת דוד   ת דוד שמשבכל מקרה של התקנ

  וד). (לצורך ריקון הד 1/2ברז תרמוסטטי (וסת ביטחון למניעת כוויות) וברז ניקוז "

עם דוודי חימום חשמליים  (בשכיבה ו/או בעמידה) מותקנים נמל התעופהאתרי רוב ב

ליטר עם גוף  150ציפוי פנימי מאמייל ובידוד פוליאוריתן יצוק תוצרת "אמקור" בקיבולת 

W2500  ובקיבולת 610740(מק"ט (ליטר עם גוף  200W2500  מק"ט)610840.(  

  של אותו היצרן.וזהה חדש תקין דוד יש להישן  בכל מקרה של החלפת דוד

  .המפקחלא יותקן דוד מכל סוג אחר אלא באישור מראש של 

 , הובלת הדוד –החלפת דוד ו/או גוף חימום ו/או אוגן כוללת את כל העבודות הנלוות 

/ העלאתו אל הגג או החלל הרלוונטי, ניתוקי מגופים לצורך הפירוק, ריקון המים  הנפתו

חיבור הדוד  לוק אבנית מתוך הדוד, התקנת הדוד ו/או האביזרים,מהדוד, ניקוי וסי

למערכת הקיימת וסילוק הפסולת כולל הדוד הישן לאתר מורשה. לא תשולם תוספת 

  כלשהי בגין עבודות נלוות אלה ומחירן כלול בסעיף החלפת הדוד/אביזר במחירון.

עקרון המתואר בפרט כאשר תותקן מערכת הכוללת מספר דוודים תבוצע  ההתקנה  לפי ה

  בנספח "פרטים ואבזרים" .   1מס'  

  

  תאי בקורתו תיעול, צנורות ביוב  07.08            

  . 57ראה מפרט טכני מיוחד פרק   

  

  במבנים צנרת תשתיות ודליפותאיתור   07.09

במסגרת ביצוע עבודות להנחת צנרת סמויה, יהיה על הקבלן לבצע איתור תשתיות קיימות 

  תקשורת ומערכות מים, ביוב, מיזוג אוויר וכו'.של חשמל, 
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יהיו   –גילוי תשתיות הנ"ל באמצעים שונים החל מציוד משוכלל וכלה בחציבות בטון 

  באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.   

דליפה ממערכת קיימת של מים, ביוב, מיזוג אוויר וכו' באמצעים  גילוי יזום ע"י של מקור

  יבוצע בהתאם לסעיפי המחירון. –קח שונים ובהתאם לדרישת המפ

בקונסטרוקציות           יבוצע איתור תשתיות הקיימות על פי דרישת המפקח, כמו כן, 

   המבנה.  

למפקח דו"ח  על הקבלן יהיה להגיש –תשתיות סמויות ו/או  עם סיום איתור דליפות

אדום           -אינפרא תכניות, סקיצות, צילומי וידאו, צילומי סטילס, צילומימפורט לרבות 

  ת המפקח.והכל בהתאם לדריש –וכו'

  

  אופני מדידה ותכולת המחירים  10.07

  כללי            07.10.1

מחירי היחידה בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה ובכתב הכמויות   -    

החומרים,  כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת

לביצוע מושלם של כלל  העזר וכל הנדרשהאביזרים, הספחים, חומרי 

העבודות במקום, בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או בכתב 

  .הכמויות ובין אם אין הוא מוזכר כלל

לא תשולם כל תוספת בגין הצורך בביצוע העבודה בעזרת אמצעים   -    

שונים כגון חפירות בידיים בסמוך למתקנים וקוים תת קרקעיים, איתור 

היחידות  קיימים, חיצובים וכיו"ב, מחיר הנ"ל יכלל במחיריקוים 

  .בכתב הכמויות השונות

של הקוים  סימוןו בביצוע מדידות לא תשולם כל תוספת בגין הצורך  -    

בהתאם  AS MADEלוט ותכניות יביצוע ש והמתקנים המתוכננים,

ה מחיר הנ"ל, יהי וכד'. עבודה בגובה, עבודה על גגותלדרישות מפרט זה, 

  .כלול במחירי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות

  

  חפירהעבודות   07.10.2   

(פרט לסלע  ה בכל סוגי הקרקעביצו/או ח יםי, לרבות חפירת ידהריפח -    

של חומר  מילוי מנופה אוו של חומר גרוס ומילוי מוחזר מוצק רצוף)

במחירי הנחת  יםלוימדדו בנפרד וכלילא  -  הידוק כנדרש  ,מובא

 בסעיפים הרלוונטיים של  ורות, התאים והמתקנים השוניםניהצ

 .המחירון

חפירה בשטחי מצעים ומילוי מוחזר בשכבות חול ו/או מצע זהות  -    

נורות, יבמחירי הנחת הצ יםלווכלמדדו בנפרד ילשכבות הקיימות, לא י

 .המחירוןבסעיפים הרלוונטיים של  התאים והמתקנים השונים
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, פסולת צנרת ופרופילים מכל סוג וחומרעפר, שיירי עבור סילוק עודפי   -    

וכיו"ב, שיהיה צורך לסלקם למקום סילוק מאושר, לכל מרחק שיידרש, 

  כלל במחיר הסעיפים השונים בכתב הכמיות.הפינוי נלא ישולם בנפרד ו

  

  

  

  נורותיקוי צ   07.10.3

ימדדו י -  2" וטרצינורות פלסטיים מכל סוג וקוטר וצינורות מתכת מכל סוג עד וכולל ק

  .האביזריםוספחים אורך ה כולללאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים  טריםבמ

  ו/או אורך ספחיםללא  נטו (ימדדו  2צינורות מתכת בקוטר מעל "

  מדדו וישולמו בנפרד.יי 2ספחים לצינורות מתכת בקוטר מעל ". )אביזרים

חומר וקוטר  ות מכל סוג,צינורה, מחיר בנוסף לאמור במפרט הכללי למתקני תברואה

  יכלול:

התמיכות, גושי בטון לעיגון, החבקים, אמצעי הקביעה וחומרי העזר,  האוגנים, -

בשטחי המגע בין הצנורות המתכתיים  EPDMאו  / רצועות ניאופרין יריעות

בכל כמות מכל סוג וחומר ו – לתמיכות השונות (מתכתיות או מבטון) ולחבקים

  .שיידרש לצורך הנחת צנרת

 ומילוי מוחזר בהידוק , לרבות חפירה ידנית,חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע -

  .ורותנועטיפת חול לצ מצע לרבות , הנדרש

  ביצוע חורים או חריצים בקונסטרוקציות מבנה מכל סוג -

   .העבודה ובכל קוטר שיידרש לצורך הנחת צנרת, וסתימתם עם סיום

בכל   קונסטרוקציות מבנים דרך  נתמפלדה מגולוו שרוולי מעבריצירה והתקנת  -

  .קוטר שיידרש לצורך הנחת צנרת

 חרושתיותאו שו"ע      APC-GALמפוליאתילן תלת שכבתי דוגמת עטיפות  -

  .וצביעה לצנורות הפלדה הגלויים קרקעיים- פלדה התתלצנורות 

  קרקעית -ביצוע בדיקת רציפות עטיפה חיצונית לצנרת תת -

  .   באמצעות מכשיר "הולי דטקטור"

  .וחיטוי קוי המים , שטיפהמערכותצוע בדיקות הידראוליות לכלל יב -

   מחבורי הריתוך בצנורות הפלדה. 30%עד צילומי רנטגן  -

  

מסמכי בישולם בנפרד כמוגדר  וזעבור התחברות למערכת פעילה, או ניתוק ממערכת כ

     .07ובהתאם למפורט במפרט כללי פרק  החוזה

  ר ההתחברות הנ"ל עלות העבודות שלא בוצעו בפועל.המפקח יהיה רשאי לקזז ממחי
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  תאי בקורת    07.10.4

 12.5  לעומס" B-125" ממין ימדדו ביחידות ויכללו גם תקרה ומכסהי -    

טון. עבור תקרה ומכסה ממין שונה ישולם בנפרד בהתאם למפורט בכתב 

 .הכמויות

כלול כמחירו עבור מפל פנימי בתא בקורת, לא תשולם תוספת ורואים  -    

 .במחיר התא

שלבי ירידה חרושתיים לתאים, כמתואר במפרט ובתכניות, מחירם יהיה  -    

 .כלול במחיר התא

הבטונים השונים ליציקת התחתיות ולחגורות היקפיות כולל ברזלי  -    

הזיון להם, איטום מושלם של שטחי המגע בין החוליות ובין התקרות 

  .א במחיר התאלחוליות, מחירם יהיה כלול אף הו

אשר יותקנו בהתאם למתואר  כמו כן לא ימדדו בנפרד מחברים לשוחות  -    

בכל חדירה ו/או מוצא צינור מהתא, מחירם יהיה כלול במחיר  -במפרט 

  .התא

  

  ושסתומים , ברזיםמגופים    07.10.5

הפעלה,  /גלגליידיותמחירם כולל גם ביחידות. ימדדו ושסתומים  ברזים, מגופים -

 – ועיגוניםתמיכות   ,קביעה אמצעי , ואומים אטמים, ברגיםנגדיים, אוגנים 

 .מכל סוג שיידרש

נמדדים ומשולמים ודרסרים/חצידרסרים  רקורדים, במחירוןם לא צויין אחרת א -

  '.ווכ ואומים בנפרד ומחירם כולל ברגי עיגון ואוזניים, אטמים, ברגים

    

  בידוד טרמי    07.10.6

ג הבידוד וסוג העטיפה/ציפוי מעל הבידוד לסו התאםב, צינורמדד לפי מ"א יי -

העוטפים את הבידוד  PVC-השרוולי , העוטף את הבידוד הגלוי  PVC-הסרט (

במידה  .)חיצוניתפנימית ועבור צנרת עילית  עטיפת פחו קרקעית -לצנרת התת

לא  2לצינורות בקוטר עד וכולל ", בידוד הספחים במחירוןולא צויין אחרת 

                                                                         . הצינורותועלותו כלול במחיר  משולם בנפרדנמדד ולא 

לא נמדד בנפרד  – 2וכו' עד וכולל קוטר " בידוד ברזים, מסננים, שסתומים -

   ומחירו כלול במחיר בידוד צינורות.

נמדד ומשולם  –ומעלה  3ם בקוטר "ברזים, מסננים ושסתומיספחים, בידוד  -

 .המחירוןסעיפים הרלוונטיים של לבהתאם  בנפרד

  

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  178עמוד 

  לתאי בקורת קיימים יםבוריח    07.10.7

מדדו ביחידות קומפלט ויכללו את כל עבודות העזר, האמצעים הלוגיסטיים יי -

ידרש למניעת הצפות ו/או מיטרדים אחרים שעלולים יהנדרשים לרבות כל ש

  .הצאה מעבודות אללהיווצר כתו

, התקנת מחברי שוחות בהתחברות, חציבות נדרשותכלל במחיר הנ"ל, גם יכמו כן י -

לזירוז  ם, לרבות שימוש בתוספיוכיו"ב התאים תיקונים והסדרת עיבודים בתחתית

  התקשות הבטון.

  

  התעופה נמל בשטח קבוע באופן להחזיק יהיה הקבלן שעל ציוד     07.10.8

  ומעלה. 2012ד ברכב משנת ייצור כל צוות יהיה מצוי -

  רתכת חשמלית, רתכת גז, ציוד להלחמת צנרת נחושת. -

  חשמלי  וידני  -מכשיר הברגות (קלובה)  -

מותאם לדרישות   יצרן (HDPE) מכשיר להלחמת צנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה  -

  הצנרת.   

  Quikcoupמכשיר לחירוץ צנרת פלדה עבור חיבורי   -

 10 -מ"ק/שעה וגובה הרמה של כ 10 -ביוב להספקים של כ משאבת ניקוז ומשאבת -

  מ'.

(אפס) המסוגלת לשאוב עד למפלס הרצפה, או שואב אבק עם מיכל אגירה  0משאבת  -

  ומשאבה לריקון אוטומטי.

  מ' לפחות.  6.0סולמות בגובה   2 -

  ציוד וכלי עבודה נוספים כגון מפתחות לצנרת, ברגים, מברגים, טסטרים   ואחרים.    -

 כל ציוד נוסף בהתאם לנדרש לביצוע מושלם של העבודות.    -

  

  וחישובי כמויותואישור חשבונות חלקיים וסופיים הגשת          07.10.9

  קרקעיות תת תשתיות עבודות ביצוע -

 שלב כל סיום. בשלבים בוצעו ניקוז או ביוב, מים נרתצ- קרקעיות תת תשתיות הנחת -

 או עדות תכנית לצורך מדידות ביצוע לאחר שיינתן אישור,  המפקח באישור טעון

  .התשתיות כיסוי טרם הביצוע איכות בחינת

ביצוע כל שלב או חלק העבודות, טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם  -

מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו 

ר תקופת הבדק. קבלת המלאה ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמ

  חלק מהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריות הקבלן לטיב העבודה כולה.
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, מדידה דפי בהגשת סופי וחשבון ביניים חשבון כל של אישורו את יתנה המפקח -

 מדויקים"ב וכיו עבודה יומני לצרף, כמויות חישובי, מסומנות תכניות סקיצות

 קביעת"י עפ ניתן עבורו ואשר התשלום רשנד עבורו המבוצע החלק עבור וסופיים

  .החלקי החשבון הגשת עם יועבר"ל הנ החומר"ל. כנ חישוב להגיש המפקח

 עבודות עבור מסוימים סכומים לאשר המפקח רשאי חריג וכהליך חריגים במקרים -

 הבלעדי דעתו שיקול לפי וזאת"ל, כנ וחומר חישובים או אומדנים בסיס על מסוימות

  .המפקח של
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  מתקני חשמל -  08פרק 

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  09.01

  

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

ס"מ  60תא בקרה עגול קוטר 08.4.030

ס"מ לרבות  100ובעומק עד 

 התקנה, תקרה ללא מכסה

 'חי  

ס"מ  80ר תא בקרה עגול קוט 08.4.040

ס"מ לרבות  100ובעומק עד 

 התקנה, תקרה ללא מכסה

 'יח  

אספקה והתקנה של טבעת   08.4.050

טון  40ומכסה לעומס כביש 

 מברזל יציקה לרבות נעילה

 'יח  

אספקה והתקנה של טבעת  08.4.060

 טון 40ומכסה לעומס כביש 
 'יח  

אספקה והתקנת טבעת ומכסה  08.4.070

 טון. 12.5לעומס 
 'יח  

אספקה והתקנת מסגרת ומכסים  08.4.100

לתא בקרה מלבני להתקנה 

 D400 בכביש מסוג

 'חי  

חיבור צנרת חדשה לתא בקרה  08.4.110

קיים לרבות חפירה, חציבה פתח 

" קוטר, סתימת 8לצנרת עד 

 הפתח בבטון.

 'יח  

התאמת גובה  שוחות בכביש או   08.4.120

 מדרכה מלבד שוחות בזק
 'יח  

התאמת גובה שוחות בזק בכביש  08.4.130

 או מדרכה, ללא החלפת תקרה

התאמת שוחות בזק 

תבוצע על פי מפרט בזק 

ובנוכחות מפקח מטעמה. 

גובה השוחה יותאם 

למפלס האספלט הקיים 

/הסופי. סוג המכסה 

יותאם לסוג השוחה ונפח 

  התנועה.

  

 

העבודה תכלול את כל הנדרש 

 ,ןעל ידי בזק וכן שבירה, עיגו

יציקה ופינוי פסולת , הגנת 

העוברים בכביש מפני סכנה 

 והחזרת המצב לקדמותו

 'יח
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 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

חוטי  נחושת  גלויים  עבור  08.6.010

 .הארקות , אנטנות  וכו

חוטי נחושת גלויים עבור 

הארקות, אנטנות וכו ', 

מורכבים, מחוברים 

ומוכנים לשימוש, 

 מטיפוס שזור 

התשלום כולל חומרים, 

ל חומרי עזר עבודה, וכ

ועבודות לוואי ועבודות 

זמניות, הנדרשות לשם ביצוע 

 מושלם של העבודה

 מ"א

אלקטרודה  ורטיקלית  עשויה   08.6.020

 ממוט  פלדה  מצופה  נחושת

העבודה כוללת מוט פלדה 

 19מצופה נחושת קוטר 

 מ' 3.5מ"מ באורך  

המחיר כולל תקיעתו באדמה 

עתקנהשילוט וחיבהור על 

רקה כמתואד מוליך הע

 במפרט התכני

 'יח

ביצוע השחלת כבל מכל  השחלת כבל מכל הסוגים  08.6.030

הסוגים ובכל תנאי 

 השטח. 

התשלום כולל את הציוד 

וכ"א הנדרש לביצוע העבודה  

וכן עבודות נלוות. תשלום לפי 

אורך צנרת טמונה בה 

 מבוצעת השחלת הכבל

 מ"א
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  חעבודות טי -  09פרק 

  

  כללי  09.01

מהווים יחד את  אשר  דוחמיירוף המפרט הצי בלשל המפרט הכל 09את פרק  ואיש לקר  

  תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות טיח, אופני מדידה וכמפורט במחירון.

  

  טיח פנים  09.02

מ"מ, מיושר בשני כוונים, לרבות החלקה בגמר  15טיח פנים יבוצע בשתי שכבות בעובי   

  לבד.

  

  טיח חוץ  09.03

  "טיח מותז". 090245של המפרט הכללי, סעיף  09טיח החוץ יבוצע בפרק   

  

  פרופילי אלומיניום  09.04

במידה וידרש להשלמת ההתקנה, הקבלן יספק פרופילי אלומיניום מסגסוגת   א.  

וחוזק המומלצים על ידי יצרן האלומיניום, לרבות הגמר ומתאים לחומרי גמר 

  אביזרי אלומיניום על ידי אחד מהיצרנים הר"מ: סמוכים. יש לספק

    1.  Fry Reglet Corp.  

    2.  Gordon, Inc.  

    3.  MM Systems, Inc.  

    4.  Pittcon Industries, Inc.  

      

גמר: היצרן יכין משטחי אלומיניום לגמר אמאייל בתנור, על ידי נקוי המשטחים   ב.  

קה מירבית של הצבע. היצרן באופן יסודי ויישום תרכובת פוספט להבטחת הדב

יישם מספר שכבות של חומר מילוי אמאייל מאושר, מיושם בתנור, בצורה 

מספקת על מנת לקבל משטחים חשופים חלקים ואחידים תוך שימוש בציפוי 

מ"מ בצבעים מותאמים  0.033אמאייל פוליאסטר או אקרילי בעובי מינימלי של 

  לפי בחירת המזמין.

האלומיניום: לפני ההתקנה של כל סוג פרופיל התקנת פרופילי   .1    

אלומיניום הקבלן יספק דוגמת התקנה של כל סוג לבדיקה ואישור 

המפקח בהתייעצות עם המזמין. יש לבצע שינויים שידרשו על מנת לקבל 

את אישור המפקח והמזמין של דוגמת ההתקנה. לאחר האישור, דוגמת 

בפרויקט. אישור התקנת ההתקנה יקבע את הסטנדרט האסתטי לאיכות 

הדוגמא אינו מהווה אישור לסטיות ממסמכי החוזה הכלולים בדוגמת 

ההתקנה, אלא אם הסטיות האלו מאושרות באופן מיוחד על ידי המפקח 

  בכתב.
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  התקנה  09.05

מ'  2- הגלויים לעין, החלקים, מתחת ל –פנים וחוץ  –יש להתקין על גמר הטיח   א.  

  ינה מגולוון "כבד" מחובר לתשתית הקיר.מעל פני גמר הרצפה מגן פ

התקנת פרופילי האלומיניום: יש להתקין את הפרופילים בהתאם להוראות   ב.  

הכתובות. לפני ההתקנה של כל סוג של פרופיל אלומיניום, הקבלן יספק התקנת 

דוגמא לבחינה ואישור של המזמין. יש לבצע את כל השינויים אשר ידרשו על מנת 

ר המזמין של התקנת הדוגמא. לאחר האישור התקנת הדוגמא לקבל את אישו

תקבע את הסטנדרט האסתטי של איכות עבור הפרויקט. אישור של דוגמת 

ההתקנה אינו מהווה אישור לסטיה ממסמכי החוזה הכלולים בדוגמת ההתקנה, 

אלא אם סטיות אלו מאושרות באופן מפורש בכתב על ידי המפקח. יוכל להעשות 

  נת הדוגמא, במידה ותאושר, בעבודה הסופית.שימוש בהתק

  

  טיח רביץ  09.06

במפרט  09025טיח "רביץ" יבוצע בשתי שכבות לפי סרגל בשני כיוונים, כמפורט בפרק   

  הכללי. הרכב הטיח כמפורט להלן:

  שכבת הרבצה  )1  

  מ"מ לפחות, והיא תורכב כדלקמן: 15עובי השכבה     

  חלק אחד צמנט.   -    

  ל.חלקים חו 2  -    

  .SBR(מכמות הצמנט) דבק אקרילי או לטקס  5%  -    

  מים לפי הצורך.  -    

  שכבה תחתונה  )2  

  מ"מ, והיא תורכב כדלקמן: 15עובי השכבה     

  חלק אחד צמנט.   -    

  חלקים חול. 4  -    

  ק"ג אחד אבקת "במקום סיד" כרמית או שווה ערך (לכל שק צמנט).  -    

  .SBRלטקס (מכמות הצמנט) דבק אקרילי או  5%  -    

  מים לפי הצורך.  -    

  שכבה עליונה  )3  

  מ"מ, והיא תורכב כדלקמן: 1-2עובי השכבה     

  חלק אחד חול שליכט דק.  -    

  חלק אחד סיד בור.  -    

  מים לפי הצורך.  -    
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  תיקון קירות חוץ  09.07

  תיקון קירות וצביעתם יעשה כדלקמן:  

  עבודות הכנה  א.  

יח הרופפים, הסדוקים והפגומים בגרזן פרוק וסילוק כל חלקי הט  .1    

  ובמרית (שפכטל).

  הסרת כל שכבות הסיד, לרבות שכבות סיד יציבות.  .2    

שפשוף כל פני השטח להסרת האבק, הפיח, הלכלוך וחלקי צבע רופפים,   .3    

  סדוקים ופגומים במברשות פלדה ונייר לטש.

מ"מ  20-10ק מ"מ ולעומ 15-10חיתוך סדקים עם דיסק כפול לרוחב   .4    

  מעבר לטיח.

  אטמ'. 150שטיפת כל פני השטח במכונת שטיפה ובלחץ מים של   .5    

  חיזוק ואטימת תשתית הקירות  ב.  

לאחר שטיפת הקירות ימרח הקבלן את הקירות בתערובת חיזוק ואיטום בעובי     

מים ותוספת צמנט לקבלת  50%", 2דבק "גי.ג'י.בונד  50%מ"מ שהרכבה  1-2

ופן שניתן יהיה ליישם את התערובת באמצעות מברשת. תיקוני סמיכות, בא

  הטיח כמפורט להלן יבוצעו ע"ג מריחה זו בעודה לחה.

  תיקון טיח  ג.  

עובי שכבת הטיח תהיה בעובי הטיח הקיים. שכבה עליונה תותאם לפני השטח     

  הקיים.

  

  פנים תיקוני טיח  09.08

  .09.07עבודות הכנה כמפורט לעיל בסעיף   א.  

מ"מ. חלקי טיח  10ס"מ ועומק  10סדקים בטיח יתוקנו ע"י הרחבתם לרוחב   ב.  

רופפים יוסרו, פני הטיח המיועדים לתיקון, לרבות הסדקים, ינוקו וישטפו. 

מים ולאחר מכן  1מלפלסט:  1השטח ימרח בתמיסת מלפלסט או ש"ע ביחס 

  יושם הטיח.

ק"ג  0.5- צמנט למ"ק טיח וק"ג  150חלקים חול, חלק סיד,  3הרכב הטיח יהיה     

  ליטר טיח. 20- מלפלסט ל

  

  ואופני מדידה. תכולת מחירים  09.09

יכללו את כל האמור בסעיף הרלוונטי של המפרט  מחירוןמחירי הסעיפים ב  .1  

  לרבות סרגלי אלומיניום כמתואר לעיל . המיוחד

  תיקוני טיח פנים וחוץ ימדדו במ"ר נטו.  .2  

קון מקומי (לפי הסעיפים השונים במחירון). מחירם מ"ר לתי 5.00בשטחים עד     

  כולל את כל האמור לעיל.

מ"ר לתיקון מקומי יחשב התיקון כטיח חדש לפי הסעיף המתאים  5.00מעל   .3  

  במחירון.

  "תיקון מקומי" הכוונה לשטח תיקון אחד ולא לכלל תיקוני הטיח באותה עבודה.  .4  
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  עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 

  

  כללי  10.01

של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט  10כל העבודות כפופות לתנאי פרק   א.  

  להלן.

יהיו ישרים בהחלט לפי מכל סוג שהוא השטחים המרוצפים והמחופים במרצפות   ב.  

  סרגל ופלס בכל הכיוונים.

פני השטחים המיועדים, לביצוע הריצוף והחיפוי, יהיו נקיים מחומרים זרים,   ג.  

  דה תבוצע על טיט מלט בכל השטח.והעבו

ק"ג למ"ק  200 בכל מקרה של מילוי חול, החול יהיה מעורב בצמנט בשיעור    

  (מילוי מיוצב), שיפורט להלן.

במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, ייעשה החיתוך   ד.  

לול במשור וקצוות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר החיתוך והליטוש כ

  במחיר עבודת הריצוף והחיפוי).

שקעים ופתחים בתוך ריצוף ואריחי קיר לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר   ה.  

  מיוחד, לא יותר שימוש בחלקי אריח.

  מלאי נוסף  ו.  

נוספים מכל סוגי הריצוף והחיפוי  5%על הקבלן לספק למזמין באתר העבודה     

עבור מילוי תנאי זה לא יפוצה  אותם עליו לבצע במסגרת כל הזמנת עבודה.

  הקבלן בכל דרך שהיא ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

  

  שכבת  הרבצה  10.02

 090212במפרט הכללי סעיף  09בוצע שכבת טיח צמנט כאמור בפרק תבאזורים הרטובים   

  אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג :

  חומר  מינון  יצרן / משווק

  SEALOPRUF  15%  רטרד

  2בי.גי.בונד   15%  בי.גי.בונד

  ג'נרל בונד  18%  שרפון

  גמר עליון סרגל בשני כיוונים. מ"מ. 8תהיה בעובי של טיח שכבת ה  

  

  /גרניט פורצלןחיפוי  קירות  באריחי  קרמיקה  10.03

יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  /גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי קרמיקה  

  שבמפרט הכללי. 10051

 10.02אוטמת כמפורט בסעיף טיח שכבת תבוצע  /גרניט פורצלןמתחת למשטחי הקרמיקה  

  לעיל.

  ההדבקה תיעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים כדוגמת :  
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  חומר  מינון  יצרן / משווק

  215טיח אקריל   שחל  33% -כמות צמנט 

  שרטיט  שרפון  25% -כמות צמנט 

  נגב פלקסי  נגב קרמיקה  מוכן

  502פלסטומר   תרמוקיר  מוכן

  

חומר ההדבקה ימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת (גודל השיניים   

  בהתאם להוראות היצרן).

את האריחים יש להדק אל חומר ההדבקה כך ששכבת חומר ההדבקה המהודק יהיה   

  על האריחים יש ליישם שכבת פריימר. מ"מ. 5-6בעובי של 

מ"מ עם מילוי ברובה אפוקסית  3מחירון. הפוגות יהיו כמפורט בהאריחים יהיו במידות   

  כדוגמת:

  משווק ע"י נגב אלוני או ש"ע. MAPEI"קרה אפוקסי" (נגב פוקסי) מתוצרת   א.  

  מתוצרת לטיקריט, משווק ע"י א.י.גיל סחר בע"מ או ש"ע. SP-100"לטפוקסי"   ב.  

  או ברובה אקרילית כדוגמת:  

  משווק ע"י נגב אלוני או ש"ע. MAPEIמתוצרת  0/4רובה קולור   א.  

  משווק ע"י נגב אלוני או ש"ע. MAPEIאולטרה קולור מתוצרת   ב.  

  

  בטון  ליצירת  שיפועים  מתחת  לריצוף  באזורים  רטובים  10.04

  יבוצע בטון שיפועים (לפי דרישה בלבד). –אזורים רטובים ב  -

  .30-השיפועים יבוצעו ע"י בטון ב  -

ם ובגבהים סופיים, בהתאם לגובה תעלות, אביזרי ניקוז הבטון יהיה בשיפועי  -

  ופתחים.

  ס"מ. 3-4עובי הבטון המינימלי יהיה   

. נקודות המוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו 1%שיפועי הרצפה יהיו לפחות   

סימנים בקירות ומכסים שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים. בסמוך 

  מקומית בלבד.לקולטנים יש להגדיל את השיפוע 

  בטון השיפועים יוחלק בהתאם לשיפועים ולגבהים הסופיים.  

  קווי השיא יהיו בהיקף החלל (סמוך לקירות) ובסף דלת הכניסה לחלל.  

  ס"מ. 1גודל האגרגט בבטון לא יעלה על   -

  ס"מ. 15/15מ"מ ובמשבצות של  4בבטון תוכנס רשת זיון ממוטות פלדה בקוטר   -

מ"מ עבור אריחי גרניט  20- י בטון השיפועים יהיה נמוך בהמפלס הסופי של פנ  -

  /אריחי קרמיקה.פורצלן

  יש להקפיד על אשפרה טובה של בטון השיפועים.  -

  לשיפור אטימות הבטון יש להוסיף ערב כדוגמת :  -
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  י

-

  י

  

  ש להימנע מביצוע שיפועים ביותר משני כיוונים באותו חלל.י  -

פני בטון השיפועים יהיו מוחלקים ללא בליטות ושקעים. הסטייה המותרת   -

מ"מ. יש לאשר פני בטון השיפועים  ± 5מ' היא:  3מהמישור לאורך קו באורך 

  לפני המשך העבודות.

בטון השיפועים, יש למלאם באמצעות מי  במידה והופיעו סדקים נימיים בפני  -

  לעיל. 10.02 צמנט עם ערב סינטטי כאמור בסעיף

  

  באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה –ריצוף ע"ג חול מיוצב   10.05

ק"ג צמנט  200הריצוף יונח ע"ג מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשעור של   

  יניהם.מ"מ ב 3האריחים יונחו עם מישקים ברוחב   למ"ק.

מ"מ ומעלה, תשולם תוספת מחיר ע"פ  4במידה וידרש ע"י המזמין רוחב המישקים   

  הסעיף המתאים בכ"כ.

  המילוי יפוזר ע"ג שטחים קטנים יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף.  

בשיווק חב' "נגב אלוני" או ש"ע,  "MAPEI"הרובה למילוי המישקים תהיה תוצרת   

  הנחיות היצרן.יישום הרובה עפ,י 

טיט ההדבקה יהיה על בסיס צמנט בכל שטח האריח ללא חללי אויר לרבות דבקים   

  לעיל. 10.03כמפורט בסעיף 

  מתחת לאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה תמרח שכבת פריימר.  

  

  3עבודות ריצוף וחיפוי כדוגמת הקיים בטרמינל 

  כללי  10.06

רוף המפרט המיוחד אשר מהווים של המפרט הכללי בצי 10יש לקרוא את פרק   א.  

יחד את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות ריצוף וחיפוי, אופני מדידה 

  .מחירוןוכמפורט ב

  תקנים נוספים  ב.  

"תקנים", יחולו דרישות  10002של המפרט הכללי, סעיף  10בנוסף לאמור בפרק     

  והמלצות הר"מ:

  זכוכית.אריחי מוזאיקה מקרמיקה או  1353ת"י   .1    

    2.  ANSI A137.1 "Standard Specifications for Ceramic Tiles"  

    3.  ANSI A108/A118/A136 "Standard Specifications for the 

Installation of Ceramic Tile"  

  חומר  מינון  יצרן / משווק

  SEALOPRUF  15%  רטרד

  2בי.ג'י.בונד   15%  בי.ג'י.בונד

  ונדג'נרל ב  18%  שרפון
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  PVCריצוף   710.0

  PVCחומרים לריצוף   א.  

ולט ב PVCמשוריינים עם כיסוי בשכבה אחת הומוגנית של  PVCאריחי   .1    

 ASTM F1066 Composition 1, Class 1 orמ"מ העונה לתקן  3בעובי 

, בגוון ומירקם על פני כל עובי האריח. הצבעים יבחרו על ידי המזמין 2

  ממבחר צבעים מיטבים של היצרן.

  עמיד בפני כימיקלים ושחיקה.  א)      

  .DIN 51963-בהתאם ל 10.9אנטי סטטי   ב)      

ל פינות חיצוניות מעוצבות מראש ויחידות הכול – PVC-שיפולים מ  .2    

מ"מ. אלא אם צוין אחרת, יש לספק  3מעצור בקצה; גמר חלק, עובי 

- מ"מ מותקנים מסוג קעור מעל רצפת אריחי ה 100שיפולים בגובה 

PVC  ושיפולים ישרים מעל השטיחים. הצבעים יבחרו על ידי המזמין

  ממבחר צבעים מיטביים של היצרן.

  

  PVC-תקנת ריצוף ההכנות לה  ב.  

הקבלן יסיר גבשושיות ובליטות, ימלא נקודות נמוכות, סדקים,   .1    

  מישקים, חורים ופגמים אחרים, עם מדה.

הקבלן ינקה את התשתית להסרת כל חומר אשר עלול לפגוע בעבודה. יש   .2    

להסיר ציפויים ממשטחים אשר עשויים למנוע הדבקה, לרבות תרכובות 

, צבעים, שמנים, שעווה PVCבקים של יריעות שאינם מתאימים לד

  וחומרי איטום.

הקבלן יצק מדה ויחליק במרית עד לקבלת משטח חלק, מפולס וקשיח.   .3    

הקבלן ימנע תנועה במקום עד אשר המדה תתייבש. יש לשאוב את 

  האבק בפני כל השטח.

ו הקבלן יכין שכבת יסוד, יאטום או יכסה את התשתית אם היא מסוג א  .4    

ממליץ לכך. יש להשתמש בחומרים העונים  PVC-במצב שהיצרן של ה

להמלצות היצרן. הקבלן ינקה עם מטאטא או ישאב בשואב אבק את 

השטחים הנועדים לכיסוי, ולאחר מכן יבדוק את הרצפה. הקבלן יבדוק 

  .PVC- את רצפת הבטון להבטיח שהיא יבשה לפני הדבקת ה

  .1003סעיף  10חיות המפרט הכללי פרק : על פי הנ PVCיישום אריחי   .5    
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  PVCיישום שיפולי   ג.  

יש להדביק את השיפולים לקירות, עמודים, קירות בלוקים ומתקנים   .1    

קבועים אחרים בחדרים ובשטחים שבהם השיפולים מתוכננים 

ונדרשים. יש להדביק את השיפולים באורכים אפשריים לבצוע, עם 

רים מחומר של השיפולים עם פינות פינות מעוצבות מראש או מיוצ

פנימיות מעוגלות. על משטחי בנייה או תשתיות אחרות לא סטנדרטיות 

יש למלא את החללים בקצה העליון של השיפולים עם חומר מילוי 

  בהתאם להמלצת היצרן.

יש לחבר את השיפולים למשטחים עם מלט אטום נגד מים; להדק את   .2    

יונות ותחתונות מחוברות היטב המישקים; לשמור על קצוות על

למשטחים הסמוכים. יש להתקין באורכים בודדים בכל מקום 

  שיתאפשר. יש לעגל את הפינות.

  

  אריחי קרמיקה  10.08

  אבטחת איכות לאריחי קרמיקה  א.  

  אחריות לאריחים תהיה ממקור אחד:  .1    

ד עם יש להשיג כל גוון, גמר, סוג, תרכובת ומגוון של אריחים ממקור אח      

יכולת לספק מוצרים דומים במראה ותכונות פיזיות בלי לדחות את 

  התקדמות העבודה.

  אחריות ממקור אחד לחומרי המלט להנחת האריחים ורובה:  .2    

יש להשיג מרכיבים באיכות אחידה מיצרן אחד לכל חומרי המלט       

  להדבקת האריחים וממקור או יצרן אחד לכל אגרגט.

  אב טיפוס:  .3    

טיפוס - אחר אישור דוגמאות האריח ושל גוון הרובה, הקבלן יבצע אבל      

 - מטר עבור קירות ולכל גובה הנדרש ו 2של כל סוג ומיקום אריח ברוחב 

מ"ר עבור רצפות במקומות שיקבעו על ידי המפקח, הכולל אריחי  2

קרמיקה מותקנים על הקיר ועל הרצפה במצב זהה למצב המתוכנן 

והרובה הצבוע. יש לשנות או לבצע מחדש את הסופי, לרבות המרקם 

והמפקח, ולאחר מכן המזמין  טיפוס לשביעות רצונם המלאה של-האב

- ישמש כדוגמא ליישום כל יתר אריחי הקרמיקה בעבודה. במידה והאב

  טיפוס יאושר הוא יוכל לשמש כחלק מהעבודה.

  

  תכונות האריחים  ב.  

שחורה) יהיו עמידים בפני החלקה  אריחי הרצפה (למעט אריחי הפסיפס מזכוכית    

  ועמידים בפני שריטות.
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  מלט אפוקסי  ג.  

    ANSI A118.3  גוון כמתואר או כפי שיידרש להתאים לדוגמא המאושרת; יש

  לספק את אחד הבאים:

    1.  Latapoxy SP-100  מיוצר על ידיLaticrete International Inc.   

    2.  Kerapoxy  מיוצר על ידיMapei Corp.  

    3.  Color Poxy  מיוצר על ידיBostik Construction Products  

  

  פרופילי אלומיניום  ד.  

במקומות המתוארים בתכניות או כפי שידרש להשלמת ההתקנה, הקבלן יספק     

פרופילי אלומיניום מסגסוגת וחוזק המומלצים על ידי יצרן האלומיניום 

  והמתאים לגמר החומרים הסמוכים.

היצרן יכין משטחי אלומיניום לגמר אמאייל בתנור, על ידי ניקוי  גמר:    

המשטחים באופן יסודי ויישום תרכובת פוספט להבטחת הדבקה מירבית של 

הצבע. היצרן יישם מספר שכבות של חומר מילוי אמאייל מאושר, מיושם בתנור, 

בצורה מספקת על מנת לקבל משטחים חשופים, חלקים ואחידים תוך שימוש 

מ"מ בצבעים  0.033ציפוי אמאייל פוליאסטר או אקרילי בעובי מינימלי של ב

  מותאמים לפי בחירת המזמין.

  

  התקנה  ה.  

  רצפות:  .1    

כל אריחי הקרמיקה לרצפה יונחו על מצע מלט מזויין ברשת מתכת       

  מגולוונת על פי הוראות היצרן.

  קירות:  .2    

שחור עם מוסף אקרילי  כל אריחי הקרמיקה בקירות יבוצעו על מלט      

  ובשימוש בדבק על פי הוראות היצרן.

  התקנת פרופילי האלומיניום:  .3    

לפני ההתקנה של כל סוג פרופיל אלומיניום הקבלן יספק דוגמת התקנה       

של כל סוג לבדיקה ואישור המזמין. יש לבצע שינויים שידרשו על מנת 

לאחר האישור,  לקבל את אישור המפקח והמזמין של דוגמת ההתקנה.

דוגמת ההתקנה יקבע את הסטנדרט האסתטי לאיכות בפרויקט. אישור 

התקנת הדוגמא אינו מהווה אישור לסטיות ממסמכי החוזה הכלולים 

בדוגמת ההתקנה, אלא אם הסטיות האלו מאושרות באופן מיוחד על ידי 

  המפקח בכתב. דוגמת ההתקנה ניתנת לשימוש בעבודה הסופית.
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  ר רצפה מצופה עם חומרים על בסיס שרפיםגמ  10.09

  אבטחת איכות לגמר רצפה מצופה עם חומרים על בסיס שרפים  א.  

  אחריות מקור אחד:  .1    

הקבלן ישיג את החומרים לרצפה, כולל שכבות יסוד, חומרי שרפים,       

יריעות איטום, גורמים מקשים, ציפויי גמר או איטום, מיצרן אחד בעל 

שנות ניסיון באספקת החומרים העיקריים  5 -ת מנסיון אשר לא יפח

לעבודה בסוג המתואר בפרק זה. הקבלן יספק חומרים משניים מסוג 

  וממקור המומלץ על ידי היצרן של החומרים העיקריים בלבד.

  מתקין:  .2    

שנים בהתקנה של  3הקבלן יעסיק חברה עם ניסיון מוצלח של לפחות       

ל ידי יצרן ציפויי רצפה עם חומרים החומרים המצויינים המאושרים ע

על בסיס שרפים. הקבלן יעסיק עובדים מנוסים בלבד בהתקנת צפוי 

  הרצפה הנ"ל.

  הוראות:  .3    

יצרן המערכת יספק נציג אשר ינחה את מתקיני הקבלן בשיטות       

  המתאימות ליישום המערכת.

  אחריות:  .4    

תב אחריות המציין עם סיום העבודה, הקבלן יספק, ישירות למפקח, כ      

שמערכת ציפוי הרצפה הנ"ל המותקנת תהיה אטומה למים וללא פגמים, 

שנים מיום  5 - כולל אולם לא מוגבל, להפרדות לתקופה שלא תפחת מ

  הקבלה הסופית.

  

  חומרים לרצפה מצופה עם חומרים על בסיס שרפים  ב.  

על ידי  שרף ניאופרן, מיושם 100%יריעה אלסטומרית, מתפזרת במים,   .1    

מרית, משוריין עם פוליפרופילן או רשת סיבי זכוכית שזורים המשמש 

כיריעת איטום נגד מים, משטח רצפה אחיד עם ציפוי עליון בגוון. יש 

מ"מ.  5 -לספק מערכת מלאה של היצרן להשיג עובי כולל שלא יפחת מ

הגוונים של ציפוי הרצפה יקבעו על ידי המזמין ממבחר גוונים סטנדרטי 

  ל היצרן.ש

  סוג:  .2    

  מיוצר על ידי אחד הר"מ:      

  .Polymer Plastics Corp  א)      

 Crossfiels Productsמיוצר על ידי  Dex-O-Tex M-E Floor  ב)      

Corp.  

  General Polymersמיוצר על ידי  System #700-13  ג)      
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  יישום  ג.  

  .ליישום ברצפות של חדרי מכונות וחשמל ובמקומות אחרים  .1    

הקבלן ינקה ויכין את התשתית על פי הוראות היצרן של החומרים של   .2    

ציפוי רצפה עם חומרים על בסיס שרפים. הקבלן ימלא משטחי בטון כפי 

שיידרש על מנת לענות לסטיות המותרות המצויינות על היצרן. הקבלן 

יסתת מכנית את תשתית הבטון על ידי ניקוי חול כפי הנדרש על מנת 

שטח מתאים או להסרת תרכובות שונות או מזהמים על פני לספק מ

  השטח שיפריעו להדבקה מתאימה של המערכת.

הקבלן יתקין את שכבת היסוד וגורם מחבר על פי הוראות היצרן של   .3    

ציפוי רצפה עם חומרים על בסיס שרפים. הקבלן יתאם את התזמון של 

להבטיח הדבקה יישום שכבת היסוד על ידי יישום תערובת עליונה 

  אופטימלית בין חומר הציפוי והתשתית.

הקבלן יתאם את ביצוע עבודות הציפוי עם מחסומי הרצפה, בסיסי ציוד,   .4    

סיפים ומתקנים סמוכים. הקבלן יכסה את העבודות הסמוכות למניעת 

  כתמים.

הקבלן יענה להוראות יצרן של החומרים של ציפוי רצפה עם חומרים על   .5    

פים לערבוב, הנחה, ואשפרת ציפוי הרצפה לקבלת משטח אחיד בסיס שר

בעובי נדרש, ללא הפרעות למעט במישקים הנסורים או מישקים אחרים 

  כלשהם, המצויינים או הנדרשים.

הקבלן יישם את מערכת ציפוי הרצפה למשטחי קירות במקומות   .6    

ים המתוארים בעובי המומלץ על ידי היצרן ליטצירת שיפולים מעוגל

מ"מ אלא אם צויין אחרת. יש ליישם לפני התקנת משטחי  100בגובה 

  הרצפה. יש לעגל פינות פנימיות וחיצוניות.

הקבלן ימשיך את ציפוי הרצפה לתוך גומחות, מחסומי רצפה, מעל   .7    

בסיסי ציוד ומתחת לציוד בחללים המתוארים לקבלת ציפוי הרצפה. 

ים ליצירת כיסוי אחיד ומלא הקבלן  יכלול שיפולים משולבים, ושקע

ללא הפרעות ותפרים. הקבלן יבצע את ציפוי הרצפה מסביב בצורה 

נקייה סביב מכשולים, כך שיתקבל גוון ומירקם אחיד בכל מקום. 

הקבלן ישלים את ציפוי הרצפה לאחר התקנת ציוד במקומות בהם 

  יידרש על מנת לקבל משטח אחיד ואטום נגד מים.

ציפוי הרצפה במהלך תקופת הבנייה כך שלא יהיה סימן הקבלן יגן על   .8    

  כלשהו של שימוש או נזק בעת הקבלה על ידי המפקח.
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  אריחי שיש סינתטי  10.10

  אבטחת איכות לאריחי השיש הסינתטי  א.  

  יצרן:  .1    

הקבלן ישיג אריחי שיש סינתטי בצורות ובמידות המתוארות בתכניות       

ד המפקח, מכל הבחינות, מהרשימה ובדוגמא המתאימה הנמצאת במשר

הר"מ של יצרנים המתמחים בייצור של מוצרים המפורטים בהמשך 

  שנים: 10 -ובעל נסיון של לא פחות מ

 Quarella  א)      

  Santa Margherita  ב)      

  Tavor  ג)      

  Marmol Compac  ד)      

  מתקין:  .2    

בהתקנה  שנים 5 -הקבלן יעסיק חברה עם נסיון מוצלח של לא פחות מ      

של החומרים המפורטים והמאושרים על ידי יצרן השיש. הקבלן יעסיק 

  בעלי מלאכה מנוסים בלבד בהתקנת החומרים המצויינים.

  אחריות מקור אחד לחומרי ההדבקה והרובה:  .3    

הקבלן ישיג מוצרים באיכות אחידה מיצרן אחד לכל חומרי המלט       

  ממרכיבי התרכובות.

  ן:מפקח מטעם היצר  .4    

היצרן יחזיק מפקח/מנהל עבודה בתפקיד מלא באתר הפרויקט במהלך       

ביצוע עבודות ריצוף השיש והמנוסה בהתקנת מערכת דומה בסוגה 

  ובהיקפה לעבודה זו.

  סטייה מותרת מימדית:  .5    

אריחי שיש סינתטי המסופקים לאתר הפרויקט אשר לא יעמדו       

  קבלן יפנה אותם מהאתר.בדרישות סטיות מותרות מימדיות יפסלו וה

  טיפוס:- אב  .6    

טיפוס -לאחר אישור השיש הסינתטי וגווני הרובה הקבלן יבצע אב      

במקום אשר יצויין על ידי המפקח, בהיקף כמתואר בתכניות, אשר יכלול 

אריח שיש סינתטי מסוים מותקן בצורה דומה למצב הסופי מבחינת 

טיפוס על פי הוראות - מירקם והרובה. הקבלן ישנה או ישפר את האב

המזמין והמפקח לשביעות רצונם המלאה, ואשר ישמש כסטנדרט לאופן 

טיפוס, במידה ויאושר, יוכל לשמש כחלק -הבצוע בעבודה. האב

  מהעבודה.

   



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  194עמוד 

  הגשות נדרשות לריצוף אריחי שיש סינתטי  ב.  

  תכניות עבודה:  .1    

גדלים של הקבלן יגיש תכניות עבודה המציינים את פריסת הרצפה,       

אריחי האבן, מידות, חתכים וחזיתות, דוגמאות של המישקים, פריסת 

מישקי התפשטות/בקרה ופרטים המתארים את הקשר בין האריחים 

  לבין עבודות סמוכות. יש לתאר את פרטי ההתקנה בכל מצב מיוחד.

  נתונים של המוצר:  .2    

התקנה לכל הקבלן יגיש נתונים טכניים של היצרן, מפרטים והוראות       

  חומר נדרש לרבות נתונים מלאים עבור מישקי התפשטות ובקרה.

  דוגמאות:  .3    

דוגמאות של כל סוג, קבוצה וגוון של אריח שיש סינתטי,  3הקבלן יגיש       

סמ"ר על לוח דיקט עם רובה כנדרש.  60לא פחות מאשר בשטח של 

עה הדוגמאות ישקפו את מירב האפשרויות הצפויות בתכונות ובהופ

בעבודה מושלמת. לדוגמא תהיה הצטלבות אחת לפחות עם מישק. 

הגשת הדוגמא ואישורה על ידי המזמין תהיה לצורך קביעת גוון, דוגמה 

  ומירקם בלבד.

  קבלת התשתית:  .4    

הקבלן יגיש הצהרה של יצרן אריחי השיש הסינתטי אשר תהיה חתומה       

מיועדים להיות על ידי מפקח מטעם היצרן והמתקין שכל השטחים ה

מרוצפים על ידי אריחי שיש סינתטי נבדקו ונמצאו מספקים לריצוף 

ואינם בניגוד להוראות היצרן. יישום האריח יתפרש כאישור על קבלת 

  השטחים.

  נתונים לאחזקה:  .5    

הקבלן יגיש מידע לגבי אחזקה לריצוף שיש סינתטי לרבות לוח זמנים       

ם, חומרי ניקוי וציוד, חומר הברקה, מומלץ לניקוי ושיטות להסרת כתמי

שעוות וחומרי איטום. הקבלן יגיש בכתב תהליך להסרת אריחים 

בודדים והחלפתם. בנוסף לכך, יש לספק ספרות הכוללת מידע לגבי 

  אחזקה ואיטום.

  

  אספקה, אחסון וטיפול  ג.  

הקבלן יספק את החומרים לאתר העבודה במצב ללא גרימת נזקים   .1    

פל באריחי השיש הסינתטי וחומרים קשורים למנוע בליה או ויאחסן ויט

נזק כתוצאה מלחות, שינויי טמפרטורה, מזיקים, חלודה, שבירה או 

סיבות אחרות. יש לאחסן את אריחי השיש הסינתטי על משטחי עץ עם 

כיסויים שאינם מכתימים וחסיני מים. הקבלן יחלק את המשקל בצורה 

חי השיש הסינתטי. יש לאוורר מתחת שווה על מנת למנוע נזק לארי

  לכיסויים למנוע עיבוי.
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הקבלן יאחסן חומרי מלט מעל הקרקע, מתחת לכיסוי ובמקום יבש   .2    

  ויאחסן את האגרגטים מכוסים במקום יבש.

שעות לפני  24הקבלן יספק ויאחסן את כל החומרים באתר לפחות   .3    

  תחילת העבודה.

  

  חומרים  ד.  

  שיש סינתטי:  .1    

אריחים סינתטים מותאמים משרפים יצוקים מיוצרים מאגרגטים של       

שיש ללא שבר (הגודל יתאים לדוגמא) שנשטפו ונטולים כל חומר זר או 

חומרים מזיקים, מעורבבים עם שרפי פוליאסטר באיכות גבוהה, 

מוספים, מעכבים, פיגמנטים של צבע ואבק שיש. הבלוקים ייוצרו 

ם בתדירות גבוהה ולחץ בתנאי ואקום בתבנית, בדחיסה ומרוטטי

להבטחת הסרת גזים אינרטים. לאחר תהליך הדחיסה, הבלוקים 

יאושפרו בתנור פולימריזציה אשר יאפשר רישות מלא של הפולימרים 

  בשימוש תהליך הייצור.

  מידות:  א)      

מ"מ באורך אקראי כמתואר בתכניות ובעובי  300מ"מ או  600        

בלבד מוכן לליטוש (אבן ירושלמית  מ"מ עם גמר משופשף 20

מלוטשת או מסותתת) באתר בסיום ההתקנה, עם שפות 

  ריבועיות ואשר עונים לדרישות הר"מ:

  2.42.5 Kg/dm3 (ASTM C97)  צפיפות:        

  0.050.2% (EN 99)    ספיגת מים:        

  2035 N/mm2 (EN 100)    חוזק לכפיפה:        

  110140 N/mm2    חוזק ללחיצה:        

 2729mm (Standard NF P 61  התנגדות לשחיקה:        

302)  

  )Mohs Scaleאו יותר ( 3      קשיות:        

מ"מ (מוצר ייצור או  0.5סטיה מותרת מימדית: אורך/רוחב:         

  חתוך באתר)

  צבע:  ב)      

תחום הצבעים עבור אריח השיש הסינתטי הצבעוני יהיה         

אבן הירושלמית בתחום חום/בג' עם שבבי אבן, התואמים את ה

  בשימוש בקירות האנכיים בתוך ומחוץ לבנין.

  גמר:  ג)      

  הגמר של אריחי השיש הסינתטי המותאם יהיה כדלקמן:        
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סטנדרטי של היצרן עבור אריחי שיש  גמר מלוטש:  )1        

סינתטי במערכת מושלמת ומותאמת לדוגמאות של 

  המזמין בכל המובנים.

ותתת יבוצע במפעל של גמר האבן מס גמר מסותת:  )2        

היצרן כך שיתאימו לדוגמאות בכל המובנים. במהלך 

הסיתות, הקבלן יגן וישמור על פינות אחידות למניעת 

שבירת חתיכות וכך לשמור על בליטות חדות וישרות. 

יש לסתת בפעולה רציפה תוך שימוש בציוד מכני לקבל 

חזות אחידה. היצרן לא יחליף ציוד, חומרים או 

במהלך עבודת הסיתות עבור כל האריחים של  תהליכים

כל הפרויקט. יש לסלק ולהחליף יחידות אשר יקבלו 

  חזות לא רגילה כתוצאה מעבודת הסיתות.

  

  יריעת הפרדה:  .2    

  מ"מ. 0.16קרום פוליאתילן בעובי       

  שריון:  .3    

מ"מ, רשת ברזל  1.5מ"מ, קוטר  50x50, מידות התיל עיניים 580ת"י       

  מגולוונת.מרותכת 

  תערובת המלט:  .4    

. מוצרים דומים Laticreteחומרים המפורטים בהמשך מיוצרים על ידי       

יתקבלו בתנאי שיצרן השיש  Bostik-ו Mapei Corpמיוצרים על ידי 

  הסינתטי מאשר את השמוש במצעים שלהם:

עם חומר מילוי  Laticrete 4237שכבה מקשרת: מוסף נוזלי   א)      

  .Laticrete 211אבקתי 

 Laticreteעם מוסף  Laticrete 226שכבת מלט: תערובת מלט   ב)      

3701.  

  רובה:  .5    

: מוצרים דומים Laticreteהמוצרים המצוינים בהמשך מיוצרים על ידי       

יתקבלו בתנאי שיצרן השיש  Bostik-ו Mapei Corpמיוצרים על ידי 

  הסינתטי מאשר את השמוש במצעים שלהם:

  Laticrete Latpoxy SP 100  א)      

  מערכת איטום:  .6    

  .05כמפורט במפרט המיוחד פרק       

 ST-6חומר איטום שקוף לאריחי רצפה מאבן ירושלמית מלוטשת (סוג   .7    

  ):ST-8 -ו



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  197עמוד 

יש לספק את חומר איטום שקוף המפורט להלן עבור אריחי הרצפה       

פול מאבן ירושלמית מלוטשת כמערכת שלמה, לרבות חומרי ניקוי לטי

  מקדים, מסירי רובה וחומרי איטום. יש לספק את אחד מהר"מ:

 ,Star System Productsמיוצר על ידי  Star Impregnator  א)      

MTA, Inc.  

  HMK Stone Care Systemמיוצר על ידי  HMK S34  ב)      

  ):S-1חומר איטום עבור מישקים השונים ממישקי התפשטות (סוג   .8    

      ASTM C920, Type M, Grade P, Class 25יש להשתמש ב , - 

T,M,A,O  מתפלס מאליו; המוצרים העונים לדרישות הנ"ל יש לספק

  את אחד מהר"מ:

  THC 900 (Tremco)  א)      

  Urexpan Nr-200 (Pecora Corp.)  ב)      

  Sonolastic SL2 (Sonneborn Building Products)  ג)      

  מישק התפשטות או בקרה:  .9    

  אחד מהמפורטים בהמשך עבור כל הפרויקט:יש לספק את       

  :Shluter Systemsהמוצרים המפורטים בהמשך מיוצרים   א)      

יש לספק רצועות צד פליז הכוללים קטע בקרה   )1        

מנאופרן מעוצב מראש בגוון בז' עם רגלי עגינה מפליז 

  מ'). 4.8(מסופק באורכים מינימליים של 

מיוצרת על ידי  DILEX-MKSNיש לספק מערכת   )2        

Shluter Systems  גובה הרצועה יהיה בהתאם)

  להמלצת היצרן).

 Vexcoltהמוצרים המצויינים בהמשך מיוצרים על ידי   ב)      

International Limited:  

יש לספק רצועות צד מפליז המשלבים קטע בקרה   )1        

מניאופרן גמיש בגוון אבן (בז') עם רגלי עיגון מפליז 

  מ"מ). 4.8ך מינימלי של (מסופקים באור

מיוצר על ידי  Tri-Lock THD-NL Systemיש לספק   )2        

Vexcolt International Limited  גובה הרצועה יהיה)

  על פי המלצת היצרן).
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  התקנה  ה.  

הקבלן יעמוד בדרישות הכתובות, המלצות ומפרטים של יצרן אריחי   .1    

שטות, יצרן המלט השיש הסינתטי לכל המתקן, יצרן מישקי ההתפ

  ויצרני המוצרים האחרים המצויינים עבור כל ההתקנה.

הקבלן יבדוק את התשתית, בנייה סמוכה והתנאים בהם תבוצע   .2    

העבודה. המתקין לא יתחיל בעבודה עד אשר תנאים בלתי מתקבלים 

יתוקנו על ידי הקבלן. המתקין יוודא שהתשתיות לריצוף באריחי השיש 

יבשים, נקיים וללא שמנים, ללא אבק, שכבות שעווה  הסינתטי קשיחים,

. הקבלן 5%ותרכובות אשפרה. תכולת הלחות של הבטון לא תעלה על 

יאשר שהתקנת המסגרות השקועות, פריטי חשמל, אינסטלציה ומכונות 

ועוד הממוקמים באריח הוכנו לפני תחילת העבודה. כל השטחים 

יצוקים, יציבים, מפולסים התותמכים יהיו מבוססים קונסטרוקטיבית, 

  מ'. 3מ"מ על  5ומיושרים לסטיות מותרות במישור של 

הקבלן יבדוק בקפידה את אריחי השיש הסינתטי לשינויים בגוונים   .3    

שהינו טבוע בכל שיש טבעי וסינתטי. אריחים בעלי שינויים נראים לעין 

הקבלן ימויינו ויונחו בצד לשימוש במקומות מתאימים במרקם הומוגני. 

יספק ציוד תאורה מתאים בנוסף לתאורה הקיימת באזור בו מתבצעת 

  העבודה כך שהשינויים בגוון יעשו בקלות.

הקבלן יחספס את התשתית על ידי ניקוי חול, כפי שיידרש על מנת לספק   .4    

משטח מתאים או להסיר תרכובות אשפרה או מזהמים שיפריעו לחיבור 

  מתאים של הטיט לאריח.

ש לערבב את הטיט והרובה כך שיענו לדרישות היצרן לרבות אלו י  .5    

לחלוקה מדויקת של החומרים, מים או מוספים; סוג ציוד הערבוב, 

קביעת מהירות המערבלים, מכלי ערבוב, משך זמן לערבוב ותהליכים 

אחרים הדרושים להכנת הטיט והרובה באיכות אחידה עם תכונות 

  המתואר. ביצוע אופטימליות עבור היישום

  מערכת:  .6    

מערכת אריחי שיש סינתטי לריצוף תהיה בעלת יריעת הפרדה על ידי       

שימוש בשיטת ריצוף עם מריחת שכבת טיט מלאה מתחת לאריח. 

במקומות נבחרים כגון חדרי שירותים ובמקומות אחרים המתוארים 

בתכניות, רצפת השיש הסינתטי תותקן מעל מערכת איטום (כפי 

  ).05פרט המיוחד פרק שמפורט במ

  מ"מ במישקים. 100יש לספק יריעת הפרדה בחפיפות של לפחות   .7    

  יש להכין שכבת טיט כמפורט להלן:  .8    

יתקבלו בתנאי  Bostik -ו Mapei Corpמוצרים דומים מיוצרים על ידי       

  שיצרן השיש הסינתטי מאשר את השמוש במצעים שלהם:
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 Laticrete 226עם  Laticrete 3701 Mortar Admixיש לערבב   א)      

Thick Bed Mortar Mix שיהיה חצי יבש בעקביות. כאשר ,

הוא ידחס תתגלה רשת דקה של לייטקס על פני השטח. יש 

  מ"מ) של טיט ולדחוס. 25להניח חצי מעובי הכולל (בערך 

 1.5מ"מ וקוטר  50x50יש להניח רשת תיל מרותך במידות עין   ב)      

טיט בחפיפה בתפרים ברשת אחת מלאה מ"מ באמצע שכבת ה

ונתמכת כך שהרשת תהיה שקועה באמצע שכבת הטיט. אין 

  לאפשר לקצוות הרשת לגעת במשטחים אנכיים.

מעל הרשת ולדחוס. יש לפזר את  Laticrete Mortarיש להוסיף   ג)      

שכבת הטיט בעובי אחיד במפלסים הנדרשים להנחה מדויקת 

ארת. יש לצקת בתבנית וליישר של האריח על שכבת הגמר המתו

שכבת טיט מספיקה לכסות את תחתית האריח במלואו לצורך 

קיבוע ראשוני. אין לאפשר למצע המלט להתאשפר לפני הנחת 

האריח. יש להסיר את עודפי הטיט משפת האריח ולפנות אותו 

  לפני הנחת האריח.

 Laticrete 4237 Thin Set Mortarיש לערבב תערובת של   ד)      

Additive.לצורך יצירת שכבה מקשרת מעל שכבת הטיט ,  

יש למרוח את תחתית כל אריח ולהניחו במקומו. יש להניח את   .9    

האריחים על פי הדוגמא המופיעה בתכניות. אין להפסיק את הדוגמא 

סביב פתחים. יש ליישר את מישקי הקיר, שיפולים ורצפה. יש לחתוך 

יש להניח את מישקי האריחים  ולהתאים את האריחים במידת הצורך.

ברוחב אחיד מותנה בסטייה המותרת במידת האריח. מישקי האריחים 

מ"מ ויהיו אחידים תוך שימוש ביוצרי מרווח תעשיתיים  1.5יהיו 

  מפלסטיק.

הקבלן יבצע את המישקים אטומים למים, ללא חללים, סדקים, עודף   .10    

  טיט או עודף רובה.

ידת מילוי הטיט מתחת לאריח על ידי נקישה על גבי הקבלן יבדוק את מ  .11    

האריח, מיד לאחר הנחת האריח. הקבלן יחליף יחידות עם צליל של חלל 

  ריק.

מישוריות ההתקנה תובטח אף על פי שהרצפה מתוכננת לעבור הברקה   .12    

עם סיום העבודה על מנת שיקל על התהליך וימנע יצירת גלים בעת 

  הברקת הרצפה.
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  תפרי התפשטות/בקרה:  .13    

יש להמשיך את התפר הקיים ברצפת הבטון אל הריצוף. יש   א)      

למנוע מחדירת טיט או רובה אל התפרים. יש לבצע את התפרים 

בהתאם להוראות הכתובות והמלצות של היצרן, במרווחים של 

מ' בכל כוון, לרבות עיגון והגנה דרושה ברוחב ועומק  4.8

רטים. תפרי ההתפשטות/בקרה כמתואר בתכניות ו/או בפ

יבוצעו במקומות בהם האריחים משיקים עם משטחים אשר 

עוצרים את הריצוף כגון קירות היקפיים, סיפים, עמודים, פינות 

של קירות וכו' וישירות מעל תפרים קונסטרוקטיביים ברצפת 

הבטון, אלא אם צויין, פורט או הומלץ אחרת על ידי יצרן השיש 

ות את חריצי תפרי התפשטות מתחת לשכבת הסינתטי. יש לנק

הטיט אל יריעת עד לרצפת הבטון. אין לחתוך תפרי 

  התפשטות/בקרה בתוך האריחים לאחר הנחתם.

יש להתקין רצועות של תפרי התפשטות/בקרה במקומות   ב)      

ובתצורות המתוארים בתכניות ובפרטים כאשר הטיט במצב 

עקביות מעל רצועות עבודה פלסטי. הרצועות יקבעו ישירות וב

ומוטות קצף תאי דחוס. הטיט המקשר את מערכת התפרים 

יעובד במרית להבטיח עיגון יציב בחומרים צפופים ודחוסים 

תוך כדי נקיטת אמצעי זהירות לא להוציא את רצועות המילוי. 

מ') ללא  4.8מישקי התפשטות יותקנו באורך מלא בלבד (

ות של מישקי התפשטות מישקי ביניים. יש ליישר ולחבר קצו

בצורה הדוקה על מנת ליצור מישק רצוף בלתי מופרע. הקצוות 

על מנת ליצור  T -של מישקי ההתפשטות יסתיימו תמיד ב

קופסא חלקה ונקייה. החלק העליון של מישקי ההתפשטות 

יהיה במפלס זהה או קצת מעל מפלס האריח על מנת ליצור 

  ש וההברקה.משטח חלק ללא שפות לאחר השלמת הליטו

  רובה:  .14    

שעות לפני מריחת  48הקבלן יאפשר לאריח להיקבע למשך זמן של       

 Laticreteהרובה. יש למרוח רובה מעל מישקי האריחים עם תרכובת 

Latapoxy SP 100  בצבעים שיבחרו על ידי המזמין. אין להשתמש

ברובה הכוללים חול או להוסיף חול לרובה במקומות שבהם האריחים 

מותקנים. יש להיזהר כאשר מורחים את הרובה על מנת למנוע שריטות, 

  כתמים או נזקים למשטח הריצוף.
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  ליטוש והברקה:  .15    

הקבלן ידחה את הליטוש וההברקה עד לאחר השלמת עבודות כבדות       

ותנועת בנייה במקום תוגבל. הקבלן ישלים על ידי ליטוש תוך שימוש 

רטים על ידי יצרן אריחי השיש הסינתטי או בציוד ובחומרי שחיקה המפו

  לפי הדוגמא המאושרת אצל המפקח.

-ST -ו ST-6חומר איטום חודר לאריחי אבן ירושלמית מלוטשת מסוג (  .16    

8:(  

בהתאם להמלצת יצרן השיש הסינתטי ויצרן החומר האיטום החודר       

 - שיספק הגנה חודרת ויענה לערכי המידות בהחלקה בבדיקה בהתאם ל

ASTM C1028 :כמפורט להלן  

  .0.06רצפות מפולסים ושלחי מדרגות: לפחות   א)      

  .0.08רצפות משופעות ורמפות: לפחות   ב)      

  יישום חומר איטום במישקים:  .17    

במקומות שונים מהמיקומים של מישקי ההתפשטות ובמקומות       

המתוארים בתכניות על ידי יצרן הריצוף של מערכת השיש הסינתטי, 

הקבלן יתקין חומרי איטום, חומר מילוי ואביזרים נוספים לריצוף, 

  כמפורט להלן:

מריחת שכבת יסוד במישקים: יש למרוח שכבת יסוד בתשתיות   א)      

המישקים במקומות על פי המלצת יצרן חומר איטום מישקים. 

יש להגביל את שכבות היסוד לאזורים של קשר חומר האיטום 

  ילות או גלישות אל משטחים סמוכים.של המישק; יש למנוע נז

יש להתקין את חומרי המילוי של המישקים לספק תמיכה   ב)      

  לחומרי האיטום.

יש להתקין את חומר האיטום על ידי מגע ישיר והרטבה מלאה   ג)      

של התשתיות תוך כדי מילוי מלא של המישק, מגרעות 

 המיועדות עבור כל תצורת מישק ומספקים צורות ועומקים

בחתכים לרוחב, אחידים ביחס לרוחב המישק המאפשר יכולת 

תזוזת מישק אופטימלית. יש להחדיר את חומר האיטום 

  במקביל להתקנת בסיסי חומר האיטום.
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  שטיחים  10.11

  הגשות הנדרשות עבור התקנת השטיח  א.  

  נתוני המוצר:  .1    

חומרים היצרן יגיש ספרות, מפרטים והוראות התקנה מודפסות עבור ה      

המפורטים כאן וכן נתונים נוספים כפי שידרשו להראות העינות 

למפרטים אלה לרבות נתונים כתובים על תכונות פיזיות, עמידות, 

  התנגדות לדהייה ותכונות עמידות בפני אש.

  דוגמאות:  .2    

 50x50הקבלן יגיש דוגמאות של כל סוג וצבע של שטיח מפורט, במידות       

, המראים את כל מגוון מידה שהמפקח יבחר  או בכל 60X60, ס"מ

הצבעים, מרקם ושינויים בתצורה צפויים. יש להכין את הדוגמאות 

  מאותם חומרים שיעשה בהם שימוש במהלך העבודה.

  

  טיפוס-אבי  ב.  

טיפוס של כל סוג צבע שטיח -לאחר אישור דוגמאות השטיח, הקבלן יבצע אבי    

מ"ר הכוללים את השטיח  10דל במקומות אשר יורה עליהם המפקח, בגו

טיפוס כנדרש -המפורט ואת האביזרים הנדרשים. הקבלן ישנה או יתקן את האבי

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, כך שישמשו כסטנדרט לעבודה הנדרשת 

  עבור הפרויקט.

  

  חומרי השטיח  ג.  

ויעשה על גבי רצפת  921ות"י  636ריצוף בשטיחים יעמוד בדרישות ת"י   .1    

  בטון.

. ITCמיוצר על ידי חברת  KOBALTכדוגמת  CP-1שטיח מסוג   .2    

 Interface - ו Heuga ,Golae Carpet ,Milkenמוצרים זהים תוצרת 

יתקבלו בתנאי שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו, וכפוף להגשה של הקבלן 

של אישורים כתובים מהיצרן המעידים על היותם שווי ערך למוצר 

ותנה בבחינת היותם שווה ערך על ידי המזמין הסטנדרטי המוגדר ומ

  והמפקח.

  סיבים. 1/10תהליך ייצור: לולאות בגובה   א)      

  .CMP-IMPRELפולימיד (ניילון)  100%הרכב הסיב:   ב)      

  גב השטיח: גומאוויר מלטקס.  ג)      

  מ"מ. 4.5גובה הסיב:   ד)      

  גומאוויר. 7.5גובה כולל:   ה)      

  גר'/מ"ר. 750משקל הסיב:   ו)      

  גר'/מ"ר, עם הגב. 2,275משקל כולל:   ז)      
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  .97,300צפיפות הלולאות למ"ר:   ח)      

תכונות: אנטי סטטי עם סיבי מתכת שזורים מיוצר על ידי   ט)      

BEKXINOX מטופל עם חומר דוחה כתמים מסוג ,

SCOTCHGARD  3מיוצר על ידיM.  

  

  יישום השטיח עבור שטיחי רצפה  ד.  

ק את התשתיות, בנייה סמוכה והתנאים בהם תבוצע העבודה. יש לבדו  .1    

יש לוודא מה הם הגבולות המומלצות ללחות ותכונות האלקלין של 

  תשתית הבטון, עם יצרני השטיחים.

יש לפנות פסולת, לנקות במטאטא או לשאוב את המשטחים לריצוף. יש   .2    

ושקיעות  להשתמש בתרכובות לפילוס ולהטלאה, למילוי סדקים, חורים

בתשתית. המשטח יהיה חלק, מפולס ובגובה המתאים. יש להסיר 

בליטות משטחי הבטון על ידי שפשוף השטח. אין להשתמש בתרכובות 

על בסיס גבס לפילוס או תיקון. המשטח יהיה חלק, מיושר ובמפלס 

מ"מ על  3המתאים. הבדלים במפלס, אנך או שיפוע המשטח לא יעלו על 

  .מ' בכל כוון 3כל 

הקבלן ינקה את התשתית על מנת להסיר חומרים מזיקים אשר יפגעו   .3    

בעבודה. יש להסיר ציפויים ממשטחים אשר ימנעו הדבקה, לרבות 

, PVCחומרי אשפרה שאינם מתאימים לחומרי ההדבקה של רצפות 

  צבעים, שמנים, שעוות וחומרי איטום.

היצרן. ההדבקה  יש להדביק את השטיח עם דבק אשר יומלץ על ידי  .4    

  תעשה כך שהקצוות הצמודות של חלקי השטיח לא יהיו גלויים לעין.

במפגש (רצועת קצה) בין שטיח וסוג ריצוף אחר: סרגל אלומיניום   .5    

מאולגן חלק; יש להתקין את רצועת הקצה בכל מקום שבו קצה השטיח 

 חשוף לתנועה, אלא אם צויין אחרת. יש להתקין באורכים בודדים בכל

  מקום שניתן, מובטח על פי הוראות היצרן. יש לספק את אחד מהר"מ:

  No. 174C” as manufactured by Pemko  א)      

  No. 1545A” as manufactured by Zero Intermational  ב)      

  No. 504S” as manufactured by Hager  ג)      

יוד יש להמשיך את צפוי השטיח לתוך ארונות וחדרונים ומתחת לצ  .6    

ורהוט נייד בחדרים או חללים מתוכננים לקבל ציפוי בשטיח, לרבות 

מכסים שקועים בתוך החללים האלה. בפתחים יש לכוון את החיבורים 

מתחת לדלת כאשר הוא במצב סגור; אין למקם את החיבורים בניצב 

למשקופי הדלתות בכוון תנועת האנשים. אין לגשר מעל מישקי הפרדה 

יש לחתוך פתחים בשטיח עבור שקעי חשמל, צנרת  בבניין עם השטיח.

וחדירות נוספות כפי שידרשו. יש לשמור על סטיות מותרות צמודות כך 

  שקצה השטיח יהיה מכוסה על ידי סרגלי קצה.
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יש להתקין רצועת קצה במקומות שהשטיח יהיה נתון לתנועה מוגברת,   .7    

ם, מובטחים אלא אם כן יצויין אחרת. יש להתקין באורכים בודדי

  בהתאם להוראות היצרן.

  ס"מ זהה לשטיח בכל תכונותיו ועם קצה עליון תפור. 7שיפולים: בגובה   .8    

השטיח יימסר נקי ללא דבק, צבע, שמנים או כתמים וללא פגמים בצבע   .9    

או מירקם של השטיח. יש להגן על השטיח מנזק ולכלוך. יש להשתמש 

  ק את החיבורים בכיסוי המגן.בחומר כיסוי לא מכתים. יש להדבי

  

  (לשטחי פנים) ריצוף טראצו אפוקסי  10.12

  . כללי1

  תשתית: 1.01

מילימטרים ביחס  3 -התשתית לציפוי תהיה מבטון בעל מישוריות נאותה: הפרשים קטנים מ

מ' המונח ע"ג הרצפה במקומות אקראיים. גימור הרצפה מוחלק  3לסרגל אלומיניום באורך 

 םמחסום רטיבות יעיל. יש להקפיד על ביצוע האלמנטי אהבטון נדרש להימצ הליקופטר  תחת

הקונסטרוקטיביים כנדרש בתכניות הרצפה לרבות תפרים לסוגיהם. לפני הציפוי יש לוודא 

 10 -ללא מזהמים כלשהם. טמפרטורת החדר בעת יישום לא תפחת מ -שהבטון יבש ונקי 

פרשי גבהים,שברים,יטופלו במסגרת תיקוני מעלות צלסיוס. במידה וברצפה יש סדקים ,ה

  תשתית וישולמו בנפרד.

  אבטחת איכות: 1.02

 NTMA )National Terrazzo and Mosaic -. החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה

Associationנדרש שקבלן הציפוי יבצע את עבודתו בהתאם לסטנדרטים של ה .( - 

NTMA,FDA  ו- USDA  

  העברת חומר רקע: 1.03

  הגשת הצעתו יעביר קבלן הציפוי חומר טכני שיכלול: עם 

  ס"מ לכל צבע וסוג טראצו; 25ס"מ *  25א) שני מדגמים במידות 

  ס"מ כ"א;  15) באורך Divider Stripsב) שני סוגים של סרטי הפרדה ( 

  ג) שני העתקים של מסמך הנחיות/המלצות לתחזוקה נאותה של הרצפה; 

  החומרים לדרישות המפרטים השונים; ד) תעודות המעידות על התאמת

  ).Material Safety Data Sheetsה) הנחיות בטיחות ( 

  אספקה אחסון וטיפול: 1.04

אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול (שקים, חביות). החומרים 

  מעלות צלסיוס. 30עד  10יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום הטמפרטורות 

  אחריות: 1.05

  שנה ותחל ממועד השלמת העבודה. 1תקופת האחריות תהיה 

  

  חומרים: 2.00

  או ש"ע CR TERRAZZO PRIMER: א) פריימר
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  או ש"ע CR TERRAZZO BINDER: ב) שרף אפוקסי

  הרכב אגרגטים: .ג)      

גדלים  סטנדרטים, גוון האגרגטים סטנדרטי  2-יהיו ב NTMAאגרגטים יעמדו בדרישת     

/אפור/שחור) אגרגטים כללי: שיש, גרניט, זכוכית, מידות האגרגטים ודירוגם יהיה (לבן

 . עליהם לעמוד בקריטריונים הבאים: NTMA -עפ"י סטנדרטים של ה

Abrasion and Impact resistance (ASTM C-131), not exceed 40% loss. 24 Hour 

absorption rate not to exceed 0.75 %. Chips shall contain no deleterious or foreign 

matter. Dust content less than 1% by weight.  

) Gauge( 16¼" * ½" * " עשויים אבץ במידות Lבעלי צורת " ):Stripsד) סרטי הפרדה (

   מ"מ         1ובעובי של 

    400OBTEGOה) סילר מסוג 

  

  ביצוע -  3

  בדיקת תשתית: 3.01

נדרש לבחון אזורים ניזוקים העלולים להשפיע על ביצוע הציפוי.  לפני יישום הטראצו  א)

  או ש"ע CRTERRAZO MEMBRANEסדקים בתשתית הבטון יכוסו 

מ"מ,פערים בדרישות המישוריות של התשתית יטופלו  6עובי מערכת הציפוי הסופי הינו   ב)

מודד עם ויתומחרו בנפרד. לא יורשה ביצוע של אפוקסי טראצו בעובי משתנה בכדי להת

פערים אלו. יישום שכבת האפוקסי טראצו יחל רק לאחר השלמת הטיפול בכל הבעיות 

  בתשתית. 

  ביצוע: 3.02

. תפרים בציפוי ימוקמו "מעל" NTMAתשתית לקבלת הציפוי תוכן עפ"י הנחיות   א)

 2.5X2.5לתפרים בתשתית ותפרי דמה . סרטי הפרדה יותקנו על פי התכניות, ולא יעלו על 

  קום סופי יתואם עם המבצע. מ' מי

רולקות טרומיות מאפוקסי טראצו בגוון זהה לרצפה יוצקו וילוטשו בבית מלאכה של   ב)

המבצע ויסופקו ויותקנו על פי התוכניות. עליהם להיות עשויים מחומר זהה לחומר 

  הציפוי ובעלי גימור דומה.

. תערובות NTMAלפני ביצוע הטראצו יש ליישם שכבת פריימר בהתאם להנחיות   ג)

  הטראצו יתוחמו בגבולות סרטי ההפרדה. 

) באמצעות מכונות שיוף מסוג Rough Grindingגימור: ראשית יבוצע חספוס/שיוף גס (  ד)

HTC  950  ק"ג לפחות. המחוברת  300מינימלי ובמשקל  90ראשים בקוטר  4בעלות

ק ! בהמשך יבוצעו לשואב אבק תלת שלבי מאותו היצרן ,לא יורשה ליטוש ללא שואב אב

. במידה ותידרש רמת ליטוש גבוהה יותר GRIT-800שלבי ליטוש עד רמת ליטוש  7

  יתומחר וישולם בנפרד.

  או ש"ע OBTEGOיש ליישם שכבת איטום     ה)
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  :  המשטח יעמוד בקריטריונים הבאים

  אגרגט לפחות .  70%פיזור אגרגט יהיה אחיד ויכלול 

   NTMAות חללים בפני המשטח יעמדו בדריש

  הגנה :

  עם השלמת עבודתו ישמור המזמין על הטראצו עד למסירה סופית,והאחריות תהיה על 

  מזמין העבודה 

  :  אחזקה

  

  לשטחי חוץ –מפרט טראצו מינראלי  10.13

  MINERAL TERRAZZO תרצפ

 כללי -1

  :תשתית 1.01

ם מילימטרי 3 -התשתית לציפוי תהיה מבטון בעל מישוריות נאותה: הפרשים קטנים מ

מ' המונח ע"ג הרצפה במקומות אקראיים. גימור  3ביחס לסרגל אלומיניום באורך 

). תחת הבטון נדרש להימצא מחסום אדי מים ורטיבות Steel Trowelהרצפה מחורץ (

יעיל. יש להקפיד על ביצוע האלמנטים הקונסטרוקטיביים כנדרש בתכניות הרצפה לרבות 

ללא מזהמים כלשהם.  - שהבטון יבש ונקי  תפרים לסוגיהם. לפני הציפוי יש לוודא

  מעלות צלסיוס. 10 -טמפרטורת הסביבה בעת יישום לא תפחת מ

  :אבטחת איכות 1.02

 NTMA )National Terrazzo and Mosaic - . החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה

Associationנדרש שקבלן הציפוי יבצע את עבודתו בהתאם לסטנדרטים של ה .( - NTMA.  

  

  :העברת חומר רקע 1.03

דוגמאות  2. עד עם הגשת הצעתו יעביר קבלן הרצפה חומר טכני שיכלול: מדגמים לכל צבע 

  לכל גוון.

  

  :אספקה אחסון וטיפול 1.04

אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול (שקים, חביות). החומרים 

  מעלות צלסיוס. 30עד  10יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום הטמפרטורות 

  :אחריות 1.05

שנות אחריות  5- ניתן להרחיב ל ותחל ממועד השלמת העבודה. לשנהתקופת האחריות תהיה 

  תחת חוזה אחזקה
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  מוצרים -  2

  :חומרים 2.01

  א) פריימר צמנט פולימרי.

 : צמנט מיוחד בתוספת ערבים פולימריים ומים.חומר מקשרב)       

       ומעורב ביחס עפ"י הנחיות יצרן  NTMA -ב עפ"י הנחיות אגוד ההחומר המקשר יעורב   

   י מיוחד לקבלת רצפתמינראלעם שיש, אבן טבעית, גרנית (עפ"י הנחיות האדריכל) ופילר    

  מילימטרים. מדגמי הטראצו ייבדקו כמפורט להלן:  20-25 טראצו בעובי של    

  :תערובות 2. 02

- שיש, גרניט או אבן ו 66%  ע"י האדריכל. האגרגטים יהיוא) בחירת גוון הטראצו תיעשה 

  אבקת  שיש.  34%

  .NTMA -ב) יחסי העירוב יהיו עפ"י המלצות איגוד ה

  .NTMA - ג) עירוב הטראצו יבוצע עפ"י המלצות איגוד ה

   יתומחר בנפרד              - גוונים אחרים ע"י פיגמנט ומאגרגטים סטנדרטים. הצמנט אפור ולבן גווני

  

  ביצוע -  3

  :פיקוח 3.01

א) לפני יישום הטראצו נדרש לבחון אזורים ניזוקים העלולים להשפיע על ביצוע הציפוי. 

  או ש"ע CR  FLEX Membraneסדקים בתשתית הבטון יכוסו ב: 

ב) פערים בדרישות המישוריות של התשתית יטופלו בנפרד. לא יורשה ביצוע של הטראצו 

ד עם פערים אלו. יישום שכבת הטראצו יחל רק לאחר השלמת בעובי משתנה בכדי להתמוד

  הטיפול בכל הבעיות בתשתית.

  :ביצוע 3.02 

  .NTMA - א) תשתית לקבלת הציפוי תוכן עפ"י הנחיות איגוד ה

ג) לפני ביצוע רצפת הטראצו יש ליישם שכבת פריימר כמופיע לעיל  תערובות הטראצו יתוחמו 

  בגבולות סרטי ההפרדה. 

  ע"י מכונות  24גימור: ראשית יבוצע חספוס/ שיוף גס באמצעות יהלומים מס' ר: ה) גימו

 800ראשי גריסה בקוטר יעיל של  4עם  תבעלת גריסה פלנטארי  HTC   950ליטוש מסוג   

  לצורך שיפור המישוריות ולהורדת הגלויות הקיימות. מ"מ לפחות 

בעל עמידות גבוהה    cruפוליאוריטן   שכבות של 2ישום    איטום והגנה יבוצעו באמצעות ו) 

. לפוליאוריטן   NEOGARD 70805-7952בתנאי חוץ מסוג   UVלשחיקה ועמידות ל

  לצורך מניעת החלקה. תיתווספו כדוריות זכוכית ייעודיו

ז) הגנה: עם השלמת עבודתו של קבלן הרצפה, באחריות הקבלן הראשי להגן על פני השטח 

עד לקבלת  PVC/MDF/מ"מ 8מיקרון ומשטחי דיקט בעובי  200 באמצעות פוליאתילן בעובי

  העבודה ע"י המזמין.    
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  ציפויי רצפה:  10.14

   2הרב שכבתי בעובי  מערכת ציפוי אפוקסי בשיטת 

  מ"מ עם זריעת קוורץ למניעת שחיקה

  .או ש"ע CR PRIME –.   שכבת יסוד 1     

  שעות .12 - 24המתנה לשכבה הבאה  מיקרון (רטוב) . זמן 200עובי שכבה          

ליטוש ושאיבת ביצוע זריעה של קוורץ בגדלים שונים ובהתאם לרמת החיספוס הנדרשת .2

  עודפים 

או ש"ע בגוון הנדרש ופיזור קוורץ לקבלת  CR POXביצוע יציקת אפוקסי נוספת מסוג  .3

  מ"מ בממוצע .  2שיכבה בעובי 

 או ש"ע . CR POXמסוג סגירה באפוקסי שקוף  .4

  

  מ"מ  2בעובי   COAT SLמערכת ציפוי אפוקסי בשיטת 

  או ש"ע CR PRIME –.   שכבת יסוד 1     

  שעות .12 - 24מיקרון (רטוב) . זמן המתנה לשכבה הבאה  200עובי שכבה          

או ש"ע בגוון הנדרש לקבלת שיכבה בעובי  CR POXביצוע יציקת אפוקסי נוספת מסוג   .2

  מ"מ בממוצע .  2

 . CR POXמסוג באפוקסי שקוף  סגירה .3

 

  מיקרון 500בעובי   PAINTמערכת אפוקסי בשיטת 

  

  .או ש"ע CR PRIME –.  שכבת יסוד 1

  שעות .12 -  24מיקרון . זמן המתנה לשכבה הבאה  200עובי שכבה   

מיקרון  X 2 200בעובי  או ש"ע  CR COAT SLצבע אפוקסי מסוג  –. שכבת עליונה 2

  לקבלת גמר חלק .

 –אזורים בהם נדרש ציפוי עמיד שחיקה ועמיד כימי כגון מיסעות ניתן לתת שכבה עליונה ב

TOP COAT CR PU 150  ציפוי פוליאוריתני אליפטי עמיד כימי ועמיד  או ש"עUV 

מיקרון. גמר עור תפוז.ניתן לשלוט ברמת ההחלקה ולהוסיף גרגרי זכוכית ליצירת 150בעובי 

  משטח בטיחות. לפי הדרישה.
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  מ"מ לשטחי חוץ CR MULTYLAYER 2מערכת ציפוי פוליאוריטני בשיטת  10.15

  או ש"ע CR PRIME –.   שכבת יסוד 1     

  שעות .12 - 24מיקרון (רטוב) . זמן המתנה לשכבה הבאה  200עובי שכבה          

 או ש"ע ביצוע זריעה של קוורץ בגדלים שונים ובהתאם לרמת החיספוס הנדרשת .2

  איבת עודפים ליטוש וש

בגוון הנדרש ופיזור קוורץ   CR PU TOP COATביצוע יציקת פוליאוריטן מסוג  .3

  .)097678361(המסופק ע"י סי אר קונטק בע"ממ"מ בממוצע .  2לקבלת שיכבה בעובי 

 ע"או ש  CR PU TOP COATמסוג סגירה בפוליאוריטן אליפטי דו רכיבי שקוף  .4

 

 CR SIKA COMFORT FLOORוליאוריטן מסוג דקורטיבית  ע"ב פ מערכת ציפוי10.16

BASIC  מ"מ 2בעובי  

  שעות .12 -  24זמן המתנה לשכבה הבאה   161ביצוע פרימר אפוקסי מסוג סיקפלור  .1

  עד לעובי הנדרש 330ביצוע פוליאוריטן גמיש מסוג סיקפלור  .2

  שעות. 12 – 24זמן המתנה לשכבה הבאה  .3

  בגוון שיבחר .  305Wלור ישום שכבת צבע פוליאוריטן עליון מסוג סיקפ .4

  )09-7678361(מיושם ע"י סי אר קונטק בע"מ  .5

  

 CR SIKA COMFORT FLOORדקורטיבית  ע"ב פוליאוריטן מסוג  מערכת ציפוי  10.17

PRO  רצפה רכה ואקוסטית –מ"מ  8-6בעובי  

  שעות .12 -  24זמן המתנה לשכבה הבאה   161ביצוע פרימר אפוקסי מסוג סיקפלור  .1

  Comfort Adhesiveשכבת דבק  יישום של  .2

 Comfort Rugapolיישום שטיח גומי  .3

  בגוון שיבחר .  330ישום שכבת פוליאוריתן עליון מסוג סיקפלור  .4

  בגוון הנדרש.  305Wסגירה בסיקהפלור  .5

  )09-7678361(מיושם ע"י סי אר קונטק בע"מ  .6

  

  מ"מ 2בעובי  T PROLCRASHPHAמערכת ציפוי דקורטיבית לאספלט מסוג  10.18

  ע"או ש CR PRIME –שכבת יסוד  .1

  שעות .12 -  24מיקרון (רטוב) . זמן המתנה לשכבה הבאה  200עובי שכבה  .2

ע  ליטוש "או ש ביצוע זריעה של קוורץ בגדלים שונים ובהתאם לרמת החיספוס הנדרשת .3

  ושאיבת עודפים

לת בגוון הנדרש ופיזור קוורץ לקב  CR ASPHALT PROביצוע יציקת אפוקסי מסוג  .4

  ע"מ"מ בממוצע . גמר מחוספס או ש 2שיכבה בעובי 
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  אופני מדידה ותשלום  10.19

  כללי  א.  

בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הנושאים הבאים יילקחו בחשבון,     

  והמחירים יכללו אולם לא יהיו מוגבלים לר"מ:

  

  מחירי הריצוף יכללו:  ב.  

  חיתוך בתצורות מעוגלות.  .1    

  ריצוף כמתואר בתכניות.תצורות   .2    

  יריעת הפרדה, טיט עם זיון ושכבת התקשרות.  .3    

  חומרי הברקה ואיטום.  .4    

  שילוב מישקי התפשטות/בקרה/סיסמיים.  .5    

  הארכת הריצוף לתוך מגרעות, נקודות ניקוז וכו'.  .6    

דוגמאות, אבי טיפוס, מלאי נוסף כמפורט במקומות אחרים במסמכי   .7    

  החוזה.

  שילוב גוונים וצורות בחיפוי ובריצוף.  .8    

  

  מחירי הנחת אריחים יכללו:  ג.  

  בנייה במרקמים מעוגלים או משופעים.  .1    

  מרקמי הנחת אריחים כמתואר בתכניות.  .2    

דוגמאות, אבי טיפוס, מלאי נוסף, כמפורט במקומות אחרים במסמכי   .3    

  החוזה.

  שילוב מישקי התפשטות/בקרה/סיסמיים.  .4    

  

יכלול כיסוי זמני של הרצפה בסוף  PVC, מחיר רצפת 1000.09בנוסף לסעיף   ד.  

העבודה עד להשלמת כל עבודות הבינוי, על מנת למנוע נזקים לרצפה, ולאחר מכן 

ניקוי, איטום והברקה בשעוה. המחיר יכלול אספקת דוגמאות. מחיר מילוי 

  הבטון ימדד בנפרד.

  

בסיס שרפים יכלול את רצפת השרפים, חלקי  מחיר רצפה מצופה עם חומרים על  ה.  

מעבר ממתכת, כסויים לריפודי בטון, יריעת האיטום האינטגרלית וכן כל 

ההוראות המתוארות על ידי היצרן על מנת לקבל מערכת מושלמת וכן תכלול 

  ס"מ. מחיר מילוי הבטון ימדד בנפרד. 10שיפולים בגובה 

  

ול את האריחים, מצע מלט, חיזוק במצע מחיר רצפת אריחי שיש סינתטיים יכל  ו.  

טיפוס, יריעת הפרדה, רובה, חומר האיטום המוחדר עבור האבן - מתכת, אבי

המסותתת ובמקומות אחרים כפי שיידרש לעמוד בתקני עמידות בהחלקה, 

תוספת חומרים כמפורט ושיטות ההתקנה (לרבות ליטוש במקום) כך שתתקבל 

/בקרה/סיסמי ימדד במטר אורך ויכלול מערכת מושלמת. מחיר תפר ההתפשטות



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  211עמוד 

את המילוי, מחסום אש ו/או מחסום לחות משני הנדרש בתחתית התפר. המחיר 

טיפוס לשביעות - יכלול פיקוח של היצרן באתר, אספקת דוגמאות וייצור אבי

רצונו המלאה של המפקח. בנוסף, מחיר מערכת ריצוף בשיש סינטטי יכלול כסוי 

  תסתיים כל העבודה, על מנת למנוע נזק לרצפה.זמני של הרצפה עד אשר 

  

מחיר מ"ר שטיח יכלול חומרים ועבודה לרכישת, אספקת והתקנת השטיח   ז.  

- כמפורט לעיל, לרבות רצועות קצה. המחיר יכלול הספקת דוגמאות ובניית אבי

טיפוס לשביעות רצונו המלאה של המפקח. מחיר מילוי הבטון ימדד בנפרד. 

ול כסוי זמני של השטיח עד לסיום כל עבודות הבניה, על מנת בנוסף המחיר יכל

  למנוע נזק לשטיח.

  

מחיר משטחי ה"שיש" יכלול עץ לבוד, גב נגד נתזים, מסגרת תמיכה, עיבודים   ח.  

  שונים, רצועת חזית וכל העלויות האחרות הנדרשות לבצוע מושלם של העבודה.
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  עבודות צביעה -  11פרק 

  

  כללי  11.00

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר מהווים יחד  11קרוא פרק יש ל  א.  

את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות צביעה, אופני מדידה וכמפורט 

  במחירון.

  כוללים שילוב גוונים. מחירוןמחירי כל סעיפי הצבע ב  ב.  

כוונה מובהר בזאת במפורש שבכל מקום שבו לא מצויינים מספר שכבות הצבע ה  ג.  

  לשלוש שכבות לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.

  של המפרט הכללי יש להוסיף את הר"מ: 11.02בנוסף לסעיף   ד.  

יצירת גוון: יש לתת גוון לכל שכבה תחתונה בגוון בהיר יותר על מנהת להקל   ה.  

  בזיהוי של כל שכבה במקומות בהם יעשה שימוש במספר שכבות של חומר זהה.

קבלן יישם את החומרים בזהירות לעובי אחיד ומתאים של השכבה, ללא בועות ה  ו.  

אויר, סימני נזילה וסימני מברשת או פגמים אחרים. יש ליישם במינימום 

הברשות. גמר המשטחים יהיה בעל ברק, גוון ומירקם אחיד. יש ליישם את הצבע 

יישום אחר וציפוי שכבות באמצעות מברשת, גלילים, ציוד ריסוס או ציוד 

  בהתאם להוראות היצרן.

מספר השכבות ועובי השכבה הנדרשים יהיו זהים ללא קשר לסוג שיטת היישום.   ז.  

אין לצבוע שכבות נוספות עד לייבוש השכבה הקודמת בהתאם להוראות היצרן. 

יש לבצע ניקוי חול בין היישומים במקום שיש בו צורך לקבל משטח אחיד וחלק 

רן. יש להוסיף שכבות נוספות אם שכבות תחתונות, בהתאם להוראות היצ

כתמים או מצבים אחרים נראים לעין דרך השכבה העליונה עד אשר יתקבל גמר 

אחיד בגוון ובמראה. יש לתת תשומת לב מיוחדת להבטיח שהמשטחים, לרבות 

שפות, פינות, חריצים, ריתוכים ומהדקים חשופים יקבלו שכבה בעובי השווה 

  ים.למשטחים שטוח

יש ליישם שתי שכבות צבע למשטחי עץ חשוף במגע של החלקה ביניהם כך שלא   ח.  

תהיה הפרעה לפעילות. אין לצבוע חומרים אחרים במגע. יש להסיר את הצבע 

  אשר יושם במשטחים אלה.

יש לצבוע דלתות גישה, לוחות, קופסאות, רפפות פלדה, כיסוי מוליכים, מונים,   ט.  

כבת יסוד ועוד בצבעים אשר נקבעו. יש לצבוע משטחים פירזול חשוף צבוע בש

פנימיים של תעלות או צינורות במקומות גלויים דרך הרפפות עם צבע מט 

המתאים למשטח שנועד להיצבע. אין לצבוע לוחות שילוט על ציוד או תוויות 

  אחרות, סימני זיהוי, שילוט עם ציון פעולת הציוד או שם יצרן.

חימום וצינורות כל עוד הם חמים. יש לשמור עליהם שיישארו אין לצבוע ציוד   י.  

  קרים עד לאחר שהשכבה העליונה התייבשה לחלוטין.
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יש לאפשר לשכבות להתייבש ולעבור אשפרה בצורה יסודית לפני צביעת שכבות   יא.  

שעות בין צביעת כל שכבה בכל משטח, אלא  24נוספות; יש לאפשר פרק זמן של 

  ידי היצרן. אם צויין אחרת על

משטחים אשר יצבעו בצבע יסוד על פי הוראות של פרקים אחרים לא ידרשו   יב.  

לשכבות יסוד על פי פרק זה. הקבלן יתקן שכבות יסוד קיימות עם צבע יסוד או 

  צבע ביניים זהה, אלא אם צויין אחרת.

חים א שבמפרט הכללי, הקבלן יכין את השט11057, סעיף 11בניגוד לאמור בפרק   יג.  

המגולוונים המיועדים לצביעה על ידי הסרת שומנים עם חומר נקוי מומלץ 

וטיפול בשטחים מחוספסים על ידי שימוש בחומרים כימיים לפי המלצות של 

  יצרן שכבת היסוד. יש לשטוף תרכובות כימיות במלואן עם מים נקיים וטריים.

ה על מנת להבטיח יישום הקבלן יסתייע בסיוע טכני על יצרן הצבע במהלך העבוד  יד.  

  נאות של המוצר שלו.

כאשר יעשה שימוש בצבע עם מוסף נגד עובש יש לשים לב להוראות הכתובות של   טו.  

  היצרן לגבי תהליכי העבודה ואמצעי הזהירות לשימוש במוצר זה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור גוון לכל אחת מעבודות הצביעה מקטלוג   טז.  

RAL מיקס" וזאת ללא כל תוספת מחיר לעבודות הצביעה.-ראו "טמבו  

  

  צביעת מוצרי נגרות חדשים  11.01

  צביעת משטחי עץ חדשים תעשה כדלקמן:  

  ליטוש קפדני של העץ מכל צדדיו.  -  

טרפנטין  30%- מריחה בשמן איטום לעץ תוצרת "טמבור" או ש"ע, מדולל ב  -  

  שעות. 36- מינרלי והמתנה ליבוש כ

חת שכבה ראשונה של מרק פי.וו.א. תוצרת "טמבור" או ש"ע ליטוש ומרי  -  

  שעות. 24והמתנה ליבוש במשך 

ליטוש המרק, ניקוי מאבק ולכלוך ומריחה שניה של מרק כנ"ל, למילוי כל   -  

  שעות. 24החריצים והמתנה ליבוש 

ליטוש נוסף, ניקוי מאבק, צביעה בצבע סינטטי ראשון לבן של "טמבור" או ש"ע,   -  

  שעות. 24טרפנטין והמתנה ליבוש  10%-ב מדולל

ליטוש צבע היסוד לקבלת משטח חלק ואחיד. צביעה בשכבת צבע יסוד נוספת   -  

  שעות. 24כנ"ל, המתנה ליבוש 

צביעה בצבע עליון פוליאור או סופרלק של "טמבור" או ש"ע, לקבלת כיסוי מלא   -  

  וגוון אחיד והמתנה ליבוש.

  

  נגרות ישנים ומשטחי עץחידוש צבע של מוצרי   11.02

  חידוש צבע לנ"ל יעשה כדלקמן:  

  פירוק וסילוק חלקי צבע רופפים, סדוקים ופגומים במברשות פלדה ובנייר לטש.  -  

  ניקוי מלכלוך בנייר לטש.  -  

  חיספוס פני שטח צבועים ומבריקים בנייר לטש, עד להסרת הברק.  -  
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  וליטוש לאחר היבוש. תיקון פגמים במרק פ.וו.א. של "טמבור" או ש"ע  -  

  ניקוי מאבק.  -  

  צביעה בצבע יסוד של "טמבור" או ש"ע וליטוש לאחר היבוש.  -  

שכבות לפחות צבע עליון "פוליאור" או "סופרלק" של "טמבור" או  2-צביעה ב  -  

  ש"ע, עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.

  .11.01המתנה לייבוש בין השכבות השונות ושלב הסופי כמפורט בסעיף   -  

  

  חדשים מגולוונים צביעת מוצרי מסגרות  11.03

  לעיל. 06ראה פרק   

  

  חידוש צבע ע"ג מוצרי מסגרות ומשטחי מתכת ישנים  11.04

  חידוש צבע לנ"ל יעשה כדלקמן:  

  גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים, סדוקים ופגומים במברשות פלדה ובד שמיר.  -  

  בד שמיר.ניקוי מלכלוך וחלודה במברשות פלדה ו  -  

  חיספוס פני שטח צבועים ומבריקים בבד שמיר.  -  

  ניקוי מאבק.  -  

  " תוצרת "פירומגן" או ש"ע.100צביעת שכבה ראשונה של צבע "פירושקוף   -  

צביעה בשכבה אחת של צבע יסוד, מיניום סינטטי למתכת של "טמבור" או ש"ע,   -  

  מיקרון. 30-בעובי כ

יון "איתן" של "טמבור" או ש"ע, עובי כל שכבה שכבות לפחות צבע על 2-צביעה ב  -  

  מיקרון, עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. 30-כ

  

  צביעת פלדת קונסטרוקציה ופלדה ארכיטקטונית חשופה  11.05

שכבת יסוד בבית המלאכה עבור פלדה קונסטרוקטיבית ופלדה קונסטרוקטיבית   א.  

  ארכיטקטונית חשופה

עם תכולת מוצקים  Chromateר עם עופרת וללא משופ Alkydשכבת יסוד מסוג     

לפי נפח. שכבת היסוד תתאים להתזה על חומר חוסם אש או  55%מינימלית עד 

  צבע, המתאים ביותר.

עבור פלדה ארכיטקטונית ופלדה קונסטרוקטיבית אחרת חשופים למזג אויר יש   ב.  

  לספק את הפריטים הבאים מיושמים בבית המלאכה

  פלדה ארכיטקטונית קונסטרוקטיבית חשופה:שכבת יסוד ל  .1    

עד  0.05אורגני, בעובי -בתוך שרף לא ICשכבת יסוד עשירה אבץ מסוג       

 75%מ"מ לפחות, עם אשפרה עצמית עם תכולת אבץ מינימלית של  0.1

לפי משקל של התכולה הכוללת שאינה מתנדפת ותעמוד בדרישות 

SSPC Paint Specification Type No. 20בת היסוד תאושר על . שכ

עם  AASHTO Class Fידי היצרן על מנת לספק התחברויות מסוג 
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). שכבת AASHTO Division II, 10.17.3מקדם חיכוך להחלקה (ראה 

  .10היסוד תהיה ללא סדקי "בוץ" בהגדלה פי 

  שכבת ביניים לפלדה ארכיטקטונית קונסטרוקטיבית חשופה:  .2    

על ידי יצרן זהה. מסטיק אפוקסי, בעל  מותאמת לשכבת היסוד, מיוצרת      

  מ"מ. 0.15עד  0.1תכולה גבוהה של מוצקים, בעובי 

  שכבה עליונה עבור פלדה ארכיטקטונית קונסטרוקטיבית חשופה:  .3    

מותאמת לשכבת היסוד ושכבת הביניים ומיוצרת על ידי יצרן זהה.       

Aliphatic polyurethane מ"מ. 0.13ד ע 0.08, גמר משי, בעובי מינימלי  

  

כל שכבות היסוד עבור פלדה קונסטרוקטיבית ושכבות יסוד, ביניים ועליונות   ג.  

  יצבעו בבית המלאכה. –עבור פלדה ארכיטקטונית חשופה 

  

  להלן יצרנים מאושרים אשר מיצרים מערכות צבע כמפורט לעיל:  ד.  

  טמבור.  .1    

    2.  Carbolinr Company  

    3.  Tnemec Co. Inc.  

    4.  Ameron Protective Coatings  

    5.  Hempel Paints  

    6.  Tremco Ltd.  

  

  צבע מתנפח עבור פלדה קונסטרוקטיבית פנימית חשופה  11.06

של  ULיש לספק חומרי צבע מתנפח עם פיגמנטים מתמוסס במים או בתמיסה, עם דירוג   

ם דליקים שעה אחת, מתוכנן לעכב התפשטות להבות ומיועד לשימוש על משטחים פנימיי

  ובלתי דליקים.

  שכבת יסוד עבור מערכת צבע מתנפח  א.  

 SSPC-SP 6יש להכין את שטח הפלדה (ובכל מקרה לא פחות מאשר     

Commercial Blast Cleaning ולצבוע בשכבת יסוד על פי המלצת ואישור יצרן (

. .AD Fire Protection System, Inc –הצבע המתנפח. יצרן של הצבע המתנפח 

  רן של הצבע המתנפח אישר את מערכות הצבע לשכבות יסוד הר"מ:היצ

    1.  "Series 10-99" as manufactured by Tnemec Paint Co.  

    2.  DTM Acrylic Primer B66 W1" as manufactured by Sherwin 

Williams Co.  

    3.  Quick Dry Industrial Primer 168" as manufactured by 

Benjamin Moore Co.  
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  צבע מתנפח  ב.  

יש לספק את החומרים לשכבת גמר המומלצים על ידי היצרן, המתוכננים במפעל     

בעובי המתאים על מנת לעמוד בדרגת אש מתאימה, עם פיגמנטים, בגוונים 

שיקבעו על ידי המפקח, התואמים את התשתית, שכבת היסוד והשכבה העליונה 

 AD Fire Protectionל ידי מיוצר ע AD Firefilmהמפורטים. יש לספק 

Systems Inc..  

  

  שכבה עליונה של צבע מתנפח  ג.  

יש לספק חומרים לשכבה עליונה של צבע מתנפח, בעל פיגמנטים, המתוכננים     

במפעל ומומלצים על ידי היצרן בגוונים אשר יבחרו על ידי המזמין. יש לספק 

AD Colorcoat  תוצרתAD Fire Protection Systems Inc..  

  

  יישום  ד.  

אין להשתמש במערכת צבע מתנפח עד אשר נציג מוסמך של היצרן ביקר   .1    

באתר על מנת להבטיח שימוש נאות של החומרים שלו ועל מנת לוודא 

  שהמיישם אמנם מאומן ביישום החומרים.

לפני היישום הקבלן יאפשר לחומרים להגיע לטלמפרטורה זהה   .2    

דה על ידי אחסון מכלים לא פתוחים לטמפרטורה של השטחים של הפל

  במקומות בהם תתבצע העבודה.

הקבלן יערבב ביסודיות את הצבע המתנפח חוסם אש על פי הוראות   .3    

היצרן ויישם בעובי מספיק להשגת דרגת אש הנדרשת. הקבלן יישם 

מספר שכבות כפי שיידרש לקבלת מירקם אחיד. אין להוסיף או ממיס 

  לחומר.

שם את חומרי השכבה העליונה של הצבע המתנפח, בעל הקבלן יי  .4    

פיגמנטים, המתוכנן במפעל, על ידי שימוש באקדח התזה ללא אויר כפי 

שמומלץ על ידי יצרן הצבע בעובי שכבה דקה יבשה לקבלת דרגת אש 

מיל לשכבה יבשה. אין ליישם שכבות נוספות עד  30נדרשת. אין לעבור 

ולחות  21C-(בערך שעתיים בשהשכבה התחתונה התייבשה למגע 

שעות בין יישום השכבה העליונה  24). יש להמתין לפחות 50%יחסית 

ויישום שכבת ההגנה. אין ליישם את שכבת ההגנה עד אשר נקבע שעובי 

  שכבת הצבע המתנפח הושג על פי דרישות דרגת אש.

יש ליישם את שכבת ההגנה על פי הוראות מדוייקות של היצרן. יש   .5    

ישם את שכבת ההגנה העליונה בהתאם לדרישות העובי של השכבות לי

הרטובות והיבשות ושיעור התפשטות על פי המלצת היצרן. עובי של 

  מיל לשכבה יבשה. 4שכבת ההגנה העליונה לא יעלה על 
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  ביקורת באתר העבודה:  .6    

סוכנות בדיקה עצמאית תבחר על ידי המפקח לבדוק בצורה אקראית       

, כפי שיושמו, על מנת לוודא את העבוי של מערכת הצבע דוגמאות

 SSPC-PA2, Steel Structures Paintingהמתנפח, על פי דרישות 

Council, Paint Application Specification No. 2 – Measurement 

of Dry Paint Thickness with Magnetic Gages הביקורת תתבצע .

  לפני יישום שכבת ההגנה העליונה.

  

  /"סופרקריל"צביעת שטחי טיח ב"אמולזין"  11.07

  של "טמבור" או ש"ע תעשה כדלקמן: /"סופרקריל"צביעת שטחי טיח חדש ב"אמולזין"  

  הסרת גרגרים ונטפים רופפים.  .1  

  החלקת פני השטח בנייר לטש.  .2  

  ניקוי אבק.  .3  

  מלא.צביעת שכבת יסוד "טמבורפיל" של "טמבור" או ש"ע והמתנה ליבוש   .4  

 20%-10%-, מדולל ב/"סופרקריל"צביעת שכבה ראשונה ושניה של "אמולזין"  .5  

  מים.

במידה ונדרשת לקבלת כיסוי  /"סופרקריל"צביעת שכבה שלישית של "אמולזין"  .6  

  מלא וגוון אחיד, כמו שכבה שניה.

  מחיר הצביעה כולל שילוב גוונים.  .7  

  

  צביעת שטחי טיח פנים ב"פונגיצ'ק"  11.08

  צביעת שטחי טיח פנים ב"פונגיצ'ק" של "טמבור" או ש"ע תעשה כדלקמן:  

  הסרת גרגרים ונטפים רופפים.  .1  

  החלקת פני השטח בנייר לטש.  .2  

  ניקוי אבק.  .3  

  .207מדלל  30%- צביעה בשכבה ראשונה של "פונגיצ'ק" מדולל ב  .4  

  .207ל מדל 10%-צביעה בשכבה שניה ושלישית של "פונגיצ'ק" מדולל ב  .5  

  

  חידוש צבע ע"ג שטחי פנים  11.09

  חידוש צבע ב"אמולזין"  א.  

  גירוד וסילוק פוסטרים, נייר דבק, טפטים למיניהם, מסמרים וכו'.  .1    

גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות, הסדוקות והפגומות,   .2    

  במרית (שפכטל), מברשות פלדה ונייר לטש.

  יד עבות, אף אם הן יציבות.גירוד וסילוק שכבות ס  .3    

  שפשוף כל השטח, לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך.  .4    

תיקון סדקים, חורים וגומות בטיח, בחומר מילוי כדוגמת "פוליפילה",   .5    

  צלוטיט" או ש"ע ושיוף לאחר יבוש.
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תיקון סדקים עמוקים בתשתית שמתחת לטיח יעשה כמפורט במפרט   .6    

  .09פרק  - המיוחד 

  ניקוי מאבק.  .7    

-צביעה בשכבה אחת של "בונדרול" תוצרת "טמבור" או ש"ע מדולל ב  .8    

שעות (יישום ה"בונדרול" ייעשה רק  24טרפנטין והמתנה במשך  30%

  ע"ג שטחים יבשים).

  במים. 20%-15%צביעה בשכבה ראשונה של צבע "אמולזין", מדולל   .9    

  במים. 15%-10%ולזין", מדולל צביעה בשכבה שניה של צבע "אמ  .10    

צביעה בשכבה שלישית של צבע במידת הצורך, לקבלת כיסוי מלא בגוון   .11    

  אחיד, כמו השכבה השניה.

  

  חידוש סיוד  11.10

שכבות  2לעיל. הסיוד יעשה בפוליסיד או ש"ע,  1-7א'  11.06הכנה תבוצע כמפורט בסעיף   

  לפחות עד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.

  

  חידוש צבע ב"פונגיצ'ק"  11.11

  .1-7א'  11.06ההכנות תבוצענה כמפורט בסעיף   -  

  .207מדלל  30%- צביעה בשכבה ראשונה של פונגיצ'ק מדולל ב  -  

  .207   מדלל 10%-צביעה בשכבה שניה ושלישית של פונגיצ'ק מדולל ב  -  

  

  סופרלק/מט -חידוש צבע ע"ג קירות פנים בצבע סינטטי   11.12

  ים בהם הצבע הקיים מתקלףבאזור  א.  

קילוף כל שכבות הצבע הקיימות בקטעים שיסומנו ע"י המנהל (נמדד   .1    

  בנפרד).

טרפנטין והמתנה לייבוש  30%- מריחת שמן פשתן מבושל מדולל ב  .2    

  המלא.

  שכבות דבק שפכטל (החלקה בנייר לטש).שתי   .3    

  של טמבור או ש"ע). 33צבע יסוד (דוגמת מ.ד.   .4    

  

  באזורים בהם הצבע תקין  .ב  

  שיוף קל בנייר לטש של הצבע הקיים (כלול במחיר צביעה).    

  

  צביעה  ג.  

צביעת שתי שכבות בצבע סינטטי דוגמת "סופרלק/מט" של "טמבור" או ש"ע     

  בגוון הצבע הקיים.
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  אופני מדידה ותשלום  11.13

  כללי  א.  

באים יילקחו בחשבון, בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הנושאים ה    

  והמחירים יכללו, אולם לא יהיו מוגבלים, לר"מ:

      

  מחירי עבודות צביעה כמתואר בפרק זה יכללו:  ב.  

  עבודה בגבהים שונים.  .1    

  רשימת צבעים.  .2    

טיפוס ומלאי נוסף כמפורט במקומות אחרים במסמכי -דוגמאות, אבי  .3    

  החוזה.

  

שקופי הפלדה וכן מוצרי מתכת נוספים תיכלל מחירי צביעת דלתות הפלדה ומ  ג.  

  במחיר המוצר.

  

המחיר לצביעת פלדה קונסטרוקטיבית חשופה יכלול את הכנת השטח, צבע יסוד,   ד.  

  שכבת ביניים ושכבה עליונה ובדיקה.

  

מחיר מערכת הצבע המתנפח יכלול את ההכנה ושכבת היסוד, צבע מתנפח ושכבה   ה.  

  מכון הבדיקה לבדיקת המערכת. עליונה וכן יכלול את העסקת
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 עבודות אלומיניום -  12פרק 

  כללי  12.01

  כללי  א.  

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר  12יש לקרוא את פרק   .1  

מהווים יחד את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות מסגרות 

  .מחירוןאומן (אלומיניום), אופני מדידה ו

 RALבגוון מגווני על פי בחירה, האלומיניום יהיה צבוע בתנור בגוון   .2    

  , ללא כל תוספת כספית.המתכנן או המפקחעפ"י דרישת ה

  תכולת עבודות אלומיניום  ב.  

מערכת קיר מסך מאלומיניום וזכוכית לרבות רפפות אלומיניום והרכבי   .1    

  מערכות סיסמיים של הקיר החיצוני.

  ם ונעים.חלונות קבועי  .2    

מערכות לוחות מתכת חיצוניים ופנימיים לרבות לוחות מתכת עבור פני   .3    

  משקוף עליון.

  חלונות גג.  .4    

  מערכות דלתות הזזה   .5    

מערכת חלונות ראווה של חנויות פנימיים לרבות דלתות כניסה   .6    

  מאלומיניום וזכוכית.

  .RS-4ניצב. סוג מערכת איטום מאלומיניום מצופה בשרפים למישק   .7    

  תקנים נוספים להתייחסות  ג.  

, והבין משרדי של המפרט הכללי 12בנוסף לתקנים המוגדרים בפרק   .1    

"תקנים", יחולו דרישות והמלצות התקנים הזרים  12001סעיף 

  המפורטים להלן:

  "AAMA "Metal Curtain Wall Manual  א)      

  "NAAMM "Metal Finish Manual  ב)      

, והבין משרדי של המפרט הכללי 12סף לתקנים המוגדרים בפרק בנו  .2    

"תקנים", יחולו דרישות והמלצות התקנים הישראלים  12001סעיף 

  המפורטים להלן:

  סווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. 755ת"י   א)      

מיון בנינים והשימוש בחומר בניה לפי תגובותיהם  921ת"י   ב)      

  בשריפה.

  

  שות ביצוע למערכות קירוי חיצוניותדרי  12.14

מערכות קירוי חיצוניות כוללות מערכות קירות מסך, חלונות קבועים, מערכות   א.  

לוחות מתכת חיצוניות, רפפות לקירות חוץ, חלונות גג ומערכת דלתות הזזה 

  אוטומטיות מאלומיניום.
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  עומסי רוח  ב.  

שהקיר החיצוני המורכב יש לתכנן, לייצר ולהתקין את מרכיבי החלקים כך     

לאחר השלמתו יעמוד בפני לחצים פנימיים וחיצוניים בניצב למישור הקיר כפי 

  שמתואר בתכניות עם התרשימים של עומסי רוח כדלקמן:

זרמי רוח צפויים, מוגדרים כהעתקה אופקית מירבית ביחס למפלס   .1    

  .400התחתון, מוגבלים בגובה / 

  .500לון מוגבלת בגובה / הטיה במחיצה האמצעית בח  .2    

  .500הטיות בקורות קונסטרוקטיביות מעל הדלתות מוגבלות באורך /   .3    

  .500הטיה מירבית הנובעת מיניקת אגדי הגג יהיו מפתח /   .4    

. הטיה 240הטיות מרביות הנובעות מיניקת קורות הגג יהיו במפתח /   .5    

 15 -ת ארוכות יותר מ). הטיות מרביות לקורוin 1.4מ"מ ( 36אופיינית 

  ).in 2.5מ"מ ( 63מ' תהיינה 

המערכת המותקנת של לוחות המתכת החיצוניות תעמוד בפני לחץ רוח   .6    

כלפי מעלה וכלפי מטה בניצב למישור של פני המשקוף  1.4kPaשל 

העליון ללא תזוזה מהמקום, כשל קונסטרוקטיבי, עוות קבוע או נזק 

 50%מהמקום מוגדרים כערך העולה על אחר. עוותים קבועים או תזוזה 

  מהסטייה המותרת של ההתקנה.

  

  זרימה סיסמית  ג.  

יש לתכנן את מערכת הקירוי החיצונית, כך שתעמוד בתזוזות צדדיות לכל קומה     

מתוארת ללא כשל קונסטרוקטיבי או התמוטטות. כשל באטמים, התנתקות 

  המתכתית צפויים: האטם, ודפורמציה מזערית של החיבורים וקטעי המסגרת

זרימות יהיו בהתאם להנחיות המתכנן וכן בהתאם לדרישות  – זרימה  .1    

  413תקן ישראלי 

  חיבורים  .2    

פעמים הכוחות המצויינים. יש לתכנן את  4/3 -יש לתכנן חיבורים ל      

פעמים  4הברגים, אינסרטים, ריתוכים, יתדות ומחברים נוספים לעמוד 

  הכוחות המצויינים.

  תאוצה צדדית  .3    

יש לעמוד בדרישות לתכנון של הכוחות הסיסמיים המינימלים שיהיו לא       

  פעמים המשקל של האלמנט הנתמך. 0.15 -פחות מ

יש לספק מסגרות פלדה שונות, אשר אינן מופיעות בתכניות ונדרשות   .4    

  לענות על דרישות הנתונים הסיסמים.
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  תזוזת המבנה  ד.  

ולהתקין את הקיר החיצוני על מנת שיעמוד בתזוזות  יש לתכנן, לייצר  .1    

המבנה לרבות סטיות הנובעות מהעמסה, התכווצות, זחילה, ותזוזות 

  סיסמיות ואחרות.

  תנועה בין קומתית  .2    

יש לתכנן, לייצר ולהתקין קירות חיצוניים שיעמדו בתזוזות המבנה       

יות, במישור הנובעות מכוחות רוח. בכל קומה שהיא כוחות הרוח המרב

הקיר, תהיינה כאשר הקומה העליונה והקומה התחתונה נמצאות במצב 

ללא תזוזה לתזוזות של כוחות רוח עד לערכם ובערכם המרבי. לא יהיה 

כשל או עוות של העוגנים, מסגרות, זכוכיות ולוחות; במערכות האיטום 

  לא יהיה כשל בדבקים, בכל מצב; ואיטום הזיגוג לא יתפרק.

  קיעות הנובעות מעומס ניידהש  .3    

יש לתכנן, לייצר ולהתקין קירות חיצוניים כך שיענו לדרישות שקיעות       

הנובעות מעומס נייד בקורות קשר וברצפות. השקיעות צפויות באמצע 

  המפתח הנובעות מעומס נייד, במתקן הזה יהיו כדלקמן:

ח / שקיעה אופיינית של קורת פלדה הנובעת מעומס נייד במפת  א)      

  .240. תחום סה"כ השקיעה במפתח / 360

שקיעה מוגבלת של קורות בטון ורצפות בטון תהיה בהתאם   ב)      

. הטבלה הזו מגבילה את סה"כ 18, טבלה 1, חלק 466לת"י 

  .350השקיעה ארוכת הטווח למפתח / 

 9.5העומס על קורת בטון החיצונית האופיינית לא יעלה על   ג)      

  מ"מ.

כוללת הנוספת ארוכת הטווח, לרבות זחילה, של השקיעה ה  ד)      

  מ"מ. 20קורות בטון חיצוניות לא תעלה על 

  .500שקיעת אגד הגג מהעומס הכולל מוגבל למפתח /   ה)      

. 240שקיעת קורות הגג מהעומס הכולל מוגבלת למפתח /   ו)      

. הטיה מרבית (in 1.5)מ"מ  38השקיעה האופיינית המרבית 

  .(in 2.5)מ"מ  63מ' תהיה  15 -לקורות ארוכות מ

מ"מ  36. 360שקיעת קורת הגג מעומס נייד מוגבלת למפתח /   ז)      

(1.4 in).  

  קיצור העמודים (כתוצאה מהעמסה)  .4    

יש לתכנן, לייצר ולהתקין את הקירות החיצוניים כך שיענו לדרישות       

קיצור העמודים (כתוצאה מהעמסה) לאחר שהמבנה הושלם ותומך את 

מ"מ  30קלו העצמי. קיצור עמודים צפוי במתקן זה לא יעלה על מש

  לקומה.
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  מידות קריטיות  ה.  

  יש להשתמש במידות הקריטיות המפורטות להלן ללא שינוי:    

  עומק הרכבת הקיר  .1    

יש לספק מערכת קירות חוץ מלאה כמתואר ומפורט עם מרכיבים       

תואר לפני העמוד, ומערכות הממוקמים בתוך השטח מהצד החיצוני כמ

קורה או קצה הרצפה, ללא שינוי מיקום של הקונסטרוקציה הפנימית 

  וגמר כמתואר.

  

  התפשטות והתכווצות  ו.  

יש לתכנן, לייצר ולהתקין חלקי מרכיבים כך שתתאפשר התפשטות   .1    

 49Cוהתכווצות של הקיר החיצוני בטווח טמפרטורת סביבה של 

ללא התמוטטות, כשל באטמי  100Cוטמפרטורת משטחי הקיר של 

המיישרים, שבירת זכוכיות, כשל במישקים אטומים, לחצים בלתי 

  צפויים על מרכיבי הקיר ועוגנים, וכן השפעות הרסניות אחרות.

  

  הטיות  ז.  

תזוזות מרביות הנובעות מעומס מלא, בניצב למישור הקיר, לא יעלו על   .1    

זה והלוח, זכוכית, אבן או של המרווח החופשי המתוכנן בין רכיב  75%

כל חלק אחר סמוך. יש להגיש את החישובים הסטטים להראות את 

ההטיות המרביות המבוססות על עומסים של כל הלוחות, מחולקים 

שווה, תזוזות במבנה, כוחות תרמיים וסטיות הקמה מותרות. זכוכית, 

זק, חומרי איטום ועבודות גמר פנים לא יהיו כלולים לצורך תרומה לחו

קשיחות או יציבות צדדית של המרכיבים. יש להגביל את התזוזות 

האנכיות של מערכת מסגרת הזכוכיות על מנת למנוע הצטברות של מים 

במסילת הזיגוג. יש להניח שמישקי החיבור אשר מאפשרים תזוזות 

תרמיות ואחרות על ידי החלקה בתוך המישק יהיו בעל מומנט אפס. 

מלא, במישור ניצב לקיר, לכל מרכיב של הקיר תזוזות מרביות בעומס 

  לא יעלה על המפורט להלן:

  מערכות קירות חוץ מאלומיניום וזכוכית (לרבות כניסות)  .2    

מ"מ, הנמוך מביניהם, אולם בכל מקרה  19מהמפתח החופשי או  1/175      

למרכיבים תומכי זכוכיות, דלתות רחבות או  1/300לא תעלה התזוזה על 

של המפתח כאשר קיימת השפעה על משטח  1/360ים או פתחים אחר

מטויח. הטיות של רכיבי המסגרת מעל נקודת עיגון מוגבלות לפעמיים 

  .175 -האורך של הרכיב התומך, מחולק ב

  חלונות בתוך קירות אבן חיצוניים  .3    

  מ"מ, הנמוך ביניהם. 19של המפתח החופשי בין העוגנים או  1/175      
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  ות מתכתמערכת לוח  .4    

  של המפתח החופשי. 1/180      

  רפפות של קירות חוץ  .5    

  של המפתח החופשי. 1/180      

עוות קבוע, כשל בריתוך או חיבור, התנתקות או שבר של רכיב לא יקרו   .6    

פעמים לחץ עומס התכנון (חיובי ושלילי) המוגדר.  1.5 -בעומס השווה ל

  .1000ורך / עוות קבוע מוגדר כתזוזה ללא חזרה ומעבר לא

  

  בקרת אוויר ומים  ח.  

יש לתכנן, לייצר ולהתקין מערכות קירות חיצוניים ומרכיביהם על מנת   .1    

לספק מחסום בלתית חדיר לחלוטין למים ואוויר. יש לספק מישקים 

הדוקים ולאטום חלקי רכיבים של הקיר החיצוני בצורה יעילה, לרבות 

דירת מים וחדירת אוויר. המישקים שלהם עם העבודה הגובלת כנגד ח

חדירת מים מוגדרת כהופעת מים ללא שליטה, חוץ מעיבוי, בכל חלק 

פנימי של הקיר החיצוני, או במהלך הבדיקות או בתנאי מזג אויר 

רגילים. מים ללא שליטה מוגדר ככל חדירת מים שלא נאספת או 

  .מנוקזת כך שעשויה לגרום לנזק לקיר החיצוני או לגמר של מבנה סמוך

  יש לבצע הכנות לניקוז המים ומי עיבוי לצד החיצוני של הקיר.  .2    

  יש לספק שתי הגנות כנגד חדירת מים לתוך הקיר החיצוני.  .3    

יש לספק מערכת תעלות ומרזבים לניקוז בצורה עצמאית או בצירוף   .4    

מערכות אחרות. יש לאסוף ולנקז את המים מהקירות החיצוניים בכל 

פלשינג ומרזבים עבור הקירות החיצוניים ולהתחברות  קומה. יש לספק

לעבודות הגובלות. יש לתת תשומת לב מיוחדת לחיבור חלקי מרכיבי 

הניקוז ליד העמודים והקורות ואזורים אחרים בעלי נגישות מוגבלת. 

השימוש במרכיבי פלדה שחורה במרזבים ומרכיבי הניקוז אסור. יש 

  ום.לספק מרכיבים מפלב"מ או אלומיני

הרפפות יתוכננו לאסוף ולנקז את המים כלפי חוץ בסף על ידי מרזבים   .5    

בשוליים הקדמיות של חלקים שטוחים ותעלות במזוזות ובמחיצות 

  האמצעיות של החלונות.

  

  חדירת אוויר  ט.  

 - חדירת אוויר לא תעלה על הערכים המפורטים להלן בבדיקת לחץ ב  .1    

0.30 kPa ות):(לא כולל דלתות פועל  

  קירות אלומיניום וזכוכית (חוץ מאשר רפפות ודלתות):  .2    

  מ"ק לדקה למ"ר של שטח קיר. 0.025      

  כניסות מתכת ארכיטקטוניות:  .3    

  מ"ק לדקה למ"ר שטח קיר, לא כולל דלתות פועלות. 0.025      
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  חלונות אלומיניום קבועים בקיר החיצוני:  .4    

  מ"ק לדקה למ"ר שטח חלון. 0.025      

  חלונות אלומיניום נעות בתחום הקיר החיצוני:  .5    

מ"ק לשעה למ"א של מישק של מסגרת נעה ללחץ  0.56לא יעלה על       

  .kPa 0.30בדיקה מכון כלפי פנים של 

  חלונות גג מאלומיניום וזכוכית:  .6    

  מ"ק לדקה למ"ר שטח חלון. 0.025      

  

  מחסום אש, עשן ורוח  י.  

לאש/עשן/רוח כחלק אינטגרלי של מערכות  יש לספק מחסום רציף  .1    

הקירות החיצוניים על מנת למנוע מעבר אוויר, להבות ועשן מקומה 

לקומה בתוך מערך הקיר החיצוני. יש לעמוד בדרישות הרשויות לרבות 

  בדיקות ואישור.

יש לתכנן את המחסום לקבל הגנה קומתית בפני אש כחלק אינטגרלי של   .2    

  המערכת.

כנן את המחסום לשאת מכת זרימה חזקה של זרנוק מי כבוי אש יש לת  .3    

  על פי דרישות הרשויות.

  

  מחסום בידוד  יא.  

יש לתכנן, לייצר ולהתקין את מערכת הקירות החיצוניים עם מחסום   .1    

בידוד רציף ומחסום אדים על מנת לספק מערכת קירות חיצונית 

  מבודדת.

ות היינו הערך התרמי או עובי או העובי המתואר בתכני R -ערך ה  .2    

המזערי האפקטיבי עבור מחסום הבידוד. יש לספק עובי בידוד נוסף 

לפצות על האיבודים בערך הבידוד הנובע מהתצורה של מערכת תמיכת 

הקירות, מרווחים וסטיות מותרות בין לוחות הקיר ורכיבי הרכבה 

  נוספות הדרושות.

ורים מוגנים מחשיפה ללחות, יש למקם חומרים רגישים ללחות באז  .3    

לרבות לחות ממקורות של חשיפה זמנית לפני התקנה של עבודות 

  סמוכות.

יש לספק מחסום אדים מלא ובלתי מופרע, מופרד או מחובר למערכות   .4    

  חסימה אחרות של קירות.
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  מישקים סיסמיים  יב.  

ות יש לתכנן, לייצר ולהתקין מכסים למישקים הסיסמיים של הקיר  .1    

  החיצוניים כך שהמישקים המותקנים יעמדו במפורט להלן:

עומסים ניידים ועומסים עצמיים ולחצים כלפי פנים וכלפי חוץ   א)      

  (לרבות כוחות יניקה של רוחות) כמתואר בתכניות.

  כוח גזירה אנכי: כלפי מעלה וכלפי מטה.  ב)      

  רוח גזירה אופקי: כלפי חוץ וכלפי פנים.  ג)      

  וב: כלפי חוץ וכלפי פנים.סיב  ד)      

יש לתכנן, לייצר ולהתקין מכסים למישקים הסיסמיים של הקירות   .2    

החיצוניים כך שכל מישקי החשוף למזג אוויר יכלול מרזב פנימי, 

מוסתר, רציף ומשופע עם צינורות מי גשם אטומים מנוקזים למקומות 

ל הבניין. יש מתוארים, או באם אינם מתוארים ינוקזו לחלקו החיצוני ש

לציין בתכניות העבודה את מיקום כל הנקזים הקשורים למערכת 

  המרזבים.

  שיקולי תכנון אקוסטים:  .3    

מכלולי הזיגוג (מתכת וזכוכית) עבור הקיר מסך החיצוני, חלונות       

נפתחות וקבועים וחלונות תאורת גג, לרבות, אולם לא מוגבל, משקופים 

ונות, בסיסים, מישקי התפשטות, מילוי עליונים, מחיצות אמצעיות בחל

לוחות מתכת מבודדים, חדירות דרך הפלשינג וחיפוי עליון לקירות, 

כמפורט עבור חומרי  (STC)יעמדו בדרישות דרגת רמת מעבר קול 

הזכוכית והזיגוג ולא יגרמו לדרגת של יחידות הזיגוג המותקנות לקטון 

  .1dB - ביותר מ

  

, תקשורת ומתקני בטיחות ומתקנים נוספים בקירות TVCCגופי תאורה, שילוט,   .גי  

  החיצוניים

, תקשורת ומתקני CCTVבאזורים בהם מותקנים גופי תאורה, שילוטי,   .1    

בטיחות ומתקנים אחרים על גבי הקירות החיצוניים, יש לספק מערכת 

מלאה של קירות חיצוניים מאחורי ומסביב לגופי התאורה ואשר יעמדו 

  ע" בהתאמה לכל מערכת קירות סמוכה.ב"דרישות ביצו

יש לתכנן, לייצר ולהתקין את מערכת הקירות החיצוניים כך שהקיר   .2    

הגמור יכלול ויעמוד בעומסים הנוצרים על ידי גופי התאורה ומתקנים 

  אחרים.

יש לבצע את התקנת גופי תאורה ומתקנים אחרים בקירות החיצוניים   .3    

הנוגעים בדבר. יש לאפשר החלפת  בתיאום עם בעלי מלאכה אחרים

נורות בגופי התאורה ללא פירוק מערכת הקירות החיצוניים ואחזקה של 

מתקנים אחרים. יש לספק תומכות להרכבה וכן אביזרים אחרים 

  הדרושים על ידי גופי התאורה ומתקנים אחרים.
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  דרישות תכנון עבור חלונות גג מאלומיניום וזכוכית  .יד  

ות המפורטות לעיל יש לספק מערכות חלונות גג בנוסף לדריש  .1    

מאלומיניום וזכוכית אשר עונים לדרישות אשר צוינו לעיל ומפורטות 

  להלן:

יש לתכנן, לייצר ולהתקין את רכיבי החלקים כך שהחלק הבולט של   .2    

חלונות הגג יעמוד בלחצים הפועלים כלפי פנים וכלפי חוץ ועומסים 

  ניידים כמפורט בתכניות.

יש לתכנן, לייצר ולהתקין את הרכיבים כך שחלונות הגג יעמדו בעומס   .3    

ק"ג מופעל על כל חלק מהמסגרת במקום אשר יגרום  115מרוכז של 

למאמץ מרבי או תזוזה בלי כשל לחומרים או עוות קבוע של רכיבי 

  הקונסטרוקציה.

ה מ"מ במרכז והטי 13הטיה מרבית של כל לוח זכוכית לא יעלה על   .4    

מרבית של המערכת (מחיצה אמצעית של החלון וכן הזיגוג) לא יעלה על 

  מ"מ כאשר הוא מועמס בעומס מתוכנן באופן מלא. 25

תזוזות בעומס מרבי, בניצב לשטח הבולט של חלון גג, לכל חלק לא יעלה   .5    

מ"מ, הנמוך ביניהם, יחד עם זאת  19של המפתח החופשי או  1/240על 

מהמפתח כאשר שטח מטויח מושפע. תזוזות  1/360ל התזוזה לא תעלה ע

 75%בעומס מרבי, במקביל לשטח הבולט של חלון גג לא יעלה על 

ממידת המרווח המתוכנן בין המרכיב הזה והלוח, זכוכית או כל חלק 

סמוך. יש להגיש את החישובים הסטטיים על מנת להציג תזוזות מרביות 

  הלוחות. מבוססות על עומס מלא ומחולק שווה על

יש לתכנן ולהרכיב מרכיבים לנקוז מים אשר עוברים במישקים, עיבוי   .6    

בתעלות הזיגוג, עיבוי במרכיבי המסגרת ולחות העוברת בתוך המערכת 

  אל החלק החיצוני של חלונות הגג.

  

  הגשות נדרשות למערכות החיצוניות  12.15

  רשימת ספקים  א.  

ת, יש לספק רשימה מלאה של לפני הגשת תכניות עבודה ודוגמאו  .1    

המוצרים ויצרנים למרכיבים העיקריים. בדיקת הרשימה על ידי המפקח 

  תהיה מותנית בבדיקת הגשה נוספת של חומר.

  

  תכניות עבודה לקירות החיצוניים  ב.  

תכניות עבודה יאושרו ויהיו חתומות על ידי מהנדס מקצועי מוסמך אשר יהיה     

  אחראי להכנתן.

טיפוס של הקירות החיצוניים, יש -למת הבדיקות של אבילאחר הש  .1    

לספק תכניות עבודה למערכת הקירות החיצוניים. בנוסף, יש להציג 

  טיפוס.-בהגשה הזאת שיפורים נדרשים כתוצאה מבדיקת האב
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יש להציג פרטים אופייניים בכל המצבים לכל מרכיב, מישק, עוגן   .2    

רכת התמיכה, שיטת החיבור ומערכת זיגוג. יש להציג פרטים של מע

למבנה, פרטי עיגון והממשק עם עבודות סמוכות. יש להציג את מיקום 

כל הרכיבים ופרטי הצמתים. יש להציג שיטה להפריד חומרים שאינם 

  דומים.

יש לציין את ההיקף המלא של המכסים למישקים של הקירות   .3    

ים של כל החיצוניים; יש לכלול פרטים בקנ"מ מוגדל המתארים חתכ

מכסה למישקים סיסמיים, חיבור מישקים בין חתכים, חיבור עם סוגים 

אחרים, תנאי קצה מיוחדים, עיגונים, מחברים, והקשר לעבודות 

סמוכות ועבודות גמר. יש לכלול תיאור של החומרים והגמר. יש לתאר 

את מערכת המרזבים הפנימית עם ציון מיקום נקודות הניקוז, שיפוע 

  התחברויות למערכת הניקוז.המרזבים ו

  יש לתאר את ההכנות להתפשטות והתכווצות.  .4    

  יש לתאר את תהליך הזיגוג.  .5    

  יש לתאר הכנות לתנועה סיסמית אופיינית ובפינות.  .6    

עבור מכלולי רפפות יש לצרף את התכניות; חזיתות; חתכים; ופרטים   .7    

ן שלבי הרפפות. יש המתארים את הפרופילים, זוויתנים ומרווחים בי

להציג את יחידות המידה הקשורים לפתחים בקירות ולבנייה; שטח 

חפשי עבור כל מידה מצויינת; פרופילים של המסגרות במזוזות, 

  משקופים עליונים ומפתנים; ופרטי עיגון ומיקומם.

  הגשות משולבות:  .8    

יים יש לאסוף את תכניות העבודה של חלקי הרכיבים העיקריים, שעשו      

להיות מצויינים בפרקים אחרים להגשה הזאת ולהכין פרטי תיאום 

ותרשימי הקמה לכל מערכת הקיר החיצוני. יש להשיג פרטים מיצרנים 

לכל פרט כיסוי של מישק סיסמי בין מעברים לחומרים סמוכים, 

מעברים לפלשינג מפח, חומרים אלסטומרים ומעברים מורכבים אחרים. 

ל בתכניות ההגשה האלה עבודה נוספת שסמוכה בנוסף, יש לתאם ולכלו

  למערכת הקיר החיצוני אולם אינה חלק מהמערכת.

יש לציין היכן וכיצד המערכת חורגת ממסמכי החוזה. יש לתאר חתכים   .9    

של רכיבים נושאים עם כוחות רוח אשר מופעלים עליהם וחישובים של 

ם נוספים מאמצים והטיות. יש לספק את תכונות החומרים ונתוני

  הדרושים לבדיקה סטטית של המבנה.

  

  תכניות עבודה למערכות אחרות  ג.  

יש להציג פרטים אופייניים לכל מרכיב, מישק, עיגון ומערכת זיגוג. יש   .1    

להציג את פרטים של המערכת התומכת, שיטות חיבור למבנה, פרטי 

בים עיגון והממשק עם עבודות סמוכות. יש להציג את מיקום כל המרכי

  ופרטי ההצטלבויות. יש להציג את שיטת הבידוד של חומרים שונים.
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  הקבלן יגיש תכניות עבודה עבור הר"מ:  .2    

  כסוי עמודי מתכת.  א)      

אלומיניום פנימי ומערכת חלונות ראוה מזכוכית לרבות   ב)      

  הדלתות.

  מערכות דלתות הזזה ומסתובבים אוטומטיות.  ג)      

  יום פנימיים.מערכת רשת אלומינ  ד)      

  רצועות אלומיניום בגג.  ה)      

  מערכות לוחות מתכת חיצוניות ופנימיות.  ו)      

  חלונות תאורת גג.  ז)      

  רפפות שאינן משולבות בקיר החיצוני.  ח)      

  ).RS-4מערכת גג מתכת (סוג   ט)      

  

  חישובים  ד.  

יש להכין ולהגיש חישובים כמתואר בהמשך למרכיבים של הקיר   .1    

ני. החישובים יכללו חותמת של מהנדס מורשה שיהיה אחראי החיצו

  להכנתם. יש להגיש את החישובים כמפורט להלן:

יש להגיש את החישובים הסטטים למסגרות, חיבורים ולוחות. יש   .2    

להגיש חישובים הנדסיים ולהציג שהסטיות המרביות לא יעלו על 

  דרישות הבצוע הנדרשות בהעמסה מלאה.

יש נתונים לזכוכית המראה שההסתברות לשבירה בלחץ מתוכנן יש להג  .3    

של כוחות רוח לא יעלה על ההסתברות המצוינת לשבירה של כל סוג, 

גודל ועובי זכוכית. יש להגיש את הנתונים המאמתים של היצרן. יש 

  להגיש לחץ תרמי לכל סוג, גודל ועובי של הזכוכית החיצונית.

  ות והתכווצות.יש להגיש חישובים להתפשט  .4    

  יש להגיש חישובים להתפשטות והתכווצות לתנועת רוחות בין הקומות.  .5    

יש להגיש חישובים סטטים לעיגונים של מערכת תמיכה של ניקוי   .6    

  החלונות.

  

  דוגמאות  ה.  

סדרות של דוגמאות לכל סוג גמר וגוון נדרש. יש להגיש  3יש להגיש   .1    

ום הכולל את הסגסוגת המצויינת, דוגמאות של הגמר של האלומיני

חוזק, טיפול ראשוני ועובי המתכת הדרושה לעבודה. יש לספק 

מ"מ ללוחות;  300מ"מ לבליטות וריבועים של  300(דוגמאות) באורך 

  המציין את התחום המרבי או שינוי בצבע ובגוון.

סדרות של דוגמאות ללוחות אלומיניום המראה את הגוון  3יש להגיש   .2    

טיפוס יראה את הכיפופים כפי שמוצע להתקנות - מר המצוין. האבוהג

  במערכת הקיר החיצוני.
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יש להגיש דוגמאות של כל סוג אטם שמצויין. יש לספק דוגמא (לכל סוג   .3    

של מכסה של מישק סיסמי) כתרכובת המתארת את כל המרכיבים 

לספק  הפנימיים והחיצוניים עם המרזבים המצוינים, ואביזרי חיבור. יש

דוגמא של כל סוג ממישק המתאר את השיטה המיועדת למעבר בכל 

  והטיות אופקיות ואנכיות) ותהליך התקשרות. X ,L ,Tההיבטים (

יש להגיש דוגמא של כל סוג זכוכית, בלוקי ניאופרן לקיבוע, בלוקי קצה,   .4    

אטמים וחומרי איטום לזיגוג. יש לספק דוגמאות של חומרי איטום 

) מותקן בין הדוגמאות של החומרים המיועדים 12ס"מ (" 30באורך 

  לזיגוג. הדוגמאות יבדקו לגוונם ולמרקם שלהם.

  

  מדריך אחזקה  ו.  

עותקים של מדריך אחזקה מורכב וכרוך, המתאר את החומרים,  2יש להגיש     

אביזרים ותהליכים לפיהם יש לנקות ולתחזק את הקיר החיצוני. יש לצרף את 

של היצרן המתאר את החומרים לגופם אשר נעשה בהם שימוש חוברת ההנחיות 

בעבודה, לרבות סגסוגות, גמר, זכוכיות, אטמים, חומרי איטום וכן כל המרכיבים 

  העיקריים.

  

  חומרים דרושים למערכת החיצונית של קיר המסך וחלונות קבועים  12.16

  קבועיםתחום העבודה למערכת חיצונית של קיר המסך, חלונות נפתחים ו  א.  

הקיר החיצוני של קיר המסך וחלונות נפתחים וקבועים כוללים, אולם   .1    

  רשום מטה:לאינם מוגבלים, 

רכיבים של החלק החיצוני של קיר המסך והחלונות הקבועים, לרבות   .2    

לוחות מתכת, הלבשות וחומרים סמוכים נוספים הקשורים לקיר המסך. 

יזרים הנחוצים להפעלת בנוסף, החלונות הנעים כוללים את האב

  החלונות במצב חירום וכוללים את האיטום.

  הזכוכיות והזיגוג בחלק החיצוני של קירות המסך וחלונות קבועים.  .3    

חומרי איטום ואטמים בתוך מכלולים מורכבים וביניהם ובין בנייה   .4    

  סמוכה.

פלשינג ממתכת בתוך קירות המסך החיצוניים וחלונות נפתחים   .5    

  בועים.וק

  בסיסים מפלב"מ עבור החלק הפנימי והחיצוני.  .6    

  מודל הקמה ובדיקה לחלק החיצוני של קיר המסך.  .7    

  ערבויות בהקשר מערכת קיר המסך החיצוני.  .8    
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  חומרים  ב.  

  בליטות מאלומיניום:  .1    

 3צורות כמתואר וכנדרש לעמוד בדרישות הבצוע, אולם לא פחות מעובי       

ם צויין אחרת. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים לייצור עם מ"מ, אלא א

  תכונות קונסטרוקטיביות ומתאימות לעבודות גמר כמפורט.

  לוחות אלומיניום:  .2    

מידות כמתואר. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים אשר נבחרו בהתאם       

לעיבוד וייצור עם תכונות קונסטרוקטיביות  DIN Standard 4113לתקן 

מתאימות לעבודות גמר כמפורט הכוללות לוח אלומיניום מתאימות וכן 

מ"מ לפחות עם תרכובת לבלימת רעשים או בטנה בולמת  2מוצק בעובי 

רעש. במקומות בהם מעצבים את הלוחות לצורות, היצרן יספק פינות 

מכופפות חזק ללא חורי שחרור חשופים וללא שוליים בלתי צבועים 

  ת הבאות:חשופים. יש לספק את אחת מהמערכו

ומופץ על  Alcanתוצרת  Alcan DampFaluminum FF2 Plus  א)      

  .Romal Outside Cover LTD. Holon, Israelידי 

  .Reynolds Architectuursystemתוצרת  System  ב)      

  ..Christian Pohl GmbHתוצרת  Europanel  ג)      

  עבודות גמר לאלומיניום:  .3    

 PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 4 Coat System  א)      

(AL-1) :AAMA 605.2  ,4בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר 

שכבות של מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד 

מיוחד מעכב ושכבה עליונה עם צבע פחמן פלואוריד המכיל לא 

במשקל מיושם  polyvinylidene fluorideשרף  70% - פחות מ

  .24m - בש שיהיה לא פחות מלעובי כולל של הקרום הי

 PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 2 Coat System  ב)      

(AL-2) :AAMA 605.2  ,2בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר 

שכבות של מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד 

מיוחד מעכב ושכבה עליונה עם צבע פחמן פלואוריד המכיל לא 

במשקל מיושם  polyvinylidene fluorideשרף  70% - פחות מ

  .24m - לעובי כולל של הקרום היבש שיהיה לא פחות מ
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 PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 2 Coat System  ג)      

(AL-3) :AAMA 605.2  ,2בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר 

שכבות של מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד 

ונה עם צבע פחמן פלואוריד המכיל לא מיוחד מעכב ושכבה עלי

במשקל מיושם  polyvinylidene fluorideשרף  70% - פחות מ

  .24m - לעובי כולל של הקרום היבש שיהיה לא פחות מ

  פלב"מ:  .4    

      AISI  ו/או  304או  302, 316סוגBS6744.  

, לוחות ברמת 2חלק  BS1449ו/או  ASTM A666לוחות:   א)      

Stretcher.  

  .2חלק  BS1449ו/או  ASTM A276מלאי מוטות:   ב)      

  .ASTM A743, Grade CF 8 or CF 20יציקות:   ג)      

  גמר פלב"מ:  .5    

לכל מוצרי הפלב"מ יהיה גמר כמפורט בהמשך, אלא אם צויין אחרת       

  בתכניות:

  .No. 8 mirror polished: גמר M-1סוג   א)      

  .No. 4 satin directional: גמר M-2סוג   ב)      

  רצועות איטום לחלון הניתן לתפעול:  .6    

מעובד דחוס וניתן להחלפה או חומרי איטום  PVC -חומרי איטום מ      

  מנאופרן מעובד, מיושם במפעל בתוך חריץ עם חיבור ננעל מעצמו.

  פרזול לחלון הניתן לתפעול:  .7    

כל הפרזול לחלון הנע יהיה מוכלל ומוסתר בתוך מסגרת האלומיניום       

  יכלול את הר"מ:ו

נקודתית בכל פינה, ניתן לשחרור בעת הפעלת -מערכת נעילה דו  א)      

מערכת הבקרה בהתאם להוראות מכבי אש על ידי שימוש 

במפתח כבאים ומבפנים על ידי ידיות אחזקה הניתנות להסרה 

  או מפתחות.

מוט סיבוב משומן מפלדה הפותח את המנגנון ובולמי זעזועים   ב)      

לבקר את שיעור הפתיחה. המנגנון יאפשר פתיחת  הידראולים

  .45-אוורור המורכב בתחתית כלפי פנים ב

חומר איטום רציף מנאופרן הניתן להחלפה עם פינות מעובדות   ג)      

  בגופרית למניעת חדירת אויר ומים.

 FMאו  ULסולונואיד או מנגנון שחרור אלקטרומגנטי של   ד)      

אשר היא תפעל פתחים אוורור מחובר למערכת כיבוי אש כך שכ

  יפתחו באופן אוטומטי.
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  מהדקים:  .8    

  סטנדרטים של היצרן.      

אטמי החלקה (במישקי החלקה נעולים בקיר חלק החיצוני של קיר   .9    

  המסך):

  מתכתי, חומר בעל חיכוך נמוך.-אל      

  אטמי הפרדה (למעט במישקי החלקה נעולים):  .10    

מוספג או סרט הדבקה בוטילי לא רעיל עם בלתי מחלידים, עשוי מלבד       

  דבק רגיש בלחץ על צד אחד.

  מפריד אקוסטי:  .11    

      Polyvinylchloride, 70 Shore A durometer hardness 5  

  .05.09סעיף  05הפלשינג ממתכת יעמוד בדרישות המפרט הכללי פרק   .12    

רש פלב"מ: רך מאוד ומחושל במלואו למעט במקומות בהם נד  א)      

מ"מ, אלא אם צויין  0.4חוזק מיוחד לייצור או לבצוע; בעובי 

  .2Dאחרת, גמר מס' 

חומר הלחמה: לשימוש עם פלב"מ, יש לספק חומר הלחמה   ב)      

, עם חומר ריתוך מסוג חומצה 60/40בדיל/עופרת ביחס 

כלורידית, למעט השימוש על משטחים מצופים בפח יש 

  להשתמש בחומר ריתוך עשוי שרף.

מהדקים: ברגים, מסמרות ומסמרים יהיו מחומר זהה כמו   ג)      

לוחות המתכת או חומר תואם. יש להתאים את הגמר של 

  חומרים חשופים עם החומרים המחוברים.

חומר לאיטום תפרים מאפוקסי: תרכובת צמנטית משני חלקים   ד)      

לשימוש במתכת בלתי מחלידה המומלצת על ידי היצרן 

  יצוניים לרבות מישקי מסמרות.למישקים פנימיים/ח

חומר איטום לא  Polyvisobutyleneאטם מסוג מסטיק:   ה)      

  מתקשה, לא מתקלף, לא מתייבש ולא זוחל.

זוויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות ואביזרי מתכת   .13    

דרושים נוספים, תומכים או מערכות מורכבות לחיזוק מרכיבי 

  אלומיניום:

מגולוונים, או באם הגלוון אינו תואם את הסגסוגת של רכיבי החלקים       

  אז צבועים בבית המלאכה בצבע יסוד לאחר חיתוך למידות המתאימות.

זוויתני אלומיניום, לוחות, מוטות או רכיבי אלומיניום אחרים הדרושים   .14    

  לחבר מערכות מורכבות לחיזוק מרכיבי אלומיניום:

ת על ידי היצרן לפתח את החוזק הנדרש מהמערכת סגסוגות מומלצו      

  המיועדת להרכבה.

  ווסתי דליפה:  .15    
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, מרושת, קצף פוליאוריתן מרושת עם תאים פתוחים PVCמצופה       

מ"מ או כפי שמומלץ על ידי היצרן.  25 -חורים ל 30-40גמישים; עם 

  .Bacteriostatיהיה מוסף  PVC - לציפוי ה

  רשתות ציפורים:  .16    

ניתנים להסרה, רשתות ציפורים ניתנות להחלפת חוטים מיוצרים       

מחוטי אלומיניום מותקנים במסגרת אלומיניום משוך עם גמר דומה 

למחיצות האמצעיות בחלונות של קיר המסך. הרשתות יהיו בעלי רשת 

13X13  מ"מ. 1.6מ"מ עם חוט אלומיניום בקוטר  

  

  יתחומרים דרושים למערכת לוחות חיצונ  12.17

  היקף העבודה למערכת לוחות מתכת חיצונית  א.  

עבודת לוחות המתכת החיצוניות כוללת, אולם אינה מוגבלת, למפורט   .1    

  מטה:

וכיסוי עמודים עם מהדקים  PVDFלוחות קיר מאלומיניום מצופות   .2    

  סמויים וחיזוק נסתר.

ואביזרים כל התמיכות, עיגונים ומסגרות (מסגרות ראשוניות ומשניות)   .3    

למערכת לוחות המתכת. האביזרים כוללים אולם לא מוגבלים 

לחיפויים, סגירות, לוחות אדן, מעברי מתכות, חלק תחתון של המשקוף, 

  פני משקופים וכו'.

  אטמים וחומרי איטום בתוך ההרכבים ובינהם ובנייה סמוכה.  .4    

  מתכת.פלשינג מפלב"מ ואטמי נאופרן בתוך וסמוך למערכת לוחות   .5    

  

  חומרים  ב.  

  לוחות אלומיניום:  .1    

מידות כמתואר. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים אשר נבחרו בהתאם       

לעיבוד וייצור עם תכונות קונסטרוקטיביות  DIN Standard 4113לתקן 

מתאימות וכן מתאימות לעבודות גמר כמפורט הכוללות לוח אלומיניום 

רעשים או בטנה בולמת רעש.  מ"מ לפחות עם תרכובת לבלימת 2בעובי 

במקומות בהם מעצבים את הלוחות לצורות, היצרן יספק פינות 

מכופפות חזק ללא חורי שחרור חשופים וללא שוליים בלתי צבועים 

  חשופים. יש לספק את אחת מהמערכות הבאות:

ומופץ על  Alcanתוצרת  Alcan DampFaluminum FF2 Plus  א)      

  .Romal Outside Cover LTD. Holon, Israelידי 

  .Reynolds Architectuursystemתוצרת  System  ב)      

  ..Christian Pohl GmbHתוצרת  Europanel  ג)      
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  רשימת לוחות מתכת חיצוניות:  .2    

: לוחות אלומיניום לקירות מצופות בגמר חלק של MP-1סוג   א)      

PVdF .עם מהדקים וחיזוקים מוסתרים  

 PVdFחות קיר מחוררים מאלומיניום מצופים : לוMP-3סוג   ב)      

 עם מהדקים וחיזוקים סמויים הכוללים חורים במידות 

2.5x2.5  ס"מ בין מרכזי החורים  15ס"מ במרווחים של

ס"מ בין מרכזי החורים האנכיים  5האופקיים ומרווחים של 

ס"מ כמתואר בתכניות. יש לחזק את גב הלוחות,  2.25ושפה של 

ם לגמרי על מנת לעמוד בדרישות הביצוע במיקומים סמויי

המפורטות. יש לתת תשומת לב למיקום של החיזוק בתכניות 

  העבודה המוגשות.

: לוחות פני משקוף עליון חלקות מאלומיניום MP-10סוג   ג)      

עם חיבורים סמויים וחיזוקים סמויים. יש להכין  PVdFמצופה 

רים, את הלוחות להתקנה כפני משקוף עליון עבור הגש

המעברים המקומרים ובמקומות אחרים מתוארים בתכניות. 

תהיה אפשרות להסיר את הלוחות לצורך גישה לציוד וצנרת 

מלמעלה. יש לספק את לוחות פני המשקוף העליון חתוכים 

 מוכנים לקליטת גופי תאורה, ציוד בטחון ופריטים אחרים

  .3כדוגמת הקיים בטרמינל 

  גמר עבודות אלומיניום:  .3    

      PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 4 Coat System (AL-

1) :AAMA 605.2  ,שכבות של  4בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר

מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד מיוחד מעכב ושכבה 

שרף  70% -עליונה עם צבע פחמן פלואוריד המכיל לא פחות מ

polyvinylidene fluoride שם לעובי כולל של הקרום היבש במשקל מיו

  .24m -שיהיה לא פחות מ

חלקי אלומיניום הנדרשים להצטרף ולחזק את מכלול מרכיבי   .4    

  האלומיניום:

סגסוגות מומלצות על ידי היצרן לפתח את החוזק הנדרש של המכלול.       

מ' ממשטח הליכה גמור יחוזק עם  2.10כל לוחות המתכת במרחק 

מ"מ אשר יודבק  25מ"מ בעומק  0.5בד בעובי אלומיניום מרוג מעו

  במלואו לגב הלוח.

זוויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות, יתדות ואביזרי   .5    

פלדה אחרים הנדרשים להצטרף או לחזק את מכלול מרכיבי 

האלומיניום, צבועים בבית המלאכה בצבע יסוד לאחר חיתוך למידות 

  המתאימות.
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  נג מלוחות מתכת:ופלש  .6    

פלב"מ: רך מאוד ומחושל במלואו למעט במקומות בהם נדרש   א)      

מ"מ, אלא אם צויין  0.4חוזק מיוחד לייצור או לבצוע; בעובי 

  .2Dאחרת, גמר מס' 

חומר הלחמה: לשימוש עם פלב"מ, יש לספק חומר הלחמה   ב)      

, עם חומר ריתוך מסוג חומצה 60/40בדיל/עופרת ביחס 

ית, למעט השימוש על משטחים מצופים בפח יש כלוריד

  להשתמש בחומר ריתוך עשוי שרף.

מהדקים: ברגים, מסמרות ומסמרים יהיו מחומר זהה כמו   ג)      

לוחות המתכת או חומר תואם. יש להתאים את הגמר של 

  חומרים חשופים עם החומרים המחוברים.

י חלקים חומר לאיטום תפרים מאפוקסי: תרכובת צמנטית משנ  ד)      

לשימוש במתכת בלתי מחלידה המומלצת על ידי היצרן 

  למישקים פנימיים/חיצוניים לרבות מישקי מסמרות.

חומר איטום לא  Polyvisobutyleneאטם מסוג מסטיק:   ה)      

  מתקשה, לא מתקלף, לא מתייבש ולא זוחל.

  מהדקים:  .7    

ננעלות, ברגים מוחדרים בקדיחה, ברגים, בריחים, אומים, מסמרות       

בריחים ננעלים, יתדות מרותכים בקצה ומחברים אחרים המתוכננים 

לעמוד בעומסי התכנון. יש להשתמש במחברים מאלומיניום, פלדה 

  חסינת חלודה או פלב"מ לשימוש חיצוני.

  אביזרים:  .8    

למעט אם צויין בפרק אחר יש לספק את המרכיבים הדרושים למערכת       

סגרות, חיפויי קיר, מחיצות אמצעיות לוחות קיר מלאה, לרבות מ

בחלונות, אדנים, יחידות פינה, מהדקים, מכסי תפרים, פלשינגים, 

רפפות, אטמים, חומרי איטום, חומרי מילוי, רצועות סגירה ואביזרים 

דומים. יש לספק את חיפויי הקיר ואביזרים חשופים אחרים מיוצרים 

הלוחות. יש לספק את  מאלומיניום משוך ולוחות ועם גמר מותאם לגמר

המסגרות מיוצרים מבליטות אלומיניום ולוחות עם גמר מותאם לגמר 

  הלוחות.

  אטמים:  .9    

  נאופרן, סוג וגודל כנדרש.      

  חומרים שונים:  .10    

יש לספק חומרים שונים סטנדרטים של היצרן כגון רצועות סגירה       

"ב המתאימות אנכיות ואופקיות מנאופרן, חומרי איטום, חגורות וכיו

  לשימוש המיועד.
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  חומרים דרושים עבור רפפות אלומיניום  12.18

  LV)-(1תכולת העבודה לרפפות אלומיניום   א.  

  עבודות רפפות אלומיניום כוללות, אולם אינן מוגבלות לר"מ:    

מרכיבי רפפות אלומיניום, לרבות לוחות מתכת דמי, רשתות ציפורים,   .1    

וחומרים סמוכים נוספים הקשורים למערכות  בידוד מאחורי לוחות דמי

  הרפפות.

  איטום בתוך מכלולים ובין מכלולים ובנייה סמוכה.  .2    

  פלשינג ממתכת בתוך הרפפות.  .3    

  

  חומרים  ב.  

  מרכיבי מסגרת מאלומיניום:  .1    

בליטות, מרכיבים מעוצבים, לוחות מסגסוגת, חוזק ועובי המומלץ על       

  ידי היצרן.

  י מסגרת עיקריים:מרכיב  .2    

-6061או  T52 ,6063-T6או  T5-6063אלומיניום משוך, סגסוגת וחוזק       

T6 מ"מ. 3, עם עובי מינימלי של  

  סידורים שונים שאינם תומכים:  .3    

, עם עובי T52 ,6063-T6או  T5-6063אלומיניום משוך, סגסוגת וחוזק       

  מ"מ. 1.6מינימלי של 

  קריים:מרכיבי מתכת מעוצבים עי  .4    

 3, עם עובי מינימלי T6-6061או  5005, 5002לוח אלומיניום, סגסוגת       

מ"מ עבור סגירות  1.6מ"מ עבור פריטים קונסטרוקטיבים ועובי מינימלי 

  וסידורי קצוות.

  גמר אלומיניום:  .5    

      PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 4 Coat System (AL-

1) :AAMA 605.2 שכבות של  4נדרטיים כפי שיבחר, בגוונים סט

מערכת מאושפרת בחום, מורכבת משכבת יסוד מעכבת מותאמת 

 70% - במיוחד ושכבת צבע עליונה של פחמן פלואורידי הכולל לא פחות מ

במשקל מיושם לשכבה דקה יבשה בעובי כולל של לא פחות  PVdFשרף 

  .24m - מ

ורות, מוטות, יתדות ואביזרי זוויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מחברים, צינ  .6    

פלדה אחרים הדרושים לחבר או לחזק את המכלול של מרכיבי 

  אלומיניום:

מגולוונים או אם הגלוון אינו תואם עם הסגסוגת של חלקי המרכיבים,       

  צבוע בבית המלאכה עם שכבת יסוד לאחר החיתוך לפי מידה.
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יניום אחרים הדרושים זוויתני אלומיניום, לוחות, מוטות ומרכיבי אלומ  .7    

  לחבר או לחזק את המכלול של מרכיבי האלומיניום:

  סגסוגות מומלצות על ידי היצרן לפתוח החוזק הדרוש על ידי המכלול.      

  מחברים ואביזרים:  .8    

מחברים ואביזרים סטנדרטים של היצרן בלתי מחלידים התואמים       

ואמים את חומרים בשימוש מערכת המסגרות עם חלקים חשופים הת

גמר הרפפות. במקום שבו צפויה תזוזה, יש לספק למישקי ההחלקה 

לוחות, ריפודים, לוחיות פילוס או דיסקיות משרף העשוי פחמן 

  פלואורידי או חומר דומה המומלץ על ידי היצרן.

  פריטים להברגת בליטות אלומיניום וחלקי חיבור: פלב"מ.  א)      

וקציה תומכת: מחברי פלדה פריטים לעיגון רפפות לקונסטר  ב)      

  מצופים אבץ.

במקומות שבהם המחברים מעוגנים לתוך אלומיניום שעוביו   ג)      

מ"מ, יש לספק אומים שקועים או חיזוק מסוג אחר  3 - פחות מ

  על מנת לקלוט את השחלות המחברים.

  נג סמוי:ופלש  .9    

בי בעו ASTM A167, Series 304נג מפלב"מ רך העומד בדרישות ופלש      

  מ"מ. 0.4מינימלי 

  נג חשוף וסגירות:ופלש  .10    

בעובי  ASTM A167, Series 304נג מפלב"מ רך העומד בדרישות ופלש      

  מ"מ; או לוחות אלומיניום. 0.4מינימלי 

  

  ייצור  ג.  

היצרן ייצר את שלבי הרפפות והמסגרות באורך אחד עבור כל קטע.   .1    

בצוע. היצרן ישמור על היצרן יחזק כפי שידרש לעמוד בדרישות ה

מרווחים אחידים בין שלבי הרפפות, לרבות הפרדה בין השלבים 

  והמסגרות במשקוף העליון ובמפתן, על מנת לקבל חזות אחידה.

הקבלן יתאים בזהירות כל עבודה בקו ועיצוב רציף, תוך שימוש   .2    

במישקים קשיחים ומובטחים עם מגע בעובי "קו השערה", אלא אם צוין 

ת. היצרן ירכיב מראש את הרפפות בבית המלאכה על מנת למנוע אחר

התאמות והרכבות באתר. היצרן יפרק את היחידות על פי הצורך 

בהתאם למגבלות המשלוח והטיפול. היצרן יסמן בבירור את היחידות 

  להרכבה מחדש והתקנה מתואמת.

ות במקומות המתוארים או כפי שיידרש, היצרן יספק מחיצות אמצעי  .3    

של החלון מפוצלות המתוכננות לאפשר התפשטות והתכווצות הנובעים 

משינויי טמפרטורה. היצרן יספק גדלים ופרופילים כמתואר להתאמה 

  לבנייה סמוכה.
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היצרן ייצר מסגרות, לרבות מפתנים משולבים, על מנת להתקין בפתחים   .4    

, בנייה במידות המצוינות עם מרווח חופשי לייצור והתקנה של הרפפות

סמוכה ומישקי איטום היקפיים. היצרן יחזק מרכיבים ומישקים 

לקשיחות וחוזק כפי שיידרש לעמוד בדרישות הביצוע. יש להשתמש 

  במחברי פלב"מ למישקים שלא ניתן לחבר בריתוך.

הקבלן יספק הארכת מפתנים ומפתנים מנותקים מיוצרים מחומר זהה   .5    

רושים לניקוז כלפי חוץ ולמניעת לרפפות, במקומות המצוינים או הד

חדירת מים כלפי פנים. הקבלן יכלול תמיכות, עוגנים ואביזרים דרושים 

  להרכבה מלאה.

הקבלן יספק אגני חבטה במפתנים של כל הרפפות הפעילות הקולטים   .6    

  חדירת מים דרך שלבי הרפפות ומוביל אותם החוצה באמצעות מזלפים.

רים הניתנים להסרה ולתיול מחדש מיוצרים הקבלן יספק רשתות ציפו  .7    

ממתכת וגמר דומה לשלבי הרפפות מקובעים במסגרת משוכה ומקופלת. 

מ"מ עם חוטי אלומיניום בעובי  13x13הרשת תהיה בעלת עיניים של 

מ"מ. יש למקם את הרשתות בחלק הפנימי של הרפפות, אלא אם  1.6

ות עם ברגים צוין אחרת. יש להבטיח את הרשתות למסגרות הרפפ

  מ"מ לפחות ובכל פינה. 300במרווחים של 

הקבלן יספק לוחות דמי מבודדות באזורים המתוארים ובמקומות   .8    

 1.6שבהם תעלות לא מתחברים לרפפות, מיוצרים מאלומיניום בעובי 

  מ"מ. הגמר יתאים לרפפות ולמסגרות.

מלא של מפריד הקבלן יפריד מתכות או סגסוגות שאינן דומות עם ציפוי   .9    

  דיאלקטרי כנדרש למניעת פעילות גלוונית.

  

  חומרים דרושים לחלונות תאורת גג  12.19

  תכולת העבודה למערכת חלונות תאורת גג  א.  

  עבודת חלונות תאורת הגג כוללת, אולם אינה מוגבלת לר"מ:    

מרכיבי חלונות תאורת הגג מאלומיניום, לרבות לוחות מתכת וחומרים   .1    

  אחרים הקשורים למערכות חלונות תאורת הגג. סמוכים

  זכוכית וזיגוג בתוך חלונות תאורת הגג.  .2    

  איטום בתוך המכלולים ובין המכלולים ובנייה סמוכה.  .3    

  פלשינג ממתכת בתוך חלונות תאורת הגג.  .4    

  בדיקת שטח לחלונות תאורת הגג.  .5    

  ערבויות הקשורות למערכת חלונות תאורת הגג.  .6    

  

  חומרים  ב.  

  חלקי מסגרת מאלומיניום:  .1    

בליטות, חלקים מעוצבים, יריעות ולוחות של הסגסוגת, חוזק ועובי       

  המומלץ על ידי היצרן.
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  חלקי מסגרת עיקריים:  .2    

-6061או  T52 ,6063-T6או  T5-6063אלומיניום משוך, סגסוגת וחוזק       

T6 מ"מ. 3, עם עובי מינימלי  

  בלתי תומכת: מסגרת שונה  .3    

, עם עובי מינימלי T6-6063או  T52או  T5-6063אלומיניום, סגסוגת       

  מ"מ. 1.6

  חלקי מתכת מעוצבת עיקרית:  .4    

 3, עם עובי מינימלי T6-6061או  5052, 5005יריעות אלומיניום, סגסוגת       

  מ"מ לסגירות ומסגרות. 1.6מ"מ לפריטים קונסטרוקטיבים ועובי 

  ת אלומיניום:גמר עבודו  .5    

      PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 4 Coat System (AL-

1) :AAMA 605.2  ,שכבות של  4בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר

מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד מיוחד מעכב ושכבה 

 PVdFשרף  70% -עליונה עם צבע פחמן פלואורידי המכיל לא פחות מ

  .24m -בי כולל של הקרום היבש שיהיה לא פחות מבמשקל מיושם לעו

  חלקי פלדה:  .6    

  צורות קונסטרוקטיביות מעורגלות בגלוון חם.      

זוויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות ואביזרי מתכת   .7    

דרושים נוספים, תומכים או מערכות מורכבות לחיזוק מרכיבי 

  אלומיניום:

באם הגלוון אינו תואם את הסגסוגת של רכיבי החלקים,  מגולוונים, או      

אז צבועים בבית המלאכה בצבע יסוד לאחר החיתוך למידות 

  המתאימות.

זוויתני אלומיניום, לוחות, מוטות או רכיבי אלומיניום אחרים הדרושים   .8    

  לחבר מערכות מורכבות לחיזוק מרכיבי אלומיניום:

ן לפתח את החוזק הנדרש מהמערכת סגסוגות מומלצות על ידי היצר      

  המורכבת.

  אטמי חומרי מילוי למישקים של מערכת המסגרות:  .9    

אטמים חומרי מילוי של מערכת המסגרות של חלונות הגג מהסוג       

הקבוע, תלוי בתנועת המישק ודרישות האיטום, כגון מישקים מחליקים, 

  או מישקים ללא אפשרות תזוזה.

  :מסגרות וחיזוקים  .10    

פריטים סטנדרטים של היצרן מאלומיניום בעלי חוזק גבוה, במקומות       

מגנטי. לפי בחירת היצרן, -ישימים; אחרת יש לספק פלב"מ אל

המסגרות לעיגון למבנה ולא חשופים למזג האויר או שחיקה יהיו פלדה 

מתכתיים - מגולוונת בחם. יש לספק לוחיות פילוס שאינם מכתימים, אל

  חלונות הגג. להתקנה וליישור
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  מהדקים ואביזרים:  .11    

מהדקים ואביזרים סטנדרטים של היצרן בלתי מחלידים התואמים       

חומרים בשימוש מסגרות עם חלקים חשופים והתואמים את הגמר של 

חלונות תאורת הגג. במקומות בהם צפויה תזוזה, יש לספק ציפוי פנימי 

דיסקיות משרף עשוי  של מישקי החלקה ליריעות, ריפודים, לוחיות או

  פחמן פלואוריד או חומר דומה המומלץ על ידי היצרן.

  פריטים להברגת בליטות אלומיניום וחלקי חיבור: פלב"מ.  א)      

פריטים לעיגון חלונות תאורת הגג למבנה: מהדקים מצופים   ב)      

  אבץ.

מ"מ עובי, יש  3 - במקומות בהם העוגנים באלומיניום פחות מ  ג)      

ם לבליטות חיבור מלולאות לחוצים או חיזוק מסוג לספק אומי

  אחר לקבלת תבריגי הידוק.

  ריפודים נושאים מחליקים:  .12    

  כנדרש.      

  לוחות אלומיניום לקצוות, סינורים:  .13    

מ"מ. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים לעיצוב וייצור עם תכונות  2בעובי       

במקומות בהם קונסטרוקטיביות מתאימות וגמר מתאים כמפורט. 

מעצבים את הלוחות לצורות, הקבלן יספק פינות מכופפות אטומות 

  למים ללא חורים בולטים גלויים וקצוות גלויים לא צבועים.

  נג סמוי:ופלש  .14    

בעובי  ASTM A167, Series 304נג פלב"מ רך, עונה לדרישות ופלש      

  מ"מ. 0.4מינימלי 

  נג חשוף וסגירות:ופלש  .15    

בעובי  ASTM A167, Series 304פלב"מ רך, עונה לדרישות  נגופלש      

  מ"מ. 0.4מינימלי 

  אטמי החלקה (במישקי החלקה מוברגים בחלונות הגג):  .16    

  פוליסטירן בעל כושר התנגדות גבוה או נילטרון.      

  אטמי הפרדה (למעט במישקי החלקה מוברגים):  .17    

  כנדרש.יש להדביק את מפרדי ההחדרה; עובי ורוחב       

  ווסתי דליפה:  .18    

  קצף מרושת מאורוטן. PVCתא פתוח מצופה       
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  חומרים דרושים למישקים סיסמים משולבים בתוך קיר מסך חיצוני  12.20

  יתכולת העבודה למישקים סיסמיים משולבים בתוך הקיר החיצונ  א.  

המישקים הסיסמים בתוך עבודות קיר המסך החיצוני כוללים, אולם אינם     

  וגבלים, לר"מ:מ

מישקים סיסמיים מיוצרים מאלומיניום, פלב"מ ואטמים שנבדקו   .1    

לתזוזות סיסמיות ושלמים עם כל המרכיבים הדרושים לשלב את 

המערכת בתוך קיר המסך ומישקים אחרים הנמצאים במערכות גג 

  סמוכות, מערכת לוחות מתכת, חיפוי קירות וחומרים מסוגים אחרים.

  ך מכלולים וביניהם ובנייה סמוכה.איטום בתו  .2    

  אבטחת איכות  ב.  

  אחריות ממקור אחד:  .1    

הקבלן ישיג מכסים למישקי התפשטות ומישקים סיסמיים ממקור אחד       

מיצרן אחד עבור כל סוג של מכסה מישק. היצרן אשר יזכה בהזמנה 

יהיה בעל נסיון בייצור מכלולים הדומים לאלו המצויינים בפרויקט, עם 

בולת ייצור מספיקה לייצר את כמות היחידות הדרושות ללא גרימת קי

  עיכוב בעבודה.

  נציגי היצרן:  .2    

הקבלן לא יתקין מכסים למישקי התפשטות ומישקים סיסמיים עד אשר       

יבקר נציג מוסמך של היצרן באתר בתחילת העבודה ובמהלכה, על מנת 

  להבטיח התקנה נאותה של המערכת שלו.

  חומרים  ג.  

  בליטות אלומיניום:  .1    

מידות מינימליות, סטנדרטי של היצרן וכפי שידרש למלא את דרישות       

  הביצוע.

  יריעות אלומיניום:  .2    

מידות מינימליות כמתואר, סטנדרטי של היצרן וכנדרש למלא את       

דרישות הביצוע. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים לעיצוב וייצור עם 

  מספקות ומתאימות לעבודות גמר כמפורט. תכונות קונסטרוקטיביות

  פלב"מ:  .3    

      ASTM A167, Type 304  2עם גמרB ,אלא אם צוין אחרת, ללוחות ,

  יריעות, מוטות מרכוז ורצועות.

  אינסרטים לבטון:  .4    

יציקות מתכתיות מגולוונות, ברזל מחושל או פלדה יצוקה. יש לספק       

  דרש, הכל מגולוון.ברגים, דיסקיות ולוחיות (שימסים) כנ

  איטום חזותי:  .5    
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      ASTM C864 ;Santoprene  ;צפוף, סיליקון, או איטום אלסטופרן

; מסופקים באורכים AEDFצבעים סטנדרטים אשר יקבעו על ידי 

    הארוכים ביותר הזמינים, עם התכונות הפיזיות הר"מ:

  דרישות  שיטת בדיקה  תכונה

 ASTM D412  12.4 Mpa(1800  חוזק למתיחה

psi)(min)  

 ASTM D412 175% min  התארכות

 ASTM D2240 805  קשיות

  

  איטום משני:  .6    

), EPDMמשוריין ( ethylene propylene diene monomer - יריעה מ      

אלסטופרן או נאופרן סטנדרטי של יצרן המישקים הסיסמיים; הניתן 

 להשגה ביריעות זמינים הארוכות ביותר, הנתמכות עם מחברים

 PVC -מאלומיניום משוך סטנדרטי של היצרן. אין להשתמש בספוג מ

  לאיטומים משניים.

  מהדקים ואביזרי עיגון:  .7    

; סוג, דרגה, רמה וסגנון המתאים ביותר 300פלב"מ מסוג סדרת       

לשימוש המתאים. יש להשתמש בברגי מכונה עם ראש שטוח מסוג 

  לן"."פיליפס" למעט במקומות בהם נדרשים ראשי "א

  אטם:  .8    

  אטם מומלץ על ידי היצרן לשימוש המתואר ומתאים לבנייה סמוכה.      

  דבקים לשימון:  .9    

חלק אחד פוליאוריטן משפר לחות ותערובת של תמיסת פחמן חמצני       

  וסטנדרטי של היצרן. ASTM D4070ארומטי העונה לדרישות 

  כל החומרים האחרים:  .10    

ם המומלצים על ידי היצרן של מכסי יש לספק חומרים סטנדרטי      

המישקים הסיסמיים החיצוניים כנדרש לקבלת מתקן אטום לאוויר 

  ואטום למים.
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  ייצור מישקים סיסמיים  ד.  

יש לספק מכסים למישקים הסיסמיים של הקיר החיצוני על פי התכנון,   .1    

הצורה הבסיסית, חומרים וביצוע המצוין. יש לבחור יחידות דומות 

שצוינו או נדרשו להתאים לגודל המישק, שינויים במשטחים  לאלה

סמוכים, ותזוזות קונסטרוקטיביות. יש לספק מכסי מישקים של הקיר 

החיצוני אשר יכלול אטמים בולטים ורציפים מעוצבים מראש 

מפרופילים ובמידות המתוארות באורכים זמינים הארוכים ביותר. יש 

ה או חיבור לאלמנטי בטון לספק את הבליטות המתוכננות להשקע

טרומי ארכיטקטוני, לקירות בלוקים ובליטות אלומיניום ושמירה 

מכנית על אומים של האטמים הבולטים המעוצבים המורכבים באתר. 

יש לגפר או לאטום על ידי חימום החיבורים (אם בכלל) להבטיח מצב של 

  מישק חתום.

בבית המלאכה ואטומים על  כל המעברים בין צורות שונות יהיו מיוצרים  .2    

ידי חימום. יש לספק את היחידות באורכים שימושיים ארוכים ביותר 

 45 -על מנת למעט במספר המישקים. יש לספק פינות מחוברות ב

אטומים למים במקומות בהם המישק משנה כוון או בא במגע עם 

, Tחומרים אחרים. יש להוסיף חומרי סגירה וחלקי מעבר, חיבורי 

ת, חיבורים מצטלבים, ואביזרים נוספים כפי שידרשו לספק מכסים פינו

  רציפים ומושלמים למישקים.

  מדידות:  .3    

לפני הייצור, יש לבדוק את המידות ומיקום של הקירות ובנייה נוספת       

שאליהם צריכים להתאים את מכסי המישקים הסיסמים של הקיר 

בתכניות עבודה (עם  החיצוני צריכים להתאים ולהציג מדידות רשומות

התייחסות מיוחדת להתקנה של פריטים טבועים בבטון הטרומי, בטון 

ובניית בלוקים). יש לתאם את לוח הזמנים של הייצור עם התקדמות 

  הבניה על מנת למנוע עיכוב בעבודה.

, צמתים Tיש לספק חלקי מכסי מישקים מיוצרים מראש עבור כל סוג   .4    

ים האופקיים ועבור מעברים בסיום של ופינות השינויים המכוונ

משטחים אנכיים. יש לספק את גודל מכסי המישק בהתאם להמלצת 

היצרן כך שיתאים למידות המישק ועל מנת שיענה לדרישות הנתונים 

 - המצוינים. יש לספק מכסי מישקים באורכי ייצור מרביים. יש לחבר ב

45 ם לדרישות בקרת שינויי כוון וחיבור חלקים מיוצרים מראש בהתא

  איכות קפדניים של היצרן לרבות בחינות ובדיקות לפני המשלוח.

יש להפריד את משטחי האלומיניום הבאים במגע עם בטון ובניית   .5    

  בלוקים וחומרים שונים עם מפריד דיאלקטרי.
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יש להרכיב מראש את הפריטים בבית המלאכה בהיקף הגדול ביותר על   .6    

בשטח. יש לייצר בבית המלאכה את כל הפינות  מנת למנוע חיבורים

והמעברים. לאחר הרכבה ניסיונית יש לפרק את היחידות רק לצורך 

משלוח וטיפול. יש לספק לוחות יישור וחיבור לצורך הרכבה מדויקת 

  בשטח.

יש לייצר מכסי מישקים לקיר החיצוני ישרים ומפולסים עם זוויות,   .7    

בצע את המישקים חזקים וקשים כמו משטחים ושפות מדויקים. יש ל

החלקים הסמוכים. יש לגפר או לבצע את הריתוכים בצורה רציפה 

  לאורך כל קו המגע.

  

  התקנת המישקים הסיסמיים  ה.  

יש לתאם ולספק עוגנים, תכניות שיבוץ, שבלונות והוראות התקנה   .1    

למכסים של מישקי הקיר החיצוני להטבעה בבטון או לבצע שקעים 

השפות של רצפת הבטון להתקנה במועד מאוחר יותר ולכסות את  בתוך

המסגרות בבטון דיס. לפני ההתקנה של מכסי המישקים הסיסמיים של 

הקיר החיצוני, יש להפשיל את האטם האלסטומרי ולהניחו בסמוך 

  למישק למשך יום אחד לפני העיגון על מנת להסיר את הפיתולים.

  

  בניית חיבור למקום:  .2    

ש לספק אביזרי עיגון ומהדקים במקומות הנדרשים לצורך הבטחת י      

המכסים של המישקים הסיסמיים של הקיר החיצוני, לרבות מהדקים 

מושחלים עם מגני התפשטות קדוחים עבור בלוקים ובטון במקומות 

בהם העיגון לא טבוע בבטון. יש לספק עוגני מתכת, סוג וגודל להתאים 

ספק לחיבור מובטח של מכסי המישק של לסוג הבנייה המצויינת ול

  הקיר החיצוני.

  חיתוך, התאמה והנחה:  .3    

יש לבצע את כל החיתוכים, קידוחים והתאמות הדרושים להתקנה של       

מכסי המישקים של הקיר החיצוני. יש להתקין את המכסים של 

המישקים של הקיר החיצוני בקו ישר וביחס מתאים למישקי 

מורים סמוכים מדודים מקווים ומפלסים ההתפשטות ומשטחים ג

קבועים. יש לאפשר תנועה חופשית מספיקה להתפשטות תרמית 

והתכווצות של המתכת למניעת קריסה. יש להניח את המכסים 

במפלסים שיהיו במישור עם החומרים הגמורים הסמוכים. יש לחבר 

בצורה מובטחת במקום עם כל האביזרים הדרושים. יש למקם את 

 75ם במרווחים מומלצים על ידי היצרן אולם לא פחות מאשר העוגני

  מ"מ מהמרכז. 600מ"מ מכל קצה ולא יותר מאשר 
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  חיבור והמשכיות:  .4    

יש לשמור על המשכיות מינימלית של הקיר החיצוני עם מכסי המישקים       

עם מישקי הקצה. יש לחתוך ולהתאים את הקצוות וליצור מישקים 

  תכווצות תרמית.שיאפשרו התפשטות וה

  התקנת אטמים משוכים מיוצרים מראש:  .5    

יש להתקין את האטמים בהתאם להוראות היצרן עם מספק מינימלי של       

מישקי קצה. לקטעים ישרים יש לספק אטמים מעוצבים מראש 

באורכים נמשכים. יש לגפר או לאטום בחימום את מישקי החיבור 

ים מראש על מנת לספק המבוצעים באתר עם חומרי איטום מעוצב

מישקים אטומים למים בהתאם לשיטות מומלצות של היצרן. יש 

להשתמש בדבק, חומר אפוקסי או דבק שימון מאושרים על ידי היצרן 

על מנת למסגר את המישקים לפני התקנת האטם המעוצב מראש. יש 

  לאטום את המעברים בהתאם להוראות היצרן.

  אטם משני:  .6    

ת מיוצרות לפי מידה כפי שידרש לעקוב אחרי תזוזות, יש לספק צורו      

מעברים אנכיים ואופקיים כמתואר וכפי שנדרש בשטח לצורך אחזקה 

ולספק איטום רציף נגד מים. יש להשתמש במחברים בהתאם להוראות 

  כתובות של היצרן כפי שנדרש לחומר איטום אטום נגד מים.

  

  ירשימת מישקים סיסמיים של הקיר החיצונ  ו.  

  :EJ-1מישק סיסמי של הקיר החיצוני מסוג   .1    

מישק סיסמי של הקיר החיצוני מיוצר לפי מידה עם מוט מרכוז מפלב"מ       

או חיבור ציר גזירה, מסגרת אלומיניום משוך, מחסום אדים משני 

. יש לספק את AEDFואטם חזותי ראשוני בצבע מותאם לפי בחירת 

  אחד מהר"מ:

  .Watson Bowman Acmeתוצרת  Series SW Custom Size  א)      

  ..MM Systems Corpתוצרת  Series VSS Custom Size  ב)      

  ..Conspec Systems, Incמיוצר על ידי  SF Series Custom  ג)      

  .Couvraneufעם סדרת פנטוגרף מותאם תוצרת  W300  ד)      

  :EJ-2מישק סיסמי של הקיר החיצוני מסוג   .2    

ק של הקיר החיצוני הכולל אטם חזותי ראשוני מכסה סטנדרטי למיש

מיוצר אטם דחיסה אלסטומרי  AEDFבצבע מותאם לפי בחירת 

עם קשיות דיורו מטר  A) מסוג Santopreneמתרכובת תרמופלסטית (

, ומחסום לחות אלסטומרי משני ומסגרת 643(בודק קשיות) של 

  מפלב"מ כפי שמופיע. יש לספק את אחד מהבאים:
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  ..MM Systems Corpתוצרת  Series VSS  א)      

  .Watson Bowman Acmeתוצרת  Series SW  ב)      

  ..Conspec Systems, Incתוצרת  SF Series  ג)      

  .Couvraneufעם סדרת פנטוגרף מותאם תוצרת  W300  ד)      

  

  מערכת איטום מישקים לעבודות אלומיניום  12.21

  העבודה הכלולה במערכת איטום מישקים  א.  

מישקים חיצוניים ופנימיים במשטחים אנכיים ומשטחים אופקיים ללא תנועה     

  כמפורט בהמשך:

המישקים ההיקפיים הפנימיים והחיצוניים בין מסגרות האלומיניום של   .1    

כל עבודות האלומיניום לרבות קיר המסך, דלתות אוטומטיות, רפפות 

  אלומיניום וחלונות קבועים ובין בנייה סמוכה.

ישקי בקרה והתפשטות פנימיים וחיצוניים בלוחות מתכת ובין בנייה מ  .2    

  סמוכה.

מישקי בקרה והתפשטות בחלונות תאורת גג ובין בנייה חיצונית ופנימית   .3    

  של בנייה סמוכה לרבות מערכות איטום גג.

  

  התאמה  ב.  

יש לספק אטמים, חומרי מילוי למישקים וחומרים שייכים אחרים התואמים     

ם ובין תשתיות המישקים בתנאי שרות ויישום, כמוצג על ידי יצרן ביניה

  האטמים מבוסס על בדיקות ונסיון שטח.

  

  הגשות  ג.  

  נתוני היצרן:  .1    

היצרן יגיש הוראות מלאות לטיפול, איחסון, ערבוב, שכבות יסוד,       

  התקנה והגנה על כל סוג אטם.

מ"מ  300באורך  הקבלן יגיש דוגמאות של המוצרים המפורטים,  .2    

ומותקנות בין דוגמאות של חומרים אשר נועדו להאטם במסגרת 

יהיה עבור צבע בלבד. באחריות הקבלן  AEDF -הפרויקט. אישור ה

  לעמוד בדרישות נוספות.

  

  צבע האטם  ד.  

עבור מישקים מוסתרים יש לספק את הצבע הסטנדרטי של היצרן בעל תכונות     

 AEDF -יישום המתואר. למישקים חשופים הביצוע כוללות הטובות ביותר ל

יבחר צבעים מטבלת הצבעים הסטנדרטית של היצרן למעט במקומות בהם 

  מתואר או מפורט.
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  סטנדרט אטם אלסטומרי  ה.  

יש לספק אטם אלסטומרי סטנדרטי של היצרן בעל אשפרה כימית, על בסיס     

  פולימר מוגדר.

  ):S-4גומי סיליקון קונסטרוקטיבי (סוג   .1    

 - ו ASTM C920עבור זיגוג קונסטרוקטיבי; יש לעמוד בדרישות       

ASTM C1184 תואם את מרכיבי המערכת שאיתה היא באה במגע ,

ונוסחה ונבדקה במיוחד לשימוש כאטם קונסטרוקטיבי; רמה ושימוש 

  התואם ביותר לשימוש המיועד; יש לספק את הר"מ:

 Ultraglaze 4000 Silicone structural Glazing sealant  א)      

  ..General Electric Coתוצרת 

 Silicone Buildingאו  Silicone Building sealant 795  ב)      

Sealant 995  תוצרתDow Corning Corp. לשימוש בשטח ו - 

Silicone Building Sealant 983  תוצרתDow Corning 

Corp. .לשימוש בבית המלאכה  

  

  :)S-5גומי סיליקון (סוג   .2    

, רמה ASTM C920למישקי איטום אופינים. יש לעמוד בדרישות       

  ושימוש התואם ביותר לשימוש המיועד; יש לספק את הר"מ:

  ..General Electric Coתוצרת  Silpruf 2000  א)      

 Silicone Buildingאו  Silicone Building sealant 795  ב)      

Sealant 790  תוצרתDow Corning Corp..  

  

  תרכובות מסטיק לא מתקלפות  ו.  

  ):S-10תרכובת מסטיק (סוג   .1    

תרכובת לאיטום מישקים קטנים מוסתרים שאינה מתייבשת, אינה       

  מתקלפת, אינה מתקשה.

  ):S-11(סוג  Polysobutyleneתרכובת מסטיק   .2    

 - תרכובת מסטיק כבדה לאיטום מ 00.11

Polysobutylene  מתייבשת, לאיטום מישקים מוסתרים גדולים שאינה

  אינה מתקלפת, אינה מתחמצנת ואינה נוזלת.
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  חומרי מילוי לאיטום מישקים  ז.  

יש לספק חומר תומך לאטמים מחומרים וסוג שאינם מכתימים; תואמים את   

תשתיות המישקים, אטמים, שכבות יסוד וחומרי מילוי אחרים למישקים; 

ניסיון שטח ובדיקות  ומאושרים ליישום המוגדר על ידי יצרן האטמים על בסיס

  מעבדה.

  חומר מילוי למישקים מקצף פלסטי:  .1    

רצועות לא משוכות של קצף פלסטי גמיש לא פולט גזים, מעובד מראש,       

, ללא שעווה, מהחומר המפורט בהמשך; לא סופג מים PVCדחיס, עשוי 

וגז; ובגודל, צורה וצפיפות המאפשרים לבקר את עומק האיטום וכן 

  רת ביצוע אופטימלי של האטם.לתרום ליצי

 -ל 20kPa): לא פחות מאשר F-1פוליאתילן בתא סגור (סוג   א)      

  התנגדות דחיסה, בעל התנגדות לדלקים ותמיסות. 25%

): F-5מוט ניתן לדחיסה מקצף פוליאתילן בתא סגור (סוג   ב)      

סוגים כמתואר או כפי שנדרש לביצוע מתאים של האטם 

ואם את האטם, בהתאם להמלצת יצרן במישק המיוחד, ואשר ת

  האטם.

  

  )F-8מלאן דחיס (מלאן מסוג   ח.  

, עם דבק הצבה ASTM D1056ניאופרן בתאים סגורים רציפים עומד בדרישות     

  זמני רגיש ללחץ, בצד אחד; עובי ורוחב כמתואר.

  

  חומרים שונים  ט.  

  שכבת יסוד:  .1    

במקום בו קיימת  יש לספק סוג על פי המלצת יצרן אטם המישקים      

דרישה להדבקת האטם לתשתית המישק כמוגדר, כפי שנקבע מבדיקות 

  בנייה של תשתית אטם המישק ובדיקות שטח.-טרום

  חומר ניקוי למשטחים בלתי נקבוביים:  .2    

יש לספק חומרי ניקוי כימיים שאינם מכתימים, מסוג המקובל על ידי       

טמים, שאינם מזיקים היצרנים של האטמים וחומרי התמיכה של הא

לתשתיות וחומרים נקבוביים סמוכים, ושאינם משאירים משקעים 

שמנוניים או שיש להם השפעה הרסנית על הדבק של האטם או על 

  הביצוע.

  סרט הדבקה מנתק קשר:  .3    

סרט הדבקה מפוליאתילן בהתאם להמלצת יצרן האטם על מנת למנוע       

האטם או משטחים  מהאטם להידבק לחומרים גמישים למילוי

משותפים בגב המישק במקומות שבהם התוצאה בהדבקה כזו כשל 

  האטם. יש לספק סרט הדבקה נדבק מעצמו במקומות בהם מתאפשר.
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  חומרים דרושים למערכת חלונות ראווה פנימיים מאלומיניום וזכוכית  12.22

  תכולת העבודה למערכת חלונות ראווה פנימית  א.  

  הפנימית כוללת, אולם אינה מוגבלת לר"מ:מערכת חלונות הראוה     

לרבות כל  PvDFמרכיבים של חלונות ראוה מאלומיניום מצופה   .1    

  האביזרים.

וזכוכית לרבות פרזול מחובר  PvDFמשקופי דלתות מאלומיניום מצופה   .2    

  וניתן להפעלה.

זכוכית וזיגוג בתוך האלומיניום של חלון הראוה לרבות דלתות מזוגגות   .3    

  מראש.

  איטום בתוך המכלולים ובנייה סמוכה.  .4    

  

  חומרים  ב.  

  אלומיניום משוך:  .1    

מ"מ, אלא אם צויין אחרת.  3 - צורות כמתואר אולם בעובי לא פחות מ      

סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים למשיכה וייצור עם תכונות 

  קונסטרוקטיביות מתאימות ומתאימות לגמר כמפורט.

  ם:לוחות אלומיניו  .2    

גדלים כמתואר. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים אשר נבחרו בהתאם       

לעיבוד וייצור עם תכונות קונסטרוקטיביות  DIN Standard 4113לתקן 

מתאימות וכן מתאימות לעבודות גמר כמפורט הכוללות לוח אלומיניום 

מ"מ לפחות עם תרכובת לבלימת רעשים. במקומות בהם  2בעובי 

לצורות, היצרן יספק פינות מכופפות חזק ללא חורי מעצבים את הלוחות 

שחרור חשופים וללא שוליים בלתי צבועים חשופים. יש לספק את אחת 

  מהמערכות הבאות:

ומופץ על  Alcanתוצרת  Alcan DampFluminum FF2 Plus  א)      

  .Romal Outside Cover LTD, Holon, Israelידי 

  .Reynolds Architectursystemsתוצרת  System  ב)      

  .Christian Pohl GmbHתוצרת  Europanel  ג)      

  גמר עבודות אלומיניום:  .3    

      PVDF (Polyvinyidene Fluiride) Coating 4 Coat System (AL-

1) :AAMA 605.2  ,שכבות של  4בגוונים סטנדרטיים כפי שיבחר

מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד מיוחד מעכב ושכבה 

שרף  80% - נה עם צבע פחמן כלוריד המכיל לא פחות מעליו

Polyvinyedene Fluoride  במשקל מיושם לעובי כולל של הקרום היבש

  .24m -שיהיה לא פחות מ
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  מחברים:  .4    

  סטנדרטים של היצרן.      

זויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות, יתדות ואביזרי   .5    

ם לחיבור, לתמוך או לחזק את מכלול מרכיבי פלדה נוספים הדרושי

האלומיניום; מגולוונים, ואם הגלוון אינו תואם את הסגסוגת של 

  החלקים, יש לצבוע בבית המלאכה בשכבת יסוד לאחר החיתוך למידות.

זוויתני אלומיניום, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות, יתדות   .6    

חיבור, לתמוך או לחזק את מכלול ואביזרי פלדה נוספים הדרושים ל

מרכיבי האלומיניום; סגסוגות בהתאם להמלצת היצרן לפתוח חוזק 

  נדרש של המכלול.

  

  ייצור מערכת חלונות ראוה פנימית מאלומיניום  ג.  

, הזיגוג במישור המזוזות, AL-1יש לספק אלומיניום עם גמר מסוג   .1    

כמתואר. יש לספק אלמנטי מפתנים ומחיצות אמצעיות עבור הזיגוג 

  משקופים קונסטרוקטיבים מוסתרים כנדרש.

יש לספק חריצי זיגוג כנדרש ואטמי זיגוג פנימיים הניתנים להסרה. יש   .2    

לתאם את הפירוט של המשקופים המזוגגים עם כניסות סמוכות 

  ועבודות של בעלי מלאכה אחרים.

  דלתות זכוכית עם משקופי אלומיניום:  .3    

תות זכוכית עם משקופי אלומיניום עם אביזרים מתאימים יש לספק דל      

ופרזול במידות, צורות, ופרופילים כמתואר. יש לספק מכלולי דלתות 

משולבות מושלמות עם מסגרות צינורות, מיוצרים עם חיבורים מכניים 

על ידי שימוש בלוחות חיזוק סמויות ופריטים אחרים הדרושים 

ת יעמדו בעומסי הפעלה הנובעים להתקנה מתאימה ולהפעלה. היחידו

מתנאי תנועה כבדה על ידי שימוש בפרזול המפורט, ללא הטיה קבועה 

הניתנת למדידה. יש להגביל את ההטיות האלסטיות כך שניתן לספק את 

רמת הקשיחות התקינה הדרושה למניעת שבירת זכוכית ותוצאות 

  דוחות אחרות הנובעות מגמישות יתר.

להקל החלפת זכוכית ולוחות ללא צורך בפירוק  יש לייצר דלתות  .4    

המסילות האופקיות והאנכיות. יש להכין את הדלתות לזיגוג ולאטמים. 

  יש לספק אטמים סטנדרטים של היצרן הניתנים להחלפה.

יש לחזק את הדלתות והמשקופים בהתאם לשבלונות היצרן ללא פירוק   .5    

  המסילות.
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  ל המערכותחומרי זכוכית וזיגוג לכ  12.23

  אבטחת איכות  א.  

  אחריות מקור אחד לזכוכית:  .1    

על מנת להבטיח איכות החזות וביצוע, יש לספק חומרים מיוצרים על       

ידי יצרן אחד לכל סוג ומצב זכוכית המוגדר ומורכב מזכוכית ראשונית 

  אשר הושגה ממקור אחד לכל סוג ורמה נדרשת.

  דרישות תכנון:  .2    

המתוארת וטיפול בחום המוגדר הינם דרישות מינימליות  עובי הזכוכית      

המבוססות על הספרות המפורסמת באופן קבוע על ידי היצרן. יש לספק 

את עובי הזכוכית וטיפול בחום (מחוזק בחום או מחוזק באופן מלא) 

  במפרט הכללי והר"מ: 12.03כנדרש לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף 

 8 -סתברות הסטטיסטית של כשל לעל מנת להגביל את הה  א)      

  שמשות לאלף בלחצי רוח מתוכננים.

  לעמוד בהתנגדות שבירה למתחי טמפרטורה.  ב)      

שנים לפחות בייצור  5יצרן הזכוכית המבודדת יהיה בעל נסיון של   .3    

יחידות דומות לאלה המפורטות בהמשך בפרויקטים דומים לפרויקט 

  זה.

שנים בייצור ציפוי מסוג  5היה בעל נסיון של י Low Eיצרן ציפוי מסוג   .4    

Low E .בכמויות דומות לכמויות הדרושות בפרויקט הזה  

  חומרי זכוכית  ב.  

  כללי:  .1    

אלא אם צוין אחרת.  BS952ו/או  ASTM C1036יש לעמוד בדרישות       

  סוג ועובי כמתואר או מפורט.

  זכוכית כפולה:  .2    

      ASTM C1036 כות , אי1, רמה 1, סוגq3.  

  זכוכית כפולה סופגת חום:  .3    

      ASRM C1048 איכות 2, רמה 1, סוג ,q3 סגנון ,B.צבע כמתואר ,  

  זכוכית מטופלת בחום:  .4    

, אלא אם צוין אחרת. סוג ועובי ASTM C1048יש לעמוד בדרישות       

  כמתואר או כמפורט.

  זכוכית לטיפול בחום:  .5    

  .q3, איכות 1, רמה 1סוג  ,ASTM C1036זכוכית כפולה,   א)      

, B, סגנון q3, איכות 2, רמה 1, סוג ASTM C1036סופג חום,   ב)      

  צבע כמתואר.
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מידות וחיתוכים: לפני הטיפול בחום יש לחתוך את הזכוכית   ג)      

למידות הדרושות כפי שנקבע על ידי מדידה מדויקת של פתחים 

ש לחתוך לזיגוג, ובהתחשב בפתח החופשי הדרוש בקצוות. י

ולעבד את הקצוות בהתאם להוראות היצרן. אין לחתוך או 

  לטפל בקצוות בשטח.

כללי: לזכוכית אשר טופלה בחום בצורה אופקית, יש לשמור על   ד)      

סימונים העוברים אופקית בהתקנה הסופית, בכל מקום שניתן. 

לזכוכית אשר טופלה בצורה אנכית, יש לאתר את סימני אחיזה 

  רך הקצוות אשר יוסתרו במערכת הזיגוג.במקומות לאו

סטיות מותרות לעוותים ועקמומיות: זכוכית מטופלת בחום   ה)      

תיבדק על ידי יצרן הזכוכית על מנת לגלות ולהסיר כל שמשה 

) מקסימום סטיות המותרות לעוותים 50%העולה מעל חצי (

  .2, טבלה מס' ASTM C1048 - ועקמומיות בכל כוון כמפורט ב

סטיות מותרות לגליות: במקומות בהם תוצאות תהליך הטיפול   ו)      

בחום הן גלים מקובלים, הסטיה המותרת מהשטיחות בכל שיא 

  מ"מ. 0.13(סטייה משיא לשקע) לא תעלה על 

 ASTM C1048 ,Kindזכוכית מחוסמת: יש לעמוד בדרישות   ז)      

FT  ו/אוBS6206 ו- ANSI Z97.1.  

 ,ASTM C1048ש לעמוד בדרישות זכוכית מחוזקת בחום: י  ח)      

Kind HS יש לחזק בתהליך סטנדרטי של היצרן לטיפול בחום .

להגדלת החוזק הכפיפה שלא יפחת מפעמיים החוזק מלפני 

  הטיפול.

  זכוכית מרובדת:  .6    

      ASTM C1172 שתי שכבות זכוכית מרובדת באופן קבוע במפעל בחום ,

ק פוליויניל בוטירל בעובי ולחץ עם שכבת ביניים שקופה עשויה פלסטי

  מ"מ, מיוצר במיוחד לזכוכית מרובדת. 1.5

יש לספק את סוג ועובי לוחות הזכוכית כמתואר וכמפורט. יש   א)      

לייצר זכוכית מרובדת ליצירת זכוכית ללא חומרים זרים וכיסי 

  אויר או זכוכית בתוך אוטוקלב על ידי שימוש בחום ולחץ.

ך את הזכוכית למידות הדרושות לפני הריבוד יש לחתו  ב)      

ופרופילים כפי שנקבע על ידי מדידה מדויקת של פתחים 

המיועדים לזיגוג, בהתחשב המפתחים החופשיים לקצוות. יש 

לחתוך ולעבד את הקצוות בהתאם לדרישות היצרן. אין לחתוך 

  או לטפל בקצוות בשטח.
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  ):Low Eזכוכית בעלת פליטה נמוכה (  .7    

וי מיושם במפעל בעל פליטה נמוכה אשר יגרום לציפוי יציב, יש לספק צפ      

אחדי וכמעט בלתי נראה אשר מעניק ביצוע בידוד ממוצע למשך זמן של 

  .R=2.5לפחות 

  זכוכית קרמית עם ציפוי אמאייל עם דוגמא:  .8    

יש ליישם ציפוי מותך אטום קרמי עם אמייל בדוגמא המתוארת על ידי       

זקת את הזכוכית לא פחות מאשר פעמיים תהליך טיפול בחום המח

  החוזק לכפיפה.

  יחידות זכוכית מבודדת:  .9    

יש להשתמש בסוגי זכוכית המתוארים ביצור יחידות זכוכית מבודדת.       

  יש להשתמש באיכות זכוכית המתוארת בהמשך.

יש לספק זכוכית מבודדת אטומה בעלת שתי קצוות שמאושרת   א)      

 Insulating Glassעל ידי  CBAבסוג זכוכיות מבודדות 

Certification Council (IGCC) לאחר שנבדקה בהתאם ל- 

ASTM E773 ו- ASTM E774  על פי)Sealed Insulating 

Glass Manufacturer’s Association ו/או (BS5713.  

ייצור: יצרני יחידות זכוכית מבודדת יהיו בעלי ותק של לא   ב)      

  בהצלחה של יחידות בגודל דומה.שנים בייצור  10 -פחות מ

תהליך ייצור: יש לייצר את היחידות במפעל עם לוחות זכוכית   ג)      

אטומים בצורה אטומה בקצוות עם אטם אלסטומרי קבוע. יש 

  להוציא את האויר ולספק חומר מיבש בצד זהה לכל תאורה.

  ייצור הזכוכית  ג.  

  מידות:  .1    

שות לפתחי הזיגוג המוגדרים, עם יש לייצר את הזכוכית במידות הדרו      

מפתחים חופשיים בקצוות וסטיות מותרות העונים להמלצות יצרן 

הזכוכית. יש לספק עוביים מוגדרים, או אם צויין אחרת, בהתאם 

  להמלצת היצרן ליישום המיועד.

  חיתוך:  .2    

יש להשיג את המידות מתכניות העבודה על מדידה בשטח. יש לחתוך את       

תתאים לכל פתח עם שפה חופשית בקצוות ופינות ומגרעות הזכוכית ש

על הזכוכית בהתאם להמלצת היצרן. אין לקטום את קצוות הזכוכית. 

מ"מ ומעלה) וזכוכית כפולה (מעל  9זכוכית סופגת חום חתוכה במפעל (

מ"מ). ניתן לחתוך את הקצוות על ידי סכין גלגלת או לנסר ולטפל  12

חיתוך זכוכיות בשטח יש לספק זכוכית בקצה לפי החלטת היצרן. ל

גדולה מאשר נדרש על מנת לקבל קצוות חתוכים ישר. אין לחתוך, 

  לשרוט או לקטום את הזכוכית לאחר טיפול בחסימה.
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  עבודה בקצוות לזיגוג אשר בא במגע:  .3    

במקומות בהם הזכוכית באה במגע עם אטם סיליקון, יש לספק קצוות       

  ר משי ומגביהים ופינות משוחררים.זכוכית שטוחה עם גמ

  

  3לעבודות בטרמינל  רשימת זכוכיות  ד.  

 - הנמצאת ב Viracon Companyסוגי הזכוכית הבאים מבוססים על מוצרים של     

Owantonna, Minnesota USA יצרנים אחרים רשאים להגיש את מוצריהם .

יים בתנאי שהמוצרים יהיו מאושרים בכתב לגבי תכונות, היבטים חזות

  .AEDFואסתטיים של סוג הזכוכית המפורט ומאושרים על ידי 

  :GL-1זכוכית סוג   .1    

מ"מ; כוללת שמשה חיצונית עשויה מזכוכית  31.5יחידה מבודדת בעובי       

מ"מ מרובדת לזכוכית  6ירוקה סופגת חום ומחוזקת בחום בעובי 

 1.5מ"מ מרובדת בשכבת ביניים בעובי  6שקופה מחוזקת בחום בעובי 

 VE-55 as manufactured# (2מ"מ עם ציפוי של פליטה נמוכה בשכבה 

by Viracon מ"מ ושמשה פנימית שקופה מחוזקת  12), חלל אויר בעובי

 VE-85 as( #5מ"מ עם פליטה נמוכה על משטח  6בחום בעובי 

manufactured by Viracon יש לספק .(VWE2-55 modified as 

manufactured by Viracon.  

  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  37%      אור גלוי          

  15%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  10%    אור גלוי חיצוני          

  16%    אור גלוי פנימי          

  9%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  1.71w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  1.89w/(M2xC)  ת יום בקיץתקופ          

  0.26    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.22מקדם סולרי (          

  179w/M2  תוספת חום יחסי          

  40  רמת העברת קול          
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  :GL-2זכוכית סוג   .2    

מ"מ; כוללת שמשה חיצונית עשויה מזכוכית  31.5יחידה מבודדת בעובי       

מרובדת לזכוכית  מ"מ 6ירוקה סופגת חום ומחוזקת בחום בעובי 

 1.5מ"מ מרובדת בשכבת ביניים בעובי  6שקופה מחוזקת בחום בעובי 

 VE-55 as manufactured# (2מ"מ עם ציפוי של פליטה נמוכה בשכבה 

by Viracon מ"מ ושמשה פנימית שקופה מחוזקת  12), חלל אויר בעובי

 VE-85 as( #5מ"מ עם פליטה נמוכה על משטח  6בחום בעובי 

manufactured by Viracon מ"מ  1.6) עם נקודות צבע קרמיות בעובי

 VWE2-55 modified#. יש לספק 5מ"מ על משטח  3בדוגמת מרכז של 

as manufactured by Viracon.  

  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  26%      אור גלוי          

  10%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  12%    אור גלוי חיצוני          

  22%    אור גלוי פנימי          

  10%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  1.71w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  1.91w/(M2xC)  תקופת יום בקיץ          

  0.23    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.20מקדם סולרי (          

  163w/M2  תוספת חום יחסי          

  40  ברת קולרמת הע          

  :GL-3זכוכית סוג   .3    

מ"מ; כוללת שמשה חיצונית בגוון ירוק סופג  31.5יחידה מבודדת בעובי       

#, חלל 2מ"מ עם ציפוי בעל פליטה נמוכה על משטח  6חום מחוסם בעובי 

מ"מ עם שמשה פנימית שקופה עשויה מזכוכית מרובדת  12אויר בעובי 

ת של זכוכית חסומה מרובדת שמשו 2מ"מ הכולל  13.5שקופה בעובי 

תוצרת  VE2-2Mמ"מ. יש לספק  1.5בשכבת ביניים שקופה בעובי 

Viracon.  
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  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  57%      אור גלוי          

  22%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  9%    אור גלוי חיצוני          

  10%    אור גלוי פנימי          

  10%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  1.62w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  1.70w/(M2xC)  תקופת יום בקיץ          

  0.34    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.30מקדם סולרי (          

  231w/M2  תוספת חום יחסי          

  40  רמת העברת קול          

  :GL-4זכוכית סוג   .4    

מ"מ כוללת זכוכית ירוקה  13.5שקופה בעלת גוון בעובי זכוכית מרובדת       

מ"מ מרובדת לזכוכית שקופה  6סופגת חום מחוזקת בחום בעובי 

מ"מ עם ציפוי בעל פליטה  1.5מחוזקת בחום עם שכבת ביניים בעובי 

  .Viraconתוצרת  VE-55. יש לספק #2נמוכה על משטח 

  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  43%      אור גלוי          

  19%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  9%    אור גלוי חיצוני          

  13%    אור גלוי פנימי          

  9%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  5.66w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  5.90w/(M2xC)  תקופת יום בקיץ          
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  0.44    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.38מקדם סולרי (          

  322w/M2  תוספת חום יחסי          

  39  רמת העברת קול          

  :GL-5זכוכית סוג   .5    

מ"מ כוללת זכוכית ירוקה  13.5זכוכית מרובדת שקופה/בעלת גוון בעובי       

מ"מ מרובדת לזכוכית שקופה  6סופגת חום מחוזקת בחום בעובי 

מ"מ עם ציפוי בעל פליטה  1.5ובי מחוזקת בחום עם שכבת ביניים בע

מ"מ על דוגמת  #1.6. יש לספק נקודות קרמיים בעובי 2נמוכה על משטח 

  .Viraconתוצרת  VE-55#. יש לספק 4מ"מ על משטח  3מרכז של 

  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  30%      אור גלוי          

  13%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  11%    אור גלוי חיצוני          

  30%    אור גלוי פנימי          

  10%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  5.66w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  5.93w/(M2xC)  תקופת יום בקיץ          

  0.39    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.33מקדם סולרי (          

  291w/M2  תוספת חום יחסי          

  39  רמת העברת קול          

  :GL-6זכוכית סוג   .6    

  מ"מ. 6זכוכית מחוסמת שקופה בעובי       

  :GL-7זכוכית סוג   .7    

מ"מ כוללת זכוכית ירוקה  13.5זכוכית מרובדת שקופה/בעלת גוון בעובי       

מ"מ מרובדת לזכוכית שקופה מחוזקת בחום עם  6מחוזקת בחום בעובי 

#. 2ציפוי בעל פליטה נמוכה על משטח מ"מ עם  1.5שכבת ביניים בעובי 

מ"מ על  3מ"מ על דוגמת מרכז של  1.6יש לספק נקודות קרמיים בעובי 

  .Viraconתוצרת  VE-55#. יש לספק 4משטח 

   



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  259עמוד 

  תכונות פיזיות:  א)      

  -החדרת אור  )1        

  30%      אור גלוי          

  14%    אנרגית שמש          

  >1%    אולטרה סגול          

  - השתקפות  )2        

  13%    אור גלוי חיצוני          

  29%    אור גלוי פנימי          

  22%    אנרגית שמש          

  - ASHRAE Uערך   )3        

  5.68w/(M2xC)  תקופת לילה בחורף          

  5.84w/(M2xC)  תקופת יום בקיץ          

  0.35    מקדם הצללה  )4        

  SHGC(  0.30מקדם סולרי (          

  269w/M2  תוספת חום יחסי          

  39  קולרמת העברת           

  :GL-9זכוכית סוג   .8    

  מ"מ. 6זכוכית מחוסמת עם גוון סופגת חום בעובי       

  :GL-10זכוכית סוג   .9    

מ"מ עם דוגמא רקמה  6זכוכית מחוסמת עם גוון סופגת חום בעובי       

  #.2קרמית צבועה על משטח 

  :GL-21זכוכית סוג   .10    

ית עשויה מזכוכית מ"מ; כולל שמשה חיצונ 31.5יחידה מבודדת בעובי       

מ"מ מרובדת לזכוכית  6ירוקה סופגת חום ומחוזקת בחום בעובי 

 1.5מ"מ מרובדת בשכבת ביניים בעובי  6שקופה מחוזקת בחום בעובי 

 VE-55 as manufactured# (2מ"מ עם ציפוי של פליטה נמוכה בשכבה 

equal מ"מ ושמשה פנימית שקופה מחוזקת בחום  12), חלל אויר בעובי

 VE-85 as manufactured# (5מ"מ עם פליטה נמוכה על משטח  6ובי בע

by Viracon מ"מ בדוגמת מרכז של  1.6) עם נקודות צבע קרמיות בעובי

תוצרת  VWE2-55 (Modified)#. יש לספק 5מ"מ על משטח  3

Viracon.  

   



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  260עמוד 

  :GL-22זכוכית סוג   .11    

עשויה מזכוכית  מ"מ; כולל שמשה חיצונית 69.5יחידה מבודדת בעובי       

מ"מ מרובדת לזכוכית  6ירוקה סופגת חום ומחוזקת בחום בעובי 

 1.5מ"מ מרובדת בשכבת ביניים בעובי  6שקופה מחוזקת בחום בעובי 

 VE-55 as manufactured# (2מ"מ עם ציפוי של פליטה נמוכה בשכבה 

equal מ"מ ושמשה פנימית שקופה מחוזקת בחום  50), חלל אויר בעובי

 VE-85 as manufactured# (5מ"מ עם פליטה נמוכה על משטח  6י בעוב

by Viracon יש לספק .(VWE2-55 (Modified)  תוצרתViracon רמת .

  .44מעבר רעש: 

  :GL-23זכוכית סוג   .12    

  .44מ"מ. רמת מעבר רעש:  12זכוכית שקופה מחוסמת בעובי       

  :GLI-4זכוכית סוג   .13    

מ"מ.. יש לספק צבע קרמי שקוף  12בעובי זכוכית חלבית מחוסמת       

  חלקית לחזות חלבית.

  :GLI-5זכוכית סוג   .14    

  מ"מ.  6מראה בעובי       

  :GLI-6זכוכית סוג   .15    

  מ"מ.  6מראה חד צדדית בעובי       

  :GLI-8זכוכית סוג   .16    

  מ"מ.  6זכוכית שקופה בעובי       

  :GL-9זכוכית סוג   .17    

  מ"מ.  3בעובי  זכוכית שקופה מחוסמת      

  

  חומרי בידוד לכל המערכות  12.24

  בקרת איכות  א.  

במידה והחומרים נדרשים על פי חוק או על פי המפרט להיות בעלי דירוג   .1    

עמידות באש, יש לספק חומרים, אביזרים ותהליכי יישום בהתאם 

על מנת לקבל  ASTM E814/UL 1479או להיבדק על פי  ULלדרישות 

  רש.את הדירוג הנד

  אחריות מקור אחד למוצרי הבידוד:  .2    

יש להשיג כל סוג של בידוד בבניין ממקור אחד עם אמצעים לספק       

  מוצרים העונים לדרישות המוגדרות בלי לעכב את העבודה.
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  נתוני ביצוע  ב.  

או העובי המוגדר בתכניות הינו הערך התרמי המינימלי היעיל  R - ערך ה  .1    

הבידוד. יש לספק עובי בידוד נוסף לפצות על  או עובי של מחסום

הפסדים בערך הבידוד כתוצאה מצורת תמיכת קירות, פערים וסטיות 

  מותרות בין לוחות הקיר ודרישות אחרות של מרכיבי מכלול הקיר.

יש לאתר את החומרים הרגישים ללחות באזורים מוגנים מחשיפה   .2    

ית לפני ההתקנה של ללחות, לרבות לחות ממקורות של חשיפה זמנ

  עבודה סמוכה.

יש לספק מחסום אדים מושלם ולא מופרע נפרד או מצורף למערכות   .3    

  מחסומי קירות.

  

  חומרים  ג.  

  ) בידוד סיבי זכוכית חצי מוקשה:I-1(סוג   .1    

, ASTM C612סיבי זכוכית ושרפים בקביעה תרמית העונים לדרישות       

 29.8מינימלי  Rק"ג/מ"ק; ערך  48 - ; צפיפות לא פחות מIB -ו IAסוג 

K x m/W לא דליק על פי ;ASTM E136 מידות סטנדרטיות של ;

  מחירון.היצרן; בעוביים המתוארים ב

  ) בידוד סיבי זכוכית חצי מוקשה עם מחסום אדים:I-2(סוג   .2    

, ASTM C612סיבי זכוכית ושרפים בקביעה תרמית העונים לדרישות       

 29.8מינימלי  Rק"ג/מ"ק; ערך  48 - לא פחות מ ; צפיפותIB -ו IAסוג 

K x m/W 24 -בC ,מחסום אדים פונה לריבוד של רדיד אלומיניום ;

; מידות סטנדרטיות 0.02, ושריון זכוכית, עם דירוג לחות של Kraftנייר 

ס"מ אלא אם צויין אחרת או מפורט  5של היצרן; יש לספק בעובי 

  מחירון.ב

  זרוני מצופה רדיד:) בידוד מI-7(סוג   .3    

בידוד תרמי תוצרת צירוף סיבי זכוכית או סיבים מינרלים עם שרפים 

בקביעה תרמית וכולל יריעה דוחה אדים פונה למשטח אחד; עומד 

או פחות;  25; פיזור הלהבה A, רמה III, סוג ASTM C665בדרישות 

  מחירון.מידות סטנדרטיות של היצרן; בעוביים המתוארים ב
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  ) בידוד קיר מסך:I-8ג (סו  .4    

בידוד מיוצר במיוחד לשימוש בקירות מסך המשתמשים בסיבים       

מינרלים בצירוף שרפים בקביעה תרמית וכולל יריעה דוחה אדים פונה 

 128; צפיפות 4, רמה ASTM C612למשטח אחד; עומד בדרישות 

ק"ג/מ"ק; מדורג בלתי דליק כאשר נבדק בהתאם ל; מידות סטנדרטיות 

; בעוביים המתוארים בתכניות; יש AEDFיצרן; צבע לפי קביעת של ה

  לספק את אחד הר"מ:

  .United States Gypsumתוצרת  FSP FireSpan CW-90  א)      

  ..Fibrex, Incתוצרת  FBX Curtain wall Insulation  ב)      

 Partek Northתוצרת  Paroc Curtain wall Insulation  ג)      

America, Inc..  

  ) בידוד לעצירת אש/בטיחות:I-9סוג (  .5    

מיוצר במיוחד לבלימת אש בין קומות על ידי שימוש בלוחות חצי       

קשיחים כעוצר אש בפתחים בין שפת הרצפה ולוחות של הקיר החיצוני, 

תוצרת צירוף של סיגי צמר עם מחברים משרפים בקביעה תרמית 

ות נומינלית , צפיפIB - ו IAסוג  ASTM C612לאפשר עמידה בדרישות 

לתכונות בעירה; התנגדות תרמית  ASTM E136ק"ג/מ"ק; עובר  64

27.7 K x m/WQ 24 - בC.  

  דבק לחיבור הבידוד:  .6    

  סוג בהתאם להמלצת היצרן ובעל התנגדות לאש דומה לבידוד.      

  אטם ודבק:  .7    

סוג בהתאם להמלצת היצרן ובעל דירוג לחות ותכונות התנגדות לאש       

  ידוד.דומים לב

  מהדקים מכניים (מהדקי נעיצה):  .8    

פלדה מצופה אבץ או מהדקי ניילון הכוללים לוח מחורר ושיניים או       

צירים ודסקית ננעלת; אורך מותאם לעומק הבידוד המתואר; במקומות 

בהם מוט חיבור הידית יהיה חשוף למגע אדם לאחר ההתקנה יש להגן 

  ה; יש לספק את אחד מהר"מ:על הקצוות עם דסקיות ננעלות, עם מכס

  .Eckel Industriesמיוצר על ידי  Stic-Klips  א)      

  ..AGM Industries, Incתוצרת  Tactoo Insul-Hangers  ב)      

  .Gemcoתוצרת  Spindle Type Gemco Hangers  ג)      
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  התקנת הבידוד  ד.  

ת יש לפרוש את הבידוד במלוא עוביו על פני כל השטח המיועד להיו  .1    

מבודד. יש להתקין בשכבה אחת אלא אם צוין אחרת. יש לחתוך 

ולהתאים או לעצב את הבידוד בצורה הדוקה סביב מכשולים ואחד כלפי 

השני. במשטחים אנכיים, יש למקם את היחידות בדבק מיושם בהתאם 

להוראות היצרן. יש להשתמש בסוג דבק המומלץ על ידי יצרן הבידוד. 

את הבידוד החשוף ללא פינות שבורות או תפרים  יש לסיים בצורה נקייה

  פתוחים.

יש לשמור על שלמות מחסומי אדים של הבידוד עם רדיד על ידי הדבקה   .2    

ואיטום התפרים, קרעים ושפות של יחידות סמוכות למשטחים אחרים. 

יש לאטום את התפרים שנגרמו על ידי צינורות, מובילים, ארונות חשמל 

דרים את מחסומי האדים על מנת ליצור איטום ופריטים דומים החו

אטים לאויר בין העצמים הבולטים ומחסום האדים. יש לתקן קרעים או 

נקבים במעכבי האדים מיד לפני הסתרה על ידי עבודות אחרות. יש 

  לכסות בדבק או שכבה נוספת של מחסום אדים.

יש  יש ליישם את הבידוד למשטחים עליונים עם מהדקים מכניים.  .3    

ליישם את כל הבידוד האחר עם דבק או מהדקים מכניים בהתאם 

להמלצת היצרן. כאשר נעשה שימוש במהדקים מכניים, יש לחתוך את 

מ"מ מעבר לפני הלוח ולהתקין מכסה ננעל עצמאית לאחר  3היתדות 

  הציפוי מסביב ליתד עם אטם.

היצרן  יש להתקין את בידוד קיר המסך בהתאם להוראות כתובות של  .4    

תוך שימוש בחומרים ושיטות כך שיענו לבדיקות המכלול המדורג 

במידה וידרש. יש לחזק את הבידוד על ידי מהדקי מתכת ורצועות או 

כיסים משולבים בתוך המסגרות של החלונות, ממוקם במרווחים 

בהתאם להמלצות היצרן על מנת להבטיח את הבידוד במקומו בלי לגעת 

יש לשמור על רוחב החלל בין הבידוד והזכוכית  בזכוכית מעל החגורה.

במידות המוגדרות. יש לתמוך בבידוד במקומות שהוא בא במגע עם 

מתקני בטיחות על מנת למנוע מהבידוד להתקפל תחת לחץ מבידוד 

  הבטיחות.

יש להתקין בידוד בטיחות למילוי הפער בין שפת רצפת הבטון וחלקו   .5    

מהדקי בטיחות כפי שיידרש לתמוך את  האחורי של לוחות החגורות על

מ"מ. יש לחתוך את בידוד הבטיחות  600הבידוד אולם לא יותר מאשר 

ברוחב גדול יותר מאשר חלל למילוי על מנת להבטיח את התאמת 

ואיטום התפר בין הבידוד ושפת הרצפה עם חומר איטום מאושר על ידי 

במתקן מושלם. יצרן בידוד הבטיחות למטרה זו. אין להשאיר חללים 

  אין לכסות את בידוד הבטיחות עד שיבדק על ידי מכבי אש.
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יש להגן על הבידוד, מחסומי אדים ואביזרים מחשיפה למזג אויר מזיק   .6    

ומפגיעה פיזית אפשרית. יש להחליף בידוד ניזוק או שאינו מתאים 

  לשימוש.

  

  טיפוס ובדיקות של הקיר החיצוני-אבי  12.25

  כללי  א.  

  טיפוס מוגדר בתכניות.-של מכלולי הקיר החיצוני אשר יבדקו על אב ההיקף    

  

  אבטחת איכות  ב.  

מעבדת בקירותף כל מכון בדיקות עצמאי מוכר מצויד ובעל נסיון   .1    

בעריכת בדיקות הדרושות ומאושר על ידי המזמין והמפקח. מתקני 

ם בדיקה ותהליכים של הקבלן המשנה לקיר החיצוני לא יתקבלו, אלא א

  הוא יאושר על ידי המזמין והמפקח והגשת הר"מ:

מגישי הצעות בעלי מתקנים שלהם ומעונינים להשתמש בהם יצרפו       

  להצעותיהם הצהרה על כך.

  תיאור מתקני הבדיקה בנוגע לבדיקות המפורטות בהמשך.  א.      

הכנת רשימה של שימושים קודמים של מתקני הבדיקה   ב.      

  בפרויקטים דומים.

הסכום אשר יופחת מההצעה לצורך שימוש במתקני הבדיקה   ג.      

  של הקבלן.

טיפוס במתקן - פגישת טרום בדיקה: לפני תחילת הבניה של מכלול האב  .2    

הבדיקה, על פי הנחיות המפקח, יש להיפגש לצורך בחינת השיטות ובדר 

טיפוס. הפגישה תכלול את הקבלן, המפקח - העבודה לבניית האב

טיפוס, - שנה אשר יבצע את חלק העבודה הקשור לאבוהמזמין, הקבלן מ

טיפוס, וכן קבלני - קבלני משנה נוספים, בודק אשר יפקח על בחינת האב

משנה נוספים אשר ידרשו לתיאום העבודה. ישתתף בפגישה גם מנהל 

טיפוס והבניה הסופית - העבודה אשר יפקח על העבודה של בניית האב

  בפרויקט.

טיפוס וביצוע הבדיקות, כל ההגשות -י בניית האבהכנות לבדיקות: לפנ  .3    

הנדרשות יבחנו ויקבלו אישור פעולה סופי לרבות קבלת בחינות 

טיפוס -התאמה. הקבלן יודיע למפקח ולמזמין על הנכונות של האבי

לבדיקות ראשוניות וסופיות. אין לבצע את תכנית הבדיקות ללא נוכחות 

  המפקח והמזמין ומעבדת הבדיקות.
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  הגשות  .ג  

  טיפוס והבדיקות; הקבלן יספק את הר"מ:-ההגשות הדרושות לאב    

טיפוס מוגדר, לפני הבנייה -תהליכי בדיקה מוצעות: הקבלן יגיש לכל אב  .1    

- טיפוס תיאור מפורט של כל תהליך בדיקות הדרוש לכל אב-של האב

  טיפוס מתואם עם נתוני הביצוע המפורט וקביעת התוצאות הרצויות.

טיפוס הקיר החיצוני: הקבלן יגיש תכניות עבודה -כניות עבודה של אבת  .2    

טיפוס הקיר החיצוני עם תיאור פרטים של דוגמאות הבדיקה -של אב

לרבות חיפוי ועיגון ומיקום מכשירי הבדיקה. יש לספק את תהליך 

הזיגוג חוזר של היצרן על מנת לאפשר זיגוג חוזר של סוג שמשת זכוכית 

זיגוג חוזר של יחידות כושלות במהלך הבדיקות. יש  מסוימת וכמו כן

טיפוס למתקן הבדיקות על -לכלול בהגשה זו את השיטה לחיבור האב

  ידי מכון הבדיקות.

חישובים: יש להגיש חישובים כמפורט בהמשך: החישובים יכללו את   .3    

החותמת של מהנדס מקצועי מורשה. הקבלן יגיש את החישובים 

  הבאים:

הגיש חישובים הנדסיים המראים שההטיות המרביות לא יש ל  א.      

  עולים על דרישות הביצוע המפורט בעומס תכנוני מלא.

יש להגיש חישובים קונסטרוקטיביים למסגרות, חיבורים   ב.      

  ולוחות.

  יש להגיש חישובים של התפשטות והתכווצות.  ג.      

יפוס הקבלן ט- חומרים ודוגמאות הגשה: לפני הבנייה של מכלול האב  .4    

טיפוס -יגיש נתוני מוצר ודוגמאות מייצגות אשר יעשה בהן שימוש באב

  ומושלם עם בדיקות התאמה.

טיפוס עם המידות -תכניות עדות: הקבלן יגיש תכניות עדות של האב  .5    

המדויקות של כל המרכיבים. יש לכלול מידות מדודות בפועל של 

מ,מ לעובי. הקבלן יזהה  0.0254- מ"מ לגובה ורוחב ו 0.8-הזכוכית ל

טיפוס שהתרחשו במהלך -בודאות את כל השינויים בייצור של האב

  טיפוס.-ההקמה של דוגמת האב

דוחות, בדיקות הקיר החיצוני: הקבלן יגיש עותקים של דוחות הבדיקות   .6    

אשר הוכנו על ידי מכון הבדיקות לכל בדיקה מפורטת המציגה את 

ותוצאות הבדיקות. יש לסכם עם מכון  הקריטריונים של הביצוע הנדרש

הבדיקות להכין דוחות של הבדיקות בהתאם לתהליך דווח המתואר 

בתקני הבדיקות הנזכרים. המזמין יהיה הפרשן היחידי של תוצאות 

טיפוס של הקיר החיצוני ותכנית הבדיקות ויאמת -הבדיקות של האב

  טיפוס עונה לדרישות מסמכי החוזה.-שהאב
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וידאו: הקבלן יגיש שני עותקים של פורמט קלטות וידאו בצבעים פורמט   .7    

טיפוס. -, אשר יתבצעו במהלך הבנייה ובדיקה של האבIAAתואם 

הקבלן יקליט את הפעילויות על ידי שימוש בציוד עם יכולת הקלטה 

) במהירות הילוך נמוך או שווה לעריכה בבהירות HQבאיכות גבוה (

נה של כל מרכיב או סוגי מקצועות גבוהה. הקבלן יקליט את ההתק

טיפוס. יש לתת תשומת לב מיוחדת לסטיות המתעוררות -הכלולים באב

  במהלך הבנייה.

  

  טיפוס-אבי  ד.  

טיפוס כמפורט וכמתואר אולם לא פחות מאשר דרישות -יש לבנות אבי  .1    

- , שייבדק כדוגמת אב9חלק  AAMAשל  ASTM E331 -ו 501תקן 

טיפוס גדול יותר אם -של המזמין. יש לספק אב טיפוס ולבחינה חזותית

טיפוס גדול יותר -פרטי הקיר החיצוני המוצע יוצרים מצב הדורש אב

להערכה נכונה ובדיקה. יש להשתמש בחומרים זהים, גמר, פרטים, 

שיטות ומערכת עיגון המוצעים לקיר החיצוני. הקבלן יספק צוות עובדים 

ות העובדים אשר יבצע ויפקח על טיפוס אשר יהיה זהה לצו- לבניית האב

  הביצוע הממשי.

יש לדמות את תנאי הבנייה הממשיים בקירוב ככל שניתן בכל דרך.   .2    

הקבלן יספק חומרים נוספים כפי שיידרש להחלפת פריטים שייכשלו 

טיפוס תצומצם לסטיות -במהלך הבדיקות. הזכוכית בשימוש בניית האב

  סופית של הקיר החיצוני.צפויות מותרות מינימליות בהתקנה ה

טיפוס יכלול שמשת זכוכית אחת (במקום כפי שינחה -כל מכלול אב  .3    

המפקח) אשר יוסר במתקן הבדיקה או במפעל היצרן אם יעשה שימוש 

במערכת מזוגגת מראש במתקן הבדיקות, בנוכחות המפקח והמזמין, 

  בשימוש בתהליך זיגוג חוזר המוצע אשר הוגש.

  

  ימותבדיקות מקד  ה.  

  טיפוס הכולל את הר"מ:-יש לערוך בדיקה מקדימה של מכלול האב  .1    

יש להעמיס מראש את אולם מתקן הבדיקה בחצי עומס הרוח   א.      

  המרבי.

 ASTMיש לערוך בדיקה מקדימה לחדירת אויר (לחת סטטי):   ב.      

E283300-; יש לבדוק לPa.  

 ASTM 1טי)יש לערוך בדיקה מקדימה לחדירת מים (לחץ סט  ג.      

E331570-; יש לבדוק לPa.  

יש לרשום ולהגיש כל שיפור למכלול הבדיקה או מרכיבים בודדים   .2    

  במהלך הבדיקה המקדימה של האב טיפוס.
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הבדיקה המקדימה מוגבלת במיוחד לאירוע אחד. לא תתאפשר בדיקת   .3    

  ביניים מקדימה או חוזרת לטובת הקבלן או לתיקון המערכות.

  

טיפוס, בסדר הרשום -הקבלן יערוך את הבדיקות הבאות של האב ה סופית:בדיק  ו.  

  ובהתאם לדרישות הביצוע המפורטות בהמשך:

, אלא שהפרשי לחץ ASTM E283יש לבדוק לוחיות אוויר (לחת סטטי)   .1    

  .200Paהבדיקה יהיו 

- . יש לבדוק לASTM E331יש לבדוק לחדירת מים (לחץ סטטי):   .2    

570Paר נזילת מים. נזילת מים מוגדרת כנזילת מים ללא . לא תות

מ"ל אשר תופיע על כל משטח חשוף באופן  15-שליטה בכמות הגדולה מ

  רגיל ואינו מצטבר או מתנקז אחורה לחלק החיצוני.

. יש לבדוק AAMAשל  501.1יש לבדוק לחדירת מים (לחץ דינמי): תקן   .3    

  . לא תותר נזילת מים.570Pa-ל

  .ASTM330וק לביצוע קונסטרוקטיבי: יש לבד  .4    

-. יש לבדוק לASTM E331בדיקה חוזרת לחדירת מים (לחץ סטטי):   .5    

570Pa לא תותר נזילת מים. נזילת מים מוגדרת כנזילת מים ללא .

) אשר תופיע על כל Ounce 1/2מ"ל ( 14.7-שליטה בכמות הגדולה מ

  רה לחלק החיצוני.משטח חשוף באופן רגיל ואינו מצטבר או מתנקז אחו

יש לבדוק להתנהגות בעת הטיה כתוצאה מעומס נייד: לאחר בדיקת   .6    

התנהגות קונסטרוקטיבית המוגדרת לעיל, יש לבדוק להטיה בעומס נייד 

טיפוס, -על ידי הפעלת עומס אנכי על המסגרת התומכת את דוגמת האב

 טיפוס השווה להטיה כתוצאה מהעומס הנייד-כך שתגרם הטיה באב

מחזורים. יש לבדוק  10- המזוהה במסמכים. העומס יופעל וישוחרר ב

חזותית את הדוגמא בכל העתקה. מיש לאחר הבדיקה יש לבצע בדיקה 

. 570Pa-. יש לבדוק לASTM E331חוזרת לחדירת מים (לחץ סטטי): 

  לא תותר נזילת מים.

, יש יש לבדוק התנהגות של זרמים בין הקומותף לאחר הבדיקות דלעיל  .7    

לבדוק התנהגות של זרמים בין הקומות על ידי הפעלת כוח אופקי על 

טיפוס, כל תגרם תנועה אופקית (כגון -המסגרת התומכת את דוגמת האב

קומתי המוגדר -טיפוס השווה לזרימה הבין-זרימה בין קומתי) באב

  מחזורים. 10-במסמכים. העומס יופעל וישוחרר ב

בכל העתקה. מיד לאחר הבדיקה יש יש לבדוק חזותית את הדוגמא       

. יש לבדוק ASTM E331לבצע בדיקת חדירת מים חוזרת (לחץ סטטי): 

  . לא תותר נזילת מים.570Pa-ל
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, אלא שיש ASTM E330יש לבדוק להתנהגות קונסטרוקטיבית: לפי   .8    

פעמים לחץ רוח מרבי המתוכנן להעמסות  1.5-לבצע את הבדיקה ל

ות כלפי פנים) ושליליות (פועלות כלפי חוץ). יש אחידות חיוביות (פועל

פעמים לחץ התכנון, במהלך  1.5- ו 1.0, 0.5-לרשום את הלחצים והטיות ב

  הבדיקה.

קריאות ההטיות תעשנה בחיבורי הקצה ובאמצע המפתחים של   א.      

מרכיבי המסגרת האחרים, בהצטלבויות של מרכיבי המסגרת 

ם זכוכית, זכוכית ובאמצע המפתחים של מרכיבים המכילי

  ולוחות. הקריאות תעשנה להעמסות חיוביות ושליליות.

אם יגרם כשל על ידי שבירת זכוכית לפני השגת לחץ תכנון מרבי   ב.      

, יש להחליף את הזכוכית ולחזור על הבדיקה. יש לספק 1.5של 

מלאי מספיק של זכוכית להחלפה באתר הבדיקה על מנת 

  חייה מיותרת.להשלים את כל הבדיקות ללא ד

לא יתקבלו שני כשלים רצופים של אותה שמשה או לוח שלא   ג.      

ניתן לייחס אותם לפגמים פנימיים בזכוכית. בדיקות נוספות 

יושהו עד שיתוקנו הפגמים אשר יכללו הגדלת הקשיחות של 

המרכיבים המכילים את הזכוכית ו/או התאמות של פרטי 

  הזיגוג.

"בדיקה להתנהגות קונסטרוקטיבית". יש  ASTM E330בדיקה לכשל:   .9    

לעלות בהדרגה את הלחץ עד שדוגמת הבדיקה תיכשל או שדוגמת 

פעמים לחץ התכנון; הפעלת הכוח בכוון המוערך על  2.0-הבדיקה תגיע ל

ידי המזמין. אם יושג פעמיים לחץ התכנון יש להפוך את כוון העומס 

יות במהלך הבדיקה ולחזור על הבדיקה. יש לרשום את הלחצים וההט

  בזמן הכשל. יש לתאר את הכשל.

טיפוס -נקיטת צעדים לתיקון: הקבלן יתקן כל ליקוי אשר יובחן באבי  .10    

במהלך הבדיקות ויחזור על הבדיקות כפי שיידרש על מנת לעמוד 

- בדרישות ביצוע על פי תקנים. לקויים הדורשים תיקון או שיפור לאבי

טיפוס החל מהבחינות המקדימות -האבי טיפוס יכתיבו ארגון מחדש של

המפורטות אלא אם יורה המפקח אחרת. אם לא ניתן להשיג עמידה 

התחלות הקבלן ישא בכל הוצאות  2בביצוע על פי התקנים לאחר 

לבדיקות חוזרות עד אשר תושג עמידה בדרישות הביצוע על פי התקנים. 

כלול הקיר יש לנקוט בצעדים לתיקון כפי שצוין בדו"ח הבדיקות במ

  החיצוני הסופי לאחר בחינה על ידי המזמין והמפקח.
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  בדיקות שדה  ז.  

בדיקת חדירת מים: לאחר השלמת המתקן ואשפרה ראשונית של חומר האיטום     

ותרכובות הזיגוג, יש לבדוק את כל מערכות הקיר החיצוני, חלונות תאורה בגג 

של קירות מסך ממתכת  וחלונות נזילות מים בהתאם ל"מפרטים לבדיקות שדה

  .501.2תקן  AAMAלנזילת מים", 

  

  תכנית בקרת איכות של הקיר החיצוני  12.27

  תכנית בדיקה ופיקוח  א.  

הקבלן יספק ויחזיק תכני יעילה לבקרת איכות ויערוך ביקורות   .1    

  מספיקות, תסקירים ובדיקות של כל הפריטים בעבודה.

בדיקות, לכל מערכת מסוימת של  בדיקת הקיר החיצוני: הקבלן יערוך  .2    

 12.13הקיר החיצוני בפרויקט, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 

  טיפוס ובדיקות".-"אבי

בדיקת חדירת מיםף הקבלן יערוך בדיקות חדירת מים בשטח כמפורט   .3    

  ז'. – 12.13בסעיף 

הרס של הריתוכים של הקיר - בדיקות ריתוך: הקבלן יערוך בדיקות ללא  .4    

  יצוני.הח

  

  עמידה בדרישות לפקוח:  ב.  

  עמידה של הר"מ:- הקבלן יספק אישור אימות על עמידה בדרישות או אי    

על של המבנה: תסקירי בחינה של תשתיות -קונסטרוקצית  .1    

קונסטרוקצית העל ותומכות של הקיר החיצוני ועבודה מתקנת מבוצעת 

ישר ובתוך  הניתנת ליישום, אם בכלל. אימות שהמבנה התומך עומד

  הסטיות המותרות וללא אינסרטים חסרים או לא ממוקמים נכון.

מרכיבי מסגרת הקיר החיצוני: אימות שמרכיבי המסגרת בגדלים   .2    

הנכונים ומיושרים, ציוד עיגון לא חסר או ממוקם לא נכון וללא פגמים 

קונסטרוקטיביים. אימות שכל המרכיבים הצבועים מסופקים עם 

  רטים.החומרים המפו

חיבורים ועוגנים: אימות שכל העוגנים מונחים במקומם, מרותכים או   .3    

מוברגים. אימות שנעשה שימוש בעוגנים ו/או חומרים נכונים במקום 

  אחרים כאשר יש שינויים בשטח.

מישקים ואטמים: אימות שאטמי מישקים אטומים כנדרש ושהחומרים   .4    

  באורכים מספיקים לתזוזות הצפויות.

זכוכית וזיגוג: אימות שהזכוכית של החלון הקבוע מעל הדלת לא פגומה   .5    

ושאטמי הזיגוג עונים למפרטים. אימות שמיקום וגדלים שבלוקי השפה 

  והקיבוע מתאימים ועונים למפרטים.
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פלשינג וניקוז: אימות שהפלשינגים עשויים מהחומרים המתאימים,   .6    

אימות שיציאות הניקוז  מותקנים כראוי ושסכרי הקצה אטומים.

  והצינורות מותקנים ופועלים.

בטיחות אש: אטימות לרצף מתקן בטיחות אש. אימות שבטיחות אש   .7    

אטום כראוי במישקים וחדירות לשמור על רצף של מחסום האש בקיר 

  החיצוני.

בידוד הקיר החיצוני: אימות שהבידוד רציף ואטום כראוי במישקים   .8    

  ל רצף של מחסום האדים.וחדירות לשמור ע

  ריתוך: אימות שהריתוכים הושלמו כראוי.  .9    

  מגוון צבעים  .10    

במהלך הייצור היצרן יחזיק  דוגמאות גדולות של הצבעים של   א.      

כל רכיבי האלומיניום, כולל אולם לא מוגבל למחיצות אמצע 

בחלונות, הלבשות, לוחות אלומיניום, חיפוי עליון לקירות, 

חשופות אחרות לשימוש בהשוואה כנגד חומרים  והלבשות

בייצור. חומרים, אשר לדעתו של המזמין, לא מתאימה 

  לדוגמאות יוסרו מקו הייצור ולא ישלחו לאתר.

במהלך ההקמה וההתקנה, הקבלן בהתייעצות עם היצרן, יחזיק   ב.      

באתר העבודה, דוגמאות גדולות של כל מרכיבי האלומיניום 

גבל למחיצות אמצעיות בחלונות, הלבשות כולל אולם לא מו

חשופות, לוחות אלומיניום, חיפוי עליון לקירות, והלבשות 

חשופות אחרות לשימוש בהשוואה כנגד חומרים בייצור. 

חומרים, אשר לדעתו של המזמין, לא מתאימה לדוגמאות, לא 

  יותקנו ויוסרו מהאתר.

  

  הרחבת האחריות לקיר החיצוני  12.27

המורחבת המוגשת במסגרת המפרט המיוחד הזה לא תשלול מרש"ת האחריות   א.  

זכויות או תיקונים שעשויים להיות למזמין במסגרת תנאי מסמכי החוזה והינו 

בנוסף ובמקביל עם כתבי אחריות נוספים שנערכו על ידי הקבלן על פי הדרישות 

  של מסמכי החוזה.

  

בועים: יש להגיש אחריות בכתב, אחריות, קיר מסך חיצוני וחלונות אלומיניום ק  ב.  

שנים. האחריות תכלול תיקון או החלפה של כל  5ישירות לרש"ת, לתקופה של 

עבודה ותיקון נזילות ופגמים אחרים בחומרים או עבודה במשך תקופת 

האחריות. האחריות תהיה חתומה על ידי הקבלן והחברה שהוענקה לה העבודה. 

קופת האחריות, הקבלן יבצע את לאחר הודעה על פגמים כאלה, בתוך ת

התיקונים הדרושים או החלפות על פי תיאום עם רשות שדות התעופה. פגמים 

  מוגדרים כך שיכללו, אולם לא מוגבלים, לר"מ:
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כשל של המערכת לעמוד בדרישות ביצוע כולל אולם לא מוגבל להטיות   .1    

  מוגזמות, עוותים, נזילת מים מוגזמת או חדירת אויר.

  עש או רעידות אשר נגרמו על ידי תזוזות תרמיות.ר  .2    

  כשל של חלקים פעילים לפעול כראוי.  .3    

  התפוררות או דהיית הגמר.  .4    

  

): יש AL-3(- ) וAL-1מסוג ( PVdF (Polyvinyidene Fluoride)אחריות ציפוי   ג.  

להגיש אחריות בכתב, ישירות לרשות שדות התעופה, לתקופה של עשר שנים, 

  PVdF- ה את תקינות הרדיד והופעת הגוון של ציפוי ההמבטיח

 ASTMמחושב בהתאם לתקן  Eיחידות  5דהיית גוון לא תעלה על   .1    

D22244 .על משטחים חשופים שנשטפו עם מים נקיים ומטלית רכה  

מדוד בהתאם לתקן  8רמת היוצרות אבקה לא תעלה על דירוג מס'   .2    

ASTM D659 ופים.על משטחים חשופים לא שט  

  

שנים,  10-אחריות, זכוכית מבודדת (יישום אנכי): יש להגיש כתב אחריות ל  ד.  

המבטיח שלא תהיה חסימה בראות כתוצאה מאבק או היוצרות קרום על 

  משטחי הזכוכית הפנימית כתוצאה מכשל באיטום.

    

 5-אחריות, זכוכית מבודדת (יישום בשיפוע): יש להגיש כתב אחריות כתובה ל  ה.  

ם, המבטיח שלא תהיה חסימה בראות כתוצאה מאבק או היוצרות קרום על שני

  משטחי הזכוכית הפנימית כתוצאה מכשל באיטום.

  

שנים המבטיח נגד  5-אחריות, זכוכית מרובדת: יש להגיש כתב אחריות ל  ו.  

התפוררות הזכוכית המרובדת. התפוררות זכוכית מרובדת מוגדרת כהתפרדות 

  ך הזכוכית.שפות חסימה בראות דר

שנים עבור  5-אחריות זכוכית עם דוגמא: יש להגיש כתב אחריות כתובה ל  ז.  

  הזכוכית הקרמית עם אמייל עם דוגמא, כנגד קילוף או דהייה בלתי שווה בצבע.

  

אחריות האטם: יש להגיש אחריות בכתב, הכולל הסכמה לתקן או להחליף   ח.  

ומים למים ואויר מסיבה תרכובות אטמי סיליקון שלא סיפקו מישקים אט

כלשהי, או שנראה שהיה להם כשל בהדבקות, התלכדות, התנגדות לשחיקה, 

התנגדות לנזילה, התנגדות לכתמים, עמידות כללית או כל צורה אחרת נראית 

לעין של התפוררות (להוציא איכויות טבועות או מגבלות המפורטות בבירור 

שנה וכתב האחריות יהיה  20ה בנתוני היצרן שהוגש). תקופת האחריות תהי

  חתום על ידי היצרן, המתקין והקבלן.
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  חומרים דרושים למערכת לוחות מתכת פנימית  12.28

  תכולת העבודה למערכת לוחות מתכת פנימית  א.  

  עבודות לוחות המתכת הפנימית כוללת, אולם לא מוגבלת לר"מ:  .1    

ם מאלומיניום לעמודים לוחות קיר חלקים מאלומיניום וכסויים עגולי  .2    

  בחלקם. PVdFעם מחברים וחיזוקים סמוים מצופים גמר 

כל התמיכות, עיגונים ומסגרות (ראשוני ומשני) ואביזרים למערכת   .3    

לוחות מתכת. האביזרים יכללו אולם אינם מוגבלים לסגירות, לוחות 

  סף, מעברי מתכת וכו'.

  ייה סמוכה.איטום בתוך המכלולים ובין המכלולים ובנ  .4    

      

  חומרים  ב.  

לוחות אלומיניום: מידות כמתואר. סגסוגת מתאימה וחוזק מתאים   .1    

לעיבוד וייצור עם  Standard DIN 4113אשר נבחרו בהתאם לתקן 

תכונות קונסטרוקטיביות מתאימות וכן מתאימות לעבודות גמר 

מ"מ לפחות עם תרכובת  2כמפורט הכוללות לוח אלומיניום בעובי 

לימה. במקומות בהם מעצבים את הלוחות לצורות, היצרן יספק לב

פינות מכופפות חזק ללא חורי שחרור חשופים וללא שוליים בלתי 

  צבועים חשופים. יש לספק את אחד מהמערכות הבאות:

  .Alcanתוצרת  Alcan DampFaluminum FF2 Plus  א.      

  .Reynolds Architectuursystemתוצרת  System  ב.      

  .Christian Pohl GmbHתוצרת  Europanel  ג.      

  רשימת לוחות מתכת פנימיים  .2    

עם  PVdF: לוחות קיר מאלומיניום חלק מצופה MP-2סוג   א.      

  מהדקים מוסתרים וחיזוקים מוסתרים.

: מכסים עגולים לעמודים מאלומיניום חלק מצופה MP-6סוג   ב.      

PVdF .עם מהדקים מוסתרים וחיזוקים מוסתרים  

 4 Coat :PVDF (Polyvinyidene (AL-1)גמר עבודות אלומיניום:   .3    

Fluoride) Coating AAMA 605.2 System  בגוונים סטנדרטיים כפי

שכבות של מערכת מאושפרת תרמית, מורכבת מצבע יסוד  4שיבחר, 

מיוחד מעכב ושכבה עליונה עם צבע פחמן כלוריד הכולל לא פחות מאשר 

במשקל מיושם לעובי כולל של  Polyvinylidene fluorideשרף  80%

  .24μ-קרום יבש שלא יפחת מ

חלקי אלומיניום הדרושים לחבר או לחזק את מכלול מרכיבי   .4    

האלומיניום: סגסוגות מומלצות על ידי היצרן לפתח את החוזק הדרוש 

  על המכלול.
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ות ואביזרי זוויתני פלדה, לוחות, עוגנים, מהדקים, צינורות, מוטות, יתד  .5    

פלדה נוספים הדרושים לחיבור, לתמוך או לחזק את מכלול מרכיבי 

  האלומיניום: גלוון בטבילה חמה.

מחברים: ברגים מוחדרים בקדיחה, ברגים, מסמרות, אומים, דסקיות   .6    

ננעלות, יתדות מרותכים בקצה וחיבורים אחרים מתאימים מתוכננים 

ברים מאלומיניום, פלדה לעמוד בעומסי התכנון. יש להשתמש במח

  מגולוונת בטבילה חמה בעלת התנגדות לחלודה, או פלב"מ.

אביזרים: אם לא צוין כעבודה בפרק אחר יש לספק את המרכיבים   .7    

למערכת לוחות קיר מושלמת, לרבות מפתנים, יחידות פינה, כסוי 

ומרי מילוי ופריטים דומים. יש לספק 7תפרים, חומרי איטום, אטמים, ח

יזרים חשופים מיוצרים מלוחות ואלומיניום משוך ועם גמר מתאים אב

לגמר הלוחות. יש לספק קצוות מיוצרים מאלומיניום משוך ולוחות עם 

  גמר מתאים לגמר הלוחות.

חומרים שונים: יש לספק חומרים שונים סטנדרטים של היצרן כגון   .8    

הכל מתאים רצועות סגירה, אטמים, חגורות אופקיות ואנכיות וכיו"ב 

  ליישום המיועד.

  

  )ES-4מערכת גגות מתכת (סוג   12.29

  תכולת עבודה  א.  

 PVdFמערכת גגות מתכת עם תפר ניצב מאלומיניום מצופה   .1    

(Polyvinyidene Fluoride).  

) נייר שרף, שכבה תחתונה של אספלט עם גומי I-12לוחות בידוד (סוג   .2    

  ולוחות עץ.

  חומרים  ב.  

אלומיניוםף מידות ועוביים מינימלים כנדרש למלא את דרישות לוחות   .1    

מ"מ לפחות. סגסוגת מתאימה  0.7הביצוע אולם לא פחות מאשר עובי 

וחוזק מתאים לעיצוב וייצור עם תכונות קונסטרוקטיביות מספיקות 

ומתאימות לגמר כמפורט. יש לספק גמר חלק על כל המשטחים 

  החשופים. יש לספק את אחד הבאים:

  .Alcanתוצרת  Falzonal  א.      

  .Reynolds Architectursystem  ב.      

  .BHP Steelתוצרת  Weather-Seam-24  ג.      

  .Smith Steeliteתוצרת  Smith Steelite SRS  ד.      
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: PVdF) מערכת ציפוי בליפוף מסוג AL-1גמר אלומיניום חשוף (סוג   .2    

AAMA 605.2 אושפרת בחום בצבעים מותאמים שיבחרו, מערכת מ

בשתי שכבות, מורכבת משכבת יסוד מדכא מפותח במיוחד ושכבה 

שרף  70%עליונה של צבע פחמן כלוריד הכולל לא פחות מאשר 

Polyvinylidene fluoride  במשקל מיושם לעובי כולל של קרום יבש

  .24μ- שלא יפחת מ

ר . יש לספק גמ304או  302, סוג ASTM A666מהדקי עוגנים: פלב"מ   .3    

  מעובד אלא אם צוין אחרת.

למערכת גגות מסוג  Polyisocyanurate) לוחות בידוד מקצף I-12(סוג   .4    

RS-4 לוחות קשיחים מבוססים קצף :Polyisocyanurate –  ,סיבית

  מחובר ללוחות עץ. עובי כמתואר בתכניות ופרטים.

  .Nailboard (NRG Barriers)  א.      

  .ACFoam Nail Base (Atlas Roofing Corporation)  ב.      

  .Hy0Therm Nail Line (The Celotex Corp.)  ג.      

 ASTMשכבה תחתונה מיריעה ביטומנית משוכללת בהדבקה עצמית   .5    

D1970 מ"מ. יש לספק שכבת יסוד על פי המלצת יצרן  1, עובי לפחות

  השכבה התחתונה. יש לספק את אחד מהר"מ:

  ..W.R.Grace & Co  תוצרת  Bituthene Ice & Water Shield  א.      

 Polykenתוצרת  Polyken 640 Underlayment Membrane  ב.      

Technologies.  

  .Nord Bitumiתוצרת  Nordshield Ice and WaterGard  ג.      

 APA )American Plywoodתשתית לציפוי גגות ותעלות מרזבים:   .6    

Association.(  

ב"מ, סוג דירוג, רמה וסיגנון מהדקים: יש להשתמש במהדקי פל  .7    

המתאים ביותר למטרה המתאימה, תואם את גג המתכת, בגדלים 

וצורות על פי המלצת יצרן גגות המתכת. יש להשתמש בברגי פיליפס 

שקועים עם ראש שטוח למהדקים חשופים למעט במקומות שבהם 

נדרשים ברגים עם ראש מסוג אלן. כאשר המהדקים חשופים יש לספק 

איטום מניאופרן בהתאם להמלצת היצרן. הצבע של המהדקים  דסקיות

  החשופים יתאימו לצבע של בנייה סמוכה.

אבזרים: אלא אם צוין אחרת, יש לספק מרכיבים הדרושים למכלול   .8    

מלא של לוחות גג לרבות קצוות, חיפוי  קירות, סוגרים, יחידות פינה, 

ים, חומרי איטום, סגירות, רוכבים, מהדקים, מכסי תפרים, פלשינג

אטמים, חומרי מילוי, רצועות סגירה ופריטים דומים. יש להתאים את 

  החומרים לגמר הלוחות.
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רצועות סגירה: רצועות סגירה מתאים סגורים כבים מאליהם,   .9    

 Polyolefinמתרחבים, תאיים, גומי או מחוברים ביניהם, קצף 

לתצורת הלוחות.  וגמישים. יש לחתוך או לעצב מראש על מנת להתאים

יש לספק רצועות סגירה במקומות שצוינו או דרושים להבטיח בניה 

  אטומה.

מוצק, סרט הדבקה מתרכובת  100%סרט הדבקה רגיש ללחץ,   .10    

Polyisbutylene  ,עם חלק אחורי ניתן להסרה. יש לספק סרט הדבקה

  אלסטי קבוע, לא שוקע, לא רעיל ולא מכתים.

ישק התפשטות: למישקי התפשטות מסוג ווים אשר חומרי איטום למ  .11    

חייבים לאפשר תנועה חופשית, יש לספק חומר איטום לא קבוע, לא 

  ).S-10כבד (סוג  Polyisbutylene -מתקשה, לא נוזל, מ

  

  ייצור  ג.  

הקבלן ייצר ויבצע את עבודות הגמר על הלוחות והאביזרים במפעל ככלי שניתן,     

נדרטי של היצרן. יש לייצר את מישקי הלוחות עם במסגרת תהליך העבודה הסט

אטמים או רצועות הפרדה אשר מספקות איטום הדוק ומונעים מגע בין מתכות, 

  כך שימעיט את הרעש כתוצאה מתנועה בתוך מכלול הלוחות.

  

  התקנה  ד.  

הקבלן יאמת את המידות של המבנה התומך על ידי מדידה מדויקת   .1    

כנן במדויק, תיוצר ותותאם למבנה. המידות בשטח כך שמערכת הגג תתו

. 21Cהמתוארות בתכניות מבוססות על טמפרטורה משוערת של 

תהליכי ייצור והקמה ייקחו בחשבון את תחום טמפרטורת הסביבה 

  בזמן הפעולות המתאימות.

התקנת בידוד ניתן למסמור: לפני התקנת הבידוד ניתן למסמור הקבלן   .2    

גג ויסמן רשת בגיר לצורך מיקום המחברים. יניח את הלוחות של ה

מיקום הרשת יתאים למיקום המתואר בתכניות העבודה הסופיות. יש 

להתקין את המחברים בהצטלבויות של הרשת. יש למתוח את הבידוד 

בעובי מלא על פני כל השטח המיועד לבידוד או לכיסוי כמצוין, תוך כדי 

ת בהתאם להוראות חיתוך והתאמה בצורה הדוקה מסביב להפרעו

כתובות של היצרן. יש לחזק את הבידוד לתשתית על ידי שימוש 

במחברים מיכניים מפורטים בצורות כנדרש לעמוד בדרישות היצרן, 

מהדקים למ"ר  12אולם לא פחות מאשר מחבר אחד למ"ר בפינות, 

בהיקף ומחבר אחד למטר שטח. יש להכין קידוחים מראש להתקנת 

באורכים ועומק ההחדרה מומלצים לפי סוגי  המחברים תוך שימוש

  התשתיות.
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יש לספק לוחות מתיחה מיוצרים מחומר דומה למהדקים אשר לא יגרמו   .3    

למשטח פיזור המתיחה להיות קעורים או לקבל עוותים. יש להסיר 

ולהחליף כל מחבר שהוחדר עמוק מדי, לא הוחדר מספיק, נשבר, 

  התכופף או שאינו מותקן כראוי.

הקבלן יישם שכבת יריעת איטום בהתאם להוראות היצרן ולאחר מכן   .4    

יישם לכל שטחים המקבלים גג מתכת. אלא אם צוין אחרת על ידי 

  מ"מ. 50היצרן יש לחפוף את המישקים לפחות 

יש לעצב ולייצר יריעות, תפרים, רצועות, קרשי חיזוק, אזורים נמוכים,   .5    

משולבים ומרכיבים אחרים של גג רכסים, טיפול בשפות, פלשינגים 

המתכת על פי הפרופילים, צורות וסידורי הניקוז המתוארים וכנדרש 

לבנייה קבועה אטומה למים. יש לטופל בהתפשטות והתכוונות תרמית. 

יש לאטום את המישקים כנדרש לבנייה אטומה למים. אין לבצע חיתוך 

  לוחות בשטח באמצעות רתכת.

את העבודה בקווים ופינות של היחידות החשופות  יש לייצור ולהתקין  .6    

בצורה מדויקת. יש לעצב את פני המשטחים החשופים כך שיהיו 

שטוחים וללא בליטות, גלים מוגזמים ולהימנע מסימני כלים, בהתחשב 

בחוזק והשתקפות של המתכת. יש לספק תפרים אחידים ונקיים עם 

פף לאחור את לוח חשיפה מינימלית. אלא אם מתואר אחרת, יש לכו

  המתכת ליצירת שוליים בצד המוסתר של השפות החשופות.

מכלול משולב של תעלות המרזב: הקבלן יספק מכלולי תעלות מרזב   .7    

משופעות משולבות הכוללים שתי שכבות עץ לבוד מטופל מבחוץ בעובי 

מ"מ עם תמיכות פלדה מגולוונת, סגירות רציפות מלוחות פח  12

ות איטום, פלשינג ממתכת בפינות פנימיות וחיצוניות וכסוי מגולוון, יריע

  גג מאלוממיניום כולם מתואמים עם הנקזים.

יש להסתיר את המחברים והכנות להתפשטות בכל מקום שניתן בעבודה   .8    

חשופה ולמקם כך שתקטן האפשרות של נזילה. יש לכסות ולאטום את 

  המישקים והעוגנים כפי שיידרש להתקנה הדוקה.

אביזרים: יש להתקין את המכלולים הדרושים למכלול גג לוחות מלא   .9    

לרבות קצוות, חיפוי קירות, סוגרים, יחידות פינה, סגירות, רוכבים, 

מהדקים, מכסי תפרים, פלשינג, חומרי איטום, אטמים, חומרי מילוי, 

  רצועות סגירה ופריטים דומים.

חיות וליישר את הלוחות בתוך סטיות מותרות בהתקנה: יש להתקין לו  .10    

מ' בשיפוע ומיקום הקווים כמוגדר  6מ"מ על  6הסטיות המותרות של 

מ"מ מצדדים הסמוכים ומהמערך של פרופילים  3ובתוך תזוזה של 

  תואמים.

הקבלן יחליף לוחות ומרכיבים אחרים של העבודה, שעל פי דעת המזמין   .11    

יהיה לתקנם בצורה מתקבלת  או המפקח, ניזוקו או התפוררו בלי שניתן

  על הדעת על ידי תיקונים כלשהם.
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ניקוי: יש להסיר כיסויי הגנה זמניים ושכבות דקות הניתנות להסרה,   .12    

אם בכלל, מיד לאחר התקנת הלוח. בסיום התקנת הלוח יש לנקות את 

  המשטחים בהתאם להמלצת היצרן ולשמור במצב נקי במהלך הבנייה.

  

  ניום אחריםפריט אלומי  12.30

), AL-1(סוג  PvDF: יש לספק לוחות אלומיניום מצופים כיסוי העמודים  א.  

  כמתואר בתכניות, ועונים לדרישות הבאות:

משכך רעש  PvDFמ"מ מאלומיניום מצופה  2.2יש לייצר מכסים בעובי   .1    

ללא גלים, גומות, בליטות או התעוותות. הסטייה המותרת של הרדיוס 

מ"מ.  1.6ומים מדוד עם שבלונה בחתך מלא תהיה של המשטחים העק

במקומות בהם מעצבים את הלוחות לצורות, היצרן יספק פינות 

מכופפות חזק ללא חורי שחרור חשופים וללא שוליים בלתי צבועים 

  .Fחשופים 

יש לספק צלעות אינטגרליות וחיזוק שפות כפי שיידרש לעומסים ומתחי   .2    

תואר בתכניות או פרטים. יש לספק לוח בסיס טיפול ולחיזוקי עיגון כמ

מ"מ (מרובד כיסוי  75מ"מ עם עקמומיות בגובה  9ממתכת בעובי 

העמוד) בתחתית החלק הפנימי של כיסוי העמוד להגנה בפני נגיפה. יש 

לספק את כל הזויתנים לחיבור ברצפה, המסגרות סביב עמודי הפלדה, 

  קנה מלאה ומושלמת.תומכים עליונים וכל אביזר אחר הדרוש להת

  

  רצועות אופייניות מאלומיניום בגג:  ב.  

) העונים AL-1(סוג  PvDFיש לספק רצועות אלומיניום אופייניות מצופות     

  לדרישות הבאות:

מ"מ עשוי לוחות אלומיניום  3יש לייצר את הרצועות האופייניות בעובי   .1    

ת בפרופילים , ללא גלים, גומות או נזילוPvDF-מצופה משני הצדדיםב

  .3וחתכים כדוגמת הקיים בטרמינל 

יש לספק חיזוקי צלעות ושפה משולבים כפי שיידרש לאפשר התנגדות   .2    

לעומסי רוח ולקלוט מסגרת פלב"מ קונסטרוקטיבי. יש לספק סגירות 

קצה בקצה הצר ולשלב את המערכת עם חלונות תאורה בקצה השני. יש 

פים מוכנים לקליטת מערכת הגג לספק תמיכות גג כמתואר כוללים סי

המתוכננת. יש להפריד בין חומרים שונים עם מפריד דיאלקטרי. כל 

  המחברים יהיו מפלב"מ ויהיו סמויים.

יש לתאם את ההתקנה עם ההתקנה של מישק ההתפשטות של הגג על   .3    

  מנת לאפשר תזוזות.

דרושים, רשת ): הקבלן יספק במקומות הAG-1רשת אלומיניום פנימית (סוג   ג.  

מ"מ מחובר  0.4אלומיניום מיוצרת מאלומיניום צבוע בתנור עם אמאייל בעובי 

  ס"מ. 5ס"מ עם עומק להבה של   10x10לצמיתות ליצירת רשת ריבועים 
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הרשת תהיה בעלת אפשרות להשתרע על מיפתח בין שתי מחיצות או   .1    

תאם קונסטרוקציה חלקית כמתואר בתכניות, ללא שקיעות. הקבלן י

את ההתקנה עם תעלות מצופות גבס ויספק את כל עיצובי השפה 

  התואמים בהיקף רשת האלומיניום.

  הקבלן יספק את אחת מהמערכות הר"מ:  .2    

 Albert Efraim & Sonתוצרת:  Straight Squares Ceiling  א)      

Ltd.  

 Hunter Douglas Architecturalתוצרת  Luxalon Open Cell  ב)      

Products.  

 Interfinish Metal Ceilings andתוצרת  Magnagrid  ג)      

Specialty Products Division of Chicago Metallic 

Corporation.  

  

  התקנת מערכות חוץ  12.31

הקבלן יבדוק את התשתיות, בנייה סמוכה והתנאים שבם העבודה תותקן. אין   א.  

תוקנו. הקבלן יספק  להמשיך בעבודה עד אשר תנאים בלתי מניחים את הדעת

אינסרטים בזמנים המתאימים להתקנת התפשנות של עבודות הבטון, עבודות 

  בנייה ועבודה דומה המצויינת לתמיכת עבודות הקיר החיצוני.

  

הקבלן יבדוק את המידות של הקונסטרוקציה התומכת על ידי מדידות בשטח כך   ב.  

טרוקציה בצורה מדויקת. שעבודת הקיר החיצוני תתוכנן, תיוצר ותותקן בקונס

הקבלן יתאם את העבודות בקיר החיצוני עם עבודתם של ספקים אחרים ויספק 

פריטים אשר יש להתקינם בזמן עבודות ההתקנה של מקצועות אחרים בזמן 

המתאים על מנת למנוע עיכובים בעבודה. הקבלן יתקין את הפריטים האלו, 

חס למיקומם הסופי של מרכיבי לרבות אינסרטים ועוגנים, בצורה מדוייקת בי

  הקיר החיצוני.

  

הקבלן יקים את כל המרכיבים של הקיר החיצוני בהתאם להוראות והמלצות   ג.  

הכתובות של היצרן. הקבלן יעגן בצורה מובטחת את המרכיבים במקומם 

כמתואר בתכניות העבודה הסופיות. יש להתקין לוחיות פילוס ולאפשר תזוזות 

במצבים התרמיים. הקבלן יספק מפרידים ומבודדים למניעת הנובעות משינויים 

  חלודה, התפוררות אלקטרוליטית והקפאה של המישקים הנעים.

  

. 21Cהמידות המתוארות בתכניות מבוססות על טמפרטורת תכנון משוערת של   ד.  

תהליכי ייצור והקמה ייקחו בחשבון את טמפרטורת הסביבה בזמן הפעולות, 

  בהתאמה.
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  דות זיגוג קונסטרוקטיביות עם סיליקוןיחי  ה.  

הקבלן יעמוד בהוראות היצרן הקשורות בהגנה, טיפול והתקנה של   .1    

מרכיבי הזיגוג האטום הקונסטרוקטיבי של קיר המסך, בהתייחסות 

ותשומת לב מיוחדת לשוליים ולחומרי האיטום. יש לפנות ולהחליף 

  מרכיבים פגומים.

ך עם הזיגוג האטום הקונסטרוקטיבי, בעזרת הקבלן יתקין את קיר המס  .2    

עובדים מיומנים במיוחד בהתקנת קירות עם זיגוג אטום 

קונסטרוקטיבי. יש לדחות את העבודה באזורים אשר נדרש שיהיו 

  פתוחים לטיפול בחומרים.

כל עבודת הזיגוג הקונסטרוקטיבי עם סיליקון יורכב בסביבה מבוקרת   .3    

אין לייצר זיגוג קונסטרוקטיבי עם סיליקון  של בית המלאכה של היצרן.

  באתר.

  

מרווחים חופשיים בהקמה: הקבלן יקים את כל מרכיבי החלקים בתחום   ו.  

  המרווחים החופשיים הבאים:

מ"מ לכל היותר בגובה  3סטייה מהאנך או הזוית המצוינת: סטייה של   .1    

  מ' רציף, לא מצטבר. 3הקומה או 

מ"מ לכל היותר בכל  3פועים מצוינים: סטיה של סטייה מהמפלס או שי  .2    

  מ' רציף, לא מצטבר. 6מפתח שבהין עמודים או 

סטיות ממיקום מחושב תיאורטי כפי שמוקם בתכנית או חזית ביחס   .3    

לקווי הרצפה שנקבעו, קווי עמודים ואלמנטים קבועים אחרים 

לכל מ"מ  6בקונסטרוקציה, לרבות סטיות מהאנך ומהמפלס: סטיה של 

  מ' רציף. 6היותר בכל מפתח שבין עמודים, גובה בין רצפת הקומות או 

קיזוזים ביישור בין קצוות או בית השוליים של מרכיבים עוקבים: קיזוז   .4    

  מ"מ לכל היותר בכל קו יישור. 1.6של 

  

סטיות בהקמה יקחו בחשבון זחילה והתכווצות של מסגרת הבניין   .5    

  במקומות המתוארים.

  

הקבלן יחתוך ויסדר מרכיבים של הקיר החיצוני במהלך ההקמה רק על פי אישור   ז.  

של היצרן ובהתאם להמלצותיו. אין לחתוך דרך מרכיבים מחזקים או דרוכים. 

הקבלן ישחזר את הגמר במלואו על מנת להגן על החומרים ויסיר כל סימן של 

הסידור פגע בחוזקם  חיתוך או סידור. הקבלן יסיר ויחליף מרכיבים שהחיתוך או

  או בחזותם.

    

אין להקים מרכבים מעוותים, מכופפים או פגומים בצורה כלשהי כך שיפגע   ח.  

  חוזקם או חזותם. הקבלן יסיר ויחליף מרכיבים שנפגמו בתהליכי ההקמה.
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הקבלן יקבע את היחידות אנכיות, מפולסות ובקו ישר ועם מישקים אחידים. יש   ט.  

ילוס ולהבטיח אותן במקומן על ידי הברגה לזוויתני הידוק לתמוך על לוחיות פ

  ותמיכות דומות מעוגנות לקונסטרוקציה התומכת.

  

הקבלן יצבע משטחי מגע מוסתרים של חומרים שאינם דומים עם ציפוי עבה של   י.  

מפריד דיאלקטרי (צבע ביטומני) או יספק הפרדה אחרת בהתאם להמלצות 

  היצרן.

  

אלקטרודות ובשיטות המומלצות על ידי היצרן של החומר  הקבלן ירתך עם  יא.  

. יש להשתמש רק בשיטות AWSהמרותך ובהתאם להמלצות מתאימות של 

שימנעו עוותים או שינויים בגוון של המשטחים החשופים. הקבלן ישחיז את 

הריתוכים החשופים כך שיהיו חלקים על ידי שימוש בתרכובות ללא ברזל או 

  לשחרר את הגמר של המרכיבים לאחר הריתוך וההשחזה. תרכובות ברזל. יש

  

יש להלחים רק כדי מילוי או איטום המיזקים (לא ליצור מישקים   יב.  

קונסטרוקטיביים) ובהתאם להמלצות של יצרן המרכיבים. יש להשחיז כך 

  שיהיה חלק ולשחזר את הגמר.

  

  

ים עם שכבת יסוד הקבלן יצבע את זויתני ההידוק וחלקים ממתכות ברזל אחר  יג.  

  .11המפורט בפרק 

  

עבור קיר חיצוני עם כיבוי מחיצות אמצעיות בחלונות חיצוני וחשוף מהסוג של   יד.  

מ' אורך למניעת תזוזה או  1.5מחברים סמויים לכל  2תפש, הקבלן יספק לפחות 

  הסרה מקרית של המסגרת.

  

יצוני במהלך בטיחות אשף הקבלן ינקה את פסולת בנין מאחורי הקיר הח  טו.  

ההקמה ויספק סגירות זמניות למניעת הצטברות פסולת בנין. הקבלן יתקין 

אמצעי בטיחות אש העונים לדרישות הרשויות. הקבלן יתקין אמצעי בטיחות אש 

  עם אוגני מתכת מעוגנים בצורה מובטחת או ינקוט בכל אמצעי למניעת תזוזות.

  

בצורה סמויה אלא אם חומר הקבלן יאטום את המישקים בקיר החיצוני   טז.  

  האיטום החשוף מתואר.

  

בנוסף להגנה מיוחדת ושיטת ניקוי הדרושים לכל מרכיב ומומלץ על ידי היצרנים   יז.  

המתאימים, הקבלן ישמור על הקיר החיצוני במשך כל תקופת הביצוע במצב נקי 

  ומוגן כיאות כך שלא יפגם בעת הקבלה על ידי רשות שדות התעופה.
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טות ניקוי והגנה יבחרו בזהירות, יושמו וישמרו כך שעבודות הגמר לא יהיו שי  יח.  

  בלתי שווים או פגומים כתוצאה מחשיפה לא שווה של אור ומצב מזג אויר.

  

ניקוי סופי: הקבלן ינקה את המערכת המושלמת, בפנים ובחוץ, מיד לאחר   יט.  

ראשונית של ההקמה והתקנת הזכוכיות והאטמים, תוך כדי שתתאפשר אשפרה 

חומרי האיטום הנוזליים. ניקוי סופי יושלם לשביעות רצונה המלאה של רשות 

  שדות התעופה.

  

  מערכת סקיילייט  

  כללי:  

מערכת הסקיילייט. מידע מפורט וספציפי יותר נתון מפרט זה נותן מידע כללי לגבי   

ר קבלת בקטלוג החברה, בגוף ההצעה 'בשרטוטים הרלבנטיים אשר יוגשו לאישור לאח

  ההזמנה.

  

  הקונסטרוקציה  

ביים עם איטום ומירזוב הקונסטרוקציה עשויה מפרופילי אלומיניום קונסטרוקטי  

  מתוכננים במיוחד לקירוי עם חומרי זיגוג.העצמיים של חב' "סקיילייט", 

  .GLAZING FLUSHמערכות קירוי עם זכוכית בשיטת זיגוג   

, המתאימה לייצור קונסטרוקציות  TF 6063פרופילי האלומיניום יהיו מסוג סגסוגת   

  אלומיניום.

מיקרון או גימור  20כל חלקי האלומיניום החשופים למראה יהיו בגימור אילגון בעובי   

  באבקת צבע לפי בחירה.

כחלק אינטגרלי בפרופילי האלומיניום המשולבים  EPDMהמערכת תכלול אטמי   

יציאה של האטמים במשך הזמן (אסור ומורכבים על מגרעות מיוחדות המונעים החלקה ו

  בק).דלהדק את האטמים לפרופילים באמצעות 

  בשום נקודה חומר הזיגוג לא יבוא במגע ישיר עם האלומיניום.  

  כללו תעלות ניקוז פנימי, המונעים חדירת מים לחלל המבנה.הפרופילים י  

  הפרופילים יכללו תעלות ניקוז לנוזלים הנוצרים כתוצאה מהתעבות.  

(אסור להדק את חומר הזיגוג  םיניוחומר הזיגוג יהודק אך ורק באמצעות פרופילי האלומ  

  יניס, ברגים וכו').פבאמצעות מסמרות, 

המערכת מתוכננת ובנויה בצורה כזו שמאפשרת מצד אחד אטימות מוחלטת ומצד שני   

  מאפשרת תנועה של חומר הזיגוג ע"מ למנוע דפורמציות ועיוותים.

והתכווצות כתוצאה משינויי טמפרטורה מבלי לגרום  רת התפשטותהמערכת מאפש  

  זיגוג, ומבלי לגרום נזק למערכת ולמרכיביה.העיוותים או שבירה של חומר 

  המערכת מתוכננת לעמוד בכוחות הרוח הקיימים באזור.  
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  אלטרנטיבות זיגוג מינימליות  

  י סאן.) מ"מ אנט5+5זכוכית בטחון מרובדת מחוזקת (   -     זכוכית  

  .םמ"מ (תוצרת פלר 5מלא אנטי סאן    -  פוליקרבונט  

  פלרס)מ"מ. (תוצרת  5(רפלקטיבי)  Control Solarמלא   -      

,  מנועחלון אנכי, קיפ, פתיחה צי ר עליון או ציר תחתון כולל    - חלונות שחרור עשן  

V24 .לשחרור עשן  

לייט או חלון משופע מוגבה ממישור הסקיילייט דוגמת חב' סקיי  -      

  לשחרור עשן. V 24ש"ע כולל מנוע 

  

  כפות תאורה (ללא מערכת פרופילים)  12.12

  F-2000 העכפה קבו  א.  

דופן כפול עם מילוי לבידוד זיגוג פוליקרבונט כפול עם מרווח אויר  PVCבסיס     

  גוון מט/אופלי או שקוף.

  

  מנגנון פתיחה) F-2000כפה נפתחת לאוירור (  ב.  

י לבידוד זיגוג פוליקרבונט כפול עם מרווח אויר כפול עס מילודופן  PVCבסיס     

  גוון מבמאופלי או שקוף

פתיחה באמצעות מנגנון פתיחה ידני או  V 220פתיחה באמצעות מנוע חשמלי     

  יציאה לגג

  

  (דורש חיווט חשמלי ורכזת הפעלה) F-24כפה לשחרור עשן דגם   ג.  

ל עם מרווח אויר גוג פוליקרבונט כפודופן כפול עם מילוי לבידוד זי PVCבסיס     

  גוון מט/אופלי או שקוף

 V24מנוע חשמלי     

    

  

  (ללא חיווט חשמלי וללא רכזת הפעלה) F-3000כפה לשחרור עשן דגם   ד.  

דופן כפול עם מילוי לבידוד זיגוג אקרילי כפול עם מרווח אויר גוון  PVCבסיס     

  מט/אופלי או שקוף

  יחהמערכת בוכנות + נתיך לפת    

המידות המפורטות בטבלת המחירים הנס מידות פנימיות נטו של   *    

  הפתח.
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  אופני מדידה ותשלום  12.32

  כללי  א.  

בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הנושאים הבאים יילקחו בחשבון,     

  והמחירים יכללו אולם לא יהיו מוגבלים לר"מ:

  

  יכללו: מחירי עבודות אלומיניום כמתואר בפרק זה  ב.  

כל העבודות הנלוות להבטחת התקנה מלאה כמתואר בפרק זה ובקשר   .1    

  לפריט.

כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב את עבודות האלומיניום   .2    

  בתשתית.

  הברקה במידת הצורך.  .3    

הכנות ותמיכות למערכת שטיפת חלונות המשולבת בתוך קירות המסך   .4    

  וחלונות תאורת גג.

סי פלב"מ ופלשינג ממתכת משולב בתוך קירות המסך, חלונות בסי  .5    

  תאורת גג ולוחות מתכת.

  

מחירי עבודות אלומיניום כוללים את כל הפיגומים ועבודות הזמניות. ההוצאות   ג.  

עבור כל הערבויות המורחבות יכללו במחיר מחירי עבודות האלומיניום ללא קשר 

תוספת למחיר היחידה את העבודות  לסוג המערכת כוללים עבודות נוספות ללא

  הבאות:

הכנת המבנה (בטון ומתכת) על מנת שיתאפשר ביצוע עבודות אלומיניום,   .1    

לרבות חיזוקים בתוך מכלולי האלומיניום וחיבורים למכלולי הפלדה 

  הקונסטרוקטיבים ארכיטקטונים החשופים החיצוניים.

ת, חישובים, תעודות, כל ההגשות הנדרשות (תכניות עבודה, דוגמאו  .2    

תרשימי חווט, הוראות יצרן וכו') על מנת לאפשר לייצור והתקנה 

  מאושרים של המערכת.

כל הדרישות לבקרת איכות לרבות בדיקות באתר של הקירות   .3    

  החיצוניים.

טיפוס ובדיקת המכלולים במקום - כל הבנייה הדרושה לבניית האב  .4    

ללו את עלות השכרת מתקן שיאושר על ידי המפקח. המחירים יכ

טיפוס (לרבות חלקי החילוף) -הבדיקה, ההגשות הנדרשות, בניית האב

תוך שימוש בחומרים ושיטות המתוארות בתכניות, הבדיקות (ללא קשר 

טיפוס עד אשר יעבור את כל הבדיקות) וביצוע - לכמות הבדיקות לאב

  באמצעות עובדים אשר יבצעו את העבודה בפועל.
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קיר המסך החיצוני עם זכוכית קבועה בתוך מסגרות אלומיניום מחיר   .5    

וחלונות קבועים מאלוממניום יכלול את הזכוכית, הזיגוג(בחתך של 

בשתי שכבות ועם ציפוי אנטי סאן, ועם מרווח אוויר  6/1.52/6טריפלקס 

מ"מ בין שתי השכבות.מעבר לחתך זה ישולם על פי המחירון  12של 

לוחות מתכת, חיפוי קיר עליון, בסיסי פלב"מ, בניכוי ערך חתך זה), 

חלקי סגירה, חיזוקי פלדה סמויים, חזיתות אלוממניום, הלבשות, 

תיאום מכלולים אחרים בתוך מכלול הקיר מסך (דלתות הזזה וסיבוב 

אוטומטיות, מישקים סיסמים, מכלולי חלונות תאורה בגג, חלונות 

, שילוט וכו') CCTVניתנות להפעלה, אביזרי ביטחון, מצלמות 

  התחברות למבנה, מערכות איטום המישקים ואביזרים.

המחיר לחלונות הניתנים להפעלה יכללו את החלון, המסגרת, את   .6    

  הפירזול ואת ההתחברויות למערכת פליטת עשן.

מערכות לוחות מתכת חיצוניים ופנימיות יכללו את כל המסגרות   .7    

ת או אם לא מתואר אז כפי הקונסטרוקטיביות המתוארות בתכניו

שיידרש להתקנה מלאה. המחירים יכללו את כל החיתוכים עבור 

הפריטים החודרים, הסמוכים ומחוברים ו/או חלק משולב של מערכת 

  הלוחות.

מוצרי מערכת חלונות תאורת גג יכללו את הזכוכית והזיגוג, תמיכות   .8    

יון בקירות, חלקי פלדה קונסטרוקטיביות, התחברויות למבנה, חיפוי על

הסגירה, פלשונג ופלשונג נגדי, שילוב עם מערכת מישקי התפשטות, 

  מערכות איטום המישקים והאביזרים.

דלתות, חלונות צד ופני  2הכניסות האוטומטיות (הזזה וסיבוב) (לרבות   .9    

המסגרות) יכללו את כל הזכוכית והזיגוג, חווט ובקרה, הפרזול 

לומיניום ושילוב בתוך מכלולי קירות המסך ואביזרים בתוך מסגרות א

  כמתואר בתכניות ובפרטים.

מערכות חלונות ראוה פנימיות עם זכוכית קבועה בתוך מסגרות   .10    

אלומיניום יכללו את הזכוכית והזיגוג, מערכות איטום מישקים 

  ואביזרים.

כיסויי אלומיניום לעמודים יכללו את כל העבודות הדרושות להתקנה   .11    

  מלאה, האביזרים לבנייה הסמוכה וכל האיטום מסביב לכיסויים.

מחיר רצועות אלומיניום אופייניות בגג אולם היציאה יכלול שילוב עם   .12    

מערכות חלונות תאורת גג הסמוכים וכל התמיכות האטומות ואביזרים 

עבור התקננה לתוך מערכת הגג המתוכננת ויכלול את כל ההתקנים 

  כן האיטום סביב המכסים.לבנייה סמוכה ו

) תכלול לוחות מתכת ללא גמר RS-4המחירים למערכת גג המתכת (סוג   .13    

לגג, לרבות חיבורי תפרים, מהדקים, פלשונג ופלשונג נגדי, מערכת 

איטום, סידורי קצוות, מערכות איטום היקפיים, התחברויות למבנה, 

  רצועות סגירה ואביזרים דומים להתקנה מלאה.
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המחירים למערכות הביסוס יכללו את כל האיטום, מהדקי חיבור   .14    

ממתכת, סרטי הדבקה על מנת לספק מערכת של חוסם אדים רציפה, 

חלקי סגירה ואביזרים אחרים שונים הנדרשים להתקנה מלאה. כל 

  מערכת תמדד במ"ר מותקנת במקום.

לוב גופי מחירי הגגונים יכללו את מערכת התלייה, בידוד אקוסטי, שי  .15    

תאורה ומערכות אחרות, כל החיבורים למבנה הסמוך, כל האלמנטים 

הקונסטרוקטיבים הדרושים לתמוך את הגגון וכל העלויות האחרות 

  הדרושות לבצוע מושלם של העבודה.

כל חלונות ודלתות האלומיניום יותקנו על גבי משקוף עיוור מפח מגולוון   .    16                         

  מחירו כלול במחיר הפריט. אשר

מחיר היחידה כולל בנוסף למפורט באופני המדידה והתשלום שבמפרט   .   17                          

הכללי, גם את המנעולים הצילינדרים (גליליים), מנעולי בהלה, מעצורים 

למיניהם, עיני הצצה, צירים הידראולים, מחזירי שמן וכד', כמפורט 

יום ובתכניות. כמו כן מחיר היחידה כולל גוון לפי ברשימת האלומינ

  בחירת המזמין.

 10%שינוי במידות היחידות המושלמות הנתונות בתכניות בגבולות   .  18                            

  (פלוס מינוס עשרה אחוז) לא יגרור אחריו שינוי במחירים.
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  עבודות אבן -  14פרק 

  

  כללי  14.01

  כללי  א.  

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר מהווים  14לקרוא את פרק יש     

יחד את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות אבן, אופני מדידה 

  .מחירוןוכמפורט ב

  

  תכולת העבודה  ב.  

יש לספק את כל עבודות האבן, הן למשטחים החיצוניים והן למשטחים   .1    

ים למתקן מושלם על פי השיטה הפנימיים, לרבות כל התמיכות ואביזר

  של המפרט הכללי. 14היבשה, המתוארת בפרק 

שטחים נבחרים המתוארים בתכניות, עבור משטחים חיצוניים ופנימיים   .2    

לרבות כל התמיכות והאביזרים עבור התקנה מלאה לפי השיטה היבשה 

, פרק ג' "חיפוי 378של המפרט הכללי ומפמ"כ  14המתוארת בפרק 

בשה". תכניות עבודה, חישובים והגשות אחרות ידרשו בשיטה הי

  כמפורט להלן, עבור חיפוי בשיטה היבשה.

אבן עם עיבוד מלוטש ואבן עם עיבוד מסותת במקומות המתוארים   .3    

  בתכניות.

  

  שיקולים לביצוע במערכת חיפוי אבן בשיטה היבשה  14.02

  מקדמי בטיחות בתכנון חיפוי אבן בשיטה היבשה  א.  

מי הבטיחות המינימליים לשימוש בתכנון הכפיפות של חיפוי האבן בשיטה מקד    

. המזמין 6היבשה ותכנון של חיפוי האבן בשיטה היבשה בעוגנים תהיה לפחות 

  רשאי לשנות את מקדם הבטיחות לפי שיקול דעתו.

  

  עוגנים  ב.  

החוזק הסופי של העוגנים, בהתחשב במקדם הבטיחות המפורט תתפתח במלואה     

ידי הפעילות המכנית של העוגן. לא יורשה שימוש בדבקים לתרום לתפקוד  על

  הקונסטרוקטיבי של מכלול העוגנים.

  

  משלוח וטיפול  ג.  

האבן ועוגני האבן לא יהיו חשופים למצב שעלול לסכן אותם במהלך המשלוח     

  והטיפול.
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  עדכונים בתכנון  ד.  

במידה ויהיה צורך לעמוד  יש לבצע עדכונים בתכנון העבודה המתוארת רק    

בתנאי הביצוע הנדרשים ולתיאום העבודה. שינויים בפרטים ובחומרים אשר לא 

משפיעים לרעה על הזזות, עמידות וחוזק יוגשו לאישור המזמין. יש לשמור על 

  הרעיון הכללי של התכנון בלי לשנות פרופילים והמערך המתואר.

  

  בןהגשות נדרשות עבור מערכת חיפוי א  14.03

  תכניות הצעה  א.  

הקבלן יגיש תכניות הצעה המציינות בפירוט את המערכת שהוא מציע   .1    

לספק לעמודים המצולעים הדקורטיביים באולם המפגשים. התכניות 

לא יחשבו כתכניות עבודה ולא יסירו מהקבלן את האחריות להגיש 

 תכניות עבודה, כמפורט להלן, וזאת במידה שתכניות ההצעה תאושרנה

  על ידי המזמין.

הצעת הקבלן למערכת עבודות האבן בעמודים המצולעים הדקורטיביים   .2    

באולם המפגשים יכולה להיות שונה מזו המופיעה בתכניות ומפורטת 

בזאת, בתנאי שתענה למגבלות ונתונים המצויינים במפרט המיוחד הזה 

י ביבש" פרק ג' "חיפו 378ומפמ"כ  14ועונה לדרישות המפרט הכללי פרק 

  וכפוף לבדיקה ואישור המזמין.

  

  תכניות עבודה ושיבוץ  ב.  

  חיפוי בשיטה היבשה:  .1    

הקבלן יגיש תכניות עבודה ושיבוץ של עבודות האבן בשיטה היבשה.       

הקבלן יציג בפרטים את המישקים, עוגנים, מערכות תליה, יתדות, 

ות אחרים מידות ומיקומים של העיבודים, התייחסות לעבודות במקצוע

וכן נתונים רלוונטים אחרים. תכניות העבודה יאושרו ויהיו חתומים על 

  ידי מהנדס מוסמך מנוסה אשר יהיה אחראי להכנתם.

  כסויי עמודי האבן באולם המפגשים:  .2    

הקבלן יגיש תכניות עבודה ושיבוץ של מערכת החיפוי היבשה לשימוש       

את המישקים, עוגנים,  בעבודת האבן בעמודים. הקבלן יראה בפרטים

מערכות תליה, יתדות, מידות ומיקום העיבודים, תהליכי התקנה, 

התייחסות לעבודות במקצועות אחרים וכן כל הנתונים הרלוונטים 

האחרים. בנוסף, תכניות העבודה יציינו את המקומות ומערכת מוצעת 

עבור חלל אוויר פנימי סמוי והתמיכות שלהם לרבות אחוז האוויר 

פשי. תכניות העבודה יאושרו ויהיו חתומות על ידי מהנדס מוסמך החו

  ומקצועי אשר יהיה אחראי להכנתם.
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  חישובים  ג.  

עבור עוגנים  106סעיף  378הקבלן יגיש את החישובים כמפורט במפמ"כ     

מותקנים באבן, תמיכות, מערכות תליה לרבות חישובים סטטים מאושרים 

  ומקצועי אשר יהיה אחראי להכנתם. וחתומים על ידי מהנדס מוסמך

  

  תוצאות בדיקות אבן  ד.  

הקבלן יגיש את תוצאות הבדיקות לפני הייצור ובדיקות אקראיות כנדרש     

והחוק הישראלי בהתייחס לסוגי האבן המוצעים. יש להגיש תיאור  378במפמ"כ 

  מפורט של דרישות ותהליכי הבדיקה.

  

  דוגמאות  ה.  

  ת הבאות:הקבלן יגיש את הדוגמאו    

  דוגמאות אבן:  .1    

ס"מ בעוביים המתוארים, דוגמאות  35x60קבוצות במידות  3  א)      

הלוחות של כל סוג, גוון וגמר אבן מפורט, המצביע על כל מגוון 

החומרים, עם הגמר שלהם, בהתאמה ושינויים צפויים בתכונות 

  אלו.

ן, דוגמא של פינה אופיינית המראה שיטה של חיתוך, סימו  ב)      

  חלוקה וחיבור לכל צד.

דוגמא בגודל מלא של סגירה של רבע עמוד מצולע דקורטיבי   ג)      

המראה את הצלעות, גמר ושיטת חיבור לעמוד הבטון 

  הקונסטרוקטיבי.

  עוגני פלדה עבור שיטת חיפוי ביבש:  .2    

  אחת מכל סוג.      
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  טיפוס ובדיקות-אבי  14.04

  טיפוס-אבי  א.  

אות הלוחות ובדיקות החובה אשר נדרשו על ידי התקן לאחר אישור של דוגמ    

  טיפוס חזותי כמפורט להלן:-הישראלי, הקבלן יבנה אב

טיפוס, אשר יוקמו באתר הפרויקט במקום אשר יורה -הקבלן יגיש אבי  .1    

מ', לרבות פתח אופייני (המתאר את כל  2.8x3עליו המפקח; במידות 

חיצונית, פלשונג וכל המישקים הפרטים והמרכיבים) פינה פנימית ופינה 

טיפוס אחד עבור מערכת חיפוי ברטוב ומערכת -עם הרובה. יש לספק אב

טיפוס כך שהתנאים יהיו -אחת עבור חיפוי ביבש. יש להרכיב את האבי

דומים למצב הסופי, לרבות כוון המרקם ומראים את תנאי המישקים 

יות פילוס ופרטי הפינות, שימוש ביוצרי מרווח (ספייסרים), לוח

(שימסים), עוגנים, זוויתנים, תמיכות, מלאן מישקים, אטמים, פלשונג 

וכל הפריטים האופייניים של העבודה הסופית. יש לספק חלקי כסוי 

טיפוס האלה -לסגירת החלק העליון של הקירות. יש להקים את האבי

מחוזק כראוי ונתמך לשאת בעומסים המופעלים. יש לבנות בכל 

  עיגון והתמיכה.הפריטים של ה

טיפוס לקבלת אישור המפקח -יש לבצע את כל השינויים הדרושים באבי  .2    

  והמזמין.

טיפוס לא מהווה אישור לסטייה מתנאי החוזה הכלולים - אישור האבי  .3    

טיפוס אלא אם סטיות אלו מאושרות במפורש על ידי המפקח - באב

  בכתב.

טיפוס מאתר -את האביעל פי הוראת המפקח, הקבלן יהרוס ויפנה   .4    

  הפרויקט.

  טיפוס של עמודי אבן דקורטיבים באולם המפגשים-אבי  .5    

לאחר אישור של דגמי האבן, חישובים, תכניות הצעה ותכניות עבודה,       

טיפוס חזותי במקום אשר יורה לו המפקח, הכולל עמוד -הקבלן יבנה אב

פי. הקבלן אבן דקורטיבי מלא של אולם המפגישם לדמות את המצב הסו

טיפוס על פי הוראת המזמין והמפקח, לשביעות רצונו -ישנה את האב

טיפוס זה ישמש כסטנדרט לאופן הבצוע בפרויקט. - המלאה, כאשר אב

  טיפוס, אם יאושר, יוכל להכלל בעבודה הסופית.-האב
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  בדיקות אבן  ב.  

ות על פי הוראות המפקח, הקבלן יבצע בדיקות לפני ייצור ובדיקות אקראי    

  כמפורט להלן:

  בדיקות לפני ייצור:  .1    

דוגמאות אבן עבור בדיקות ראשוניים לפני ייצור יסופקו ממקומות       

- שונים באיזור המחצבה אשר נועדה להוות מקור האבן, על פי אישור ה

AEDF.  

  :378הבדיקה תבוצע לפי דרישות מפמ"כ       

 ASTM C97: "Absorption and Bulk Specific Gravity of  א)      

Natural Building Stone"  

 ASTM C170: "Compressive Strength of Natural  ב)      

Building Stone"  

 ASTM C99: "Modulus of Rupture of Natural Building  ג)      

Stone"  

  בדיקות אקראיות במהלך הייצור:  .2    

דוגמאות אבן אשר יסופקו עבור בדיקות אקראיות יבחרו בצורה       

אית מתוצרת אבן המיועדת להתקנה בעבודה. יש לספק קבוצת אקר

מ"ר תוצרת אבן לאמת את אחידות של מקור  200דוגמאות עבור כל 

האבן. הבדיקות הבאות יבוצעו עבור כל קבוצה של דוגמאות לפי דרישות 

  :378מפמ"כ 

 ASTM C97: "Absorption and Bulk Specific Gravity of  א)      

Natural Building Stone"  

 ASTM C170: "Compressive Strength of Natural  ב)      

Building Stone"  

 ASTM C99: "Modulus of Rupture of Natural Building  ג)      

Stone"  
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  חיפוי קירות באבן  14.05

  כללי  א.  

הקבלן יספק אבן יציבה (קשיות וצפיפות), מירקם, גמר, מירקם גבישי, צבע וגוון     

והמפקח). האבן  AEDFו לדוגמא במשרד המפקח (כפוף לבחינת אשר יתאימ

תהיה יציבה וללא פגמים אשר עלולים לפגוע בחוזק שלה, תהי הבעלת עמידות, 

גמר , חזות ותסופק ממקור מחצבה אחת בעלת קיבולת לספק את כל תצרוכת 

הפרויקט. הצבע, המרקם והתכונה הכללית של כל האבנים אשר יסופק יהיו 

התואם את הדוגמאות אשר יוגשו למפקח. אבן, אשר לדעתו של המזמין במגוון 

והמפקח, לא תעמוד בדרישות, תדחה על ידי המזמין והמפקח בכל עת במהלך 

העבודה. הקבלן ישא באחריות הקשורה לפינוי והחלפת האבן אשר תדחה באבן 

  אשר תאושר.

  

  מישקים  ב.  

י מושקע לאורך כל המישק, צבע המישקים יהיו מכוחלים ועם גמר של חתך רבוע    

מ"מ תואם את האבן. מרקם המישקים יהיה מישקים  5טיט הכיחול בעומק 

אופקיים רציפים ומישקים אנכיים אקראים וכן רוחבם כדוגמת הקיים בטרמינל 

3.  

  

  מערכת עיגון האבן  ג.  

לעבודות בשיטה חיפוי ביבש. יש לספק  378הקבלן יעמוד בדרישות של מפמ"כ     

ים בסוג וגדלים הדרושים למידות חיפוי האבן ולשאת את העומסים עוגנ

 ,ASTM A 666ו/או  BS1449 Part 2 ,BS6744המופעלים. יש לייצר מפלב"מ; 

Types 304 or Type 316 עבור עוגנים החודרים את המישור האחורי של האבן .

יש או הבאים במגע ישיר עם האבן, יש להשתמש בפלב"מ. עבור עוגנים אחרים 

  להשתמש בעוגנים מפלדה מגולוונת בטבילה חמה.

  

  חומרים נוספים  ד.  

  רשת עבור מערכת חיפוי בשיטה הרטובה:  .1    

מ"מ עם חוטי תיל מרותכים  5רשת פלדה מגולוונת בטבילה חמה בקוטר       

ס"מ ומכסים את שטח הקיר במלואו לקליטת האבן ונתמך  15X15כל 

  בתכניות. על זויתני פלדה מגולוונים כמתואר

  עוגני פלדה:  .2    

      BS1449 Part 2, BS6744  ו/אוASTM A666 316או  304, סוגים 

מ"מ מחזקים את האבן לרשת  3.5מפלב"מ. ווי פלב"מ יהיו בקוטר 

  הפלדה כמתואר בתכניות.
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  חומרי חיבור האבן לבלוקים ולבטון:  .3    

צרת קבוצת חומרי החיבור וחומרים נוספים המפורטים בזאת יהיו תו      

מפעלי אשטרום בע"מ, אשר יקבעו את סטנדרט האיכות הנדרש. 

 Sika-ו .Akemi ,Bonstone Materials Corpמוצרים שווי ערך תוצרת 

Corporation  יתקבלו בתנאי שהיצרן יאשר בכתב שהם עומדים

בסטנדרטים שנקבעו. שימוש במערכות יעשה בהתאם להוראות כתובות 

  לספק את הר"מ:והמלצות של היצרן. יש 

  Polytron 66תרכובת טיח ראשונית לתשתית:   א)      

  Durobond 440sחומרי הדבקה:   ב)      

  

  ייצור עבודות האבן  14.06

  , האבן תיוצר כמפורט להלן:378בנוסף לדרישות של מפמ"כ   א.  

יש לחתוך, לעבד את הקצוות, לקדוח, להתאים ולבצע את הגימור בצורה   .1    

מידות המתוארות בתכניות עבודה ושיבוץ. יש לבצע מדוייקת לצורות ו

את משטחי המישור החשוף מיושרים. יש לספק חריצים, בליטות, 

רצועות שקועות, פתחים וקווים אופיניים כנדרש על מנת לאפשר עבודה 

  בסמיכות.

יש לחתוך ולקדוח באבן בבית המלאכה עבור התמיכות, עוגנים, קשרים,   .2    

רים. יש לחתוך חריצים, חיתוכי מסור, חורים יתדות ואינסרטים אח

ועיבודים מושקעים אחרים כך שהמשטחים וההצטלבויות בין שינויים 

במישורים ישארו חלקים, ללא שוליים חדים ולהפחית את המאמצים 

  במיקום העוגנים.

יש לספק עובי גדול יותר לאבן מאשר המתואר בתכניות כאשר העוביים   .3    

פיקים עבור הגדלים או טווח העיבודים המתואר המצויינים אינם מס

בתכניות או כפי שיידרש, ומפחיתים את החוזק האפטיבי של יתרת 

  החומר, או עבור עיגון נאות ומספק, או שטחים נושאים מתאמים.

  

  התקנת עבודות האבן  14.07

הקבלן יאמת את כל המדידות והמידות, יתאם את התקנת האינסרטים עבור   א.  

זו ויתאם את העבודה הזו עם העבודות של מקצועות אחרים. הקבלן העבודה ה

ישים לב במיוחד למיקום וגודל העיבודים הנדרשים על מנת לאפש רבנייה סמוכה 

  של עבודות מכניות, חשמל ועבודות אחרות.

  

הקבלן יספק יתדות, עוגנים וקשרי חוט פלדה בכמות מספקת למניעת חלקים   ב.  

ר קשיח. מגוון הפרטים של העיגון וההתקנה המופיעים חופשיים ולהבטיח חיבו

  בתכניות נועדו לקבוע את הדרישות המינימליות.
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במקומות בהם לא ניתן להשתמש בשיטה הרטובה עקב מגבלות מקום כתוצאה   ג.  

מחומרי גבוי או קונסטרוקציה, יש לספק חומרי הדבקה כמפורט ומותקן 

ן או שהקבלן יספק מחברים מכניים בהתאם להוראות כתובות של היצרן במלוא

  מתאימים בהתאם לדרישות של "שיטת החיפוי היבשה" המפורטת בזאת.

  

  אופני מדידה מיוחדים  14.08

  כללי  א.  

בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הסעיפים הבאים ילקחו בחשבון,     

  ויכללו, אולם לא יהיו מוגבלים, לר"מ:

של המפרט הכללי  14ל פי הסעיף בפרק מערכת החיפוי ביבש תמדד ע  .1    

  טיפוס, דוגמאות, בדיקות, תכניות עבודה וחישובים.-לרבות מחיר האבי

  מחירי חיפוי אבן (חיצוני ופנימי) יכללו את כל האמור לעיל לרבות:  .2    

  זויתנים ישרי זוית מגולוונים לתמיכת המערכת בכל קומה.  א)      

  ות.בנייה בתצורות מעוגלות ומשופע  ב)      

בליטות ואלמנטים סביב פתחים ימדדו ביחד עם חיפוי הקירות   ג)      

  במ"ר.

  פינות אבן.  ד)      

  בנייה על תשתיות שונות כגון בטון, בלוקי בטון וכו'.  ה)      

  חריצים על משטחי האבן.  ו)      

  גמר הקיר מעל קו משופע.  ז)      

  בנייה בגבהים שונים.  ח)      

  מחיר חיתוך באבן יכלול:  .3    

  חיתוך בתצורות מעוגלות.  א)      

  תצורות אבן שונות.  ב)      

  יריעת הפרדה, טיט עם זיון ושכבה מקשרת.  ג)      
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  מסגרות חרש וסיכוך -  19פרק 

  

  קונסטרוקצית פלדה  19.01

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

  טות חיבור וכו'.פלדה ומרישים, לרבות פסי קשר, פל

-ISOאו בתקן  DIN-17100כמוגדר בתקן גרמני  ST-37הפלדה תהיה מסוג     

630.  

  יש לבדוק את ההתאמה של הפלדה לעבודות הריתוך.    

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

קות הקבלן יציג למפקח תעודות המשלוח של הפלדה, לרבות תעודות ובדי

המאמתות את סוג הפלדה (תוך ציון לפי 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     

  בורם נדרש גילוון.האלמנטים שע

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

מנת לאפשר חיבורים מדוייקים של חלקי הקונסטרוקציה, בהתאם לפרטים 

  המסומנים בתוכניות.

אלמנטי הקונסטרוקציה יסופקו לאתר ההקמה, כשהם מרותכים ביניהם     

וקבים במקומות הדרושים למטרת ההרכבה לחלקים כמסומן בתוכניות, ומנ

  באתר כמסומן בתוכניות.

  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.

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

והן בזמן 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     

ותם של חלקי הקונסטרוקציה את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית עבור יציב

  במשך כל תקופת ההרכבה ובכלל.

  .19בפרק  190032הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות הקמה, כמפורט בפרק   )3  
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  חיבורי ריתוך במפעל  19.02

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

  הדרישות הנוספות להלן:

תכים יהיו רתכים מוסמכים, בעלי תעודות מאושרות על ידי מכון מוסמך, הר  )1  

  בעלות תוקף וציון 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   )2  

מ"מ. כל מקומות הריתוך ינוקו היטב לפני ביצוע  4נימלי של יהיה רציף ובעובי מי

מ"מ, יש  5וגמר הריתוך. בביצוע תפרי השקה בין אלמנטים שעוביים עולה על 

  לקטום את המקצועות (פאזות).

לצורכי ריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג   )3  

  ות מתאימות.מאושר, אשר יבטיחו תפרים בעלי תכונות מכני

סוגי האלקטרודות יתאימו לסוג הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו וכמו כן למקום     

  התפרים במקום ביצוע הריתוך.

יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן במקום יבש לחלוטין ומוגן מפני השפעות     

אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות 

  כלשהם. פגמים או ליקויים

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 

בוצעים והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המ

  באמצעותן.

  

  סתימת פיות צנורות  19.03

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

לפחות למידות החיצוניות של הצינור המתאים, מרותכים אל פי הצינור ברציפות לאורך 

  כל ההיקף.

  

  חיבורי ברגים  19.04

קונסטרוקציה ביניהם ואביזריהם (אומים,  הברגים המשמשים לחיבור חלקי  .1  

והשימוש בהם  ASTM-A490או  ASTM-A325שייבות וכדומה) יהיו מטיפוס 

  יעשה לפי דרישות:

    "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM-A-

325 AND ASTM-A490 BOLTS"  

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

  אלפיות מ"מ לפחות.
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  גילוון  19.05

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

  .918מיקרון לפי תנאי התקן הישראלי מ.פ. 

  

  צביעת חלקים מגולוונים  19.06

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

  ).90%וך, לצבוע בשכבה אחת של פריימר ופעמיים בצבע עשיר אבץ (ולכל

  הצבע יסופק בפחיות סגורות ומקוריות.    

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

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

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

  אין להתחיל בשכבה שניה לפני ייבוש השכבה הראשונה.    

  

  צביעת הקונסטרוקציה במפעל  19.07

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

  במכשירי הכאה מכניים.

ת כמעט יצירת שטח נקי, בעל חספוס אחיד, על ידי ריסוס בחול יבש עד למתכ  ב.  

או כמוגדר בתקן האמריקאי, ראה  S.I.S-Sa2.5לבנה, כמוגדר בתקן שוודי רמה 

S.S.P.C.-S.P.10 )NEAR WHITE BLAST CLEANING.(  

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

חופשי לחלוטין משמן, גריז, לכלוך וכל גוף זר אחר, קשקשי ערגול, חלודה, 

כתמים ושרטוטים זעירים הנובעים מחלודה. בגמר ריסוס החול, יש לנקות 

השטח מאבק ומשאריות חול שהצטברו בכיסים ובפינות. הניקוי יעשה בסילון 

 40-70. עומק חספוס המתכת הינו C.P.S.Sאויר יבש או בואקום לפי דרישות.

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

הקרקעית 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   ג.  

, בעובי מינימלי במצב HB-13שעות. יש לצבוע שתי שכבות צבע יסוד כרומט אבץ 

  מיקרון כל שכבה. 50יבש 

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

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

בהתאם להנחיות היצרן. כל שכבה  -האקלים הדרושים לביצוע נכון של העבודה 

  תצבע בגוון אחר.

  מיקרון. 130יהיה העובי הכללי של הצביעה במפעל     
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  צביעת הקונסטרוקציה באתר  19.08

לאחר הבאת הקונסטרוקציה לאתר, יעשו תיקוני צבע באותם המקומות שנפגעו   

בהובלתה או בהרכבתה ולאחר התיקונים תצבע הקונסטרוקציה בשתי שכבות צבע 

יט" מיקרון כל שכבה. או שתי שכבות צבע "המרי 25"איתן" של "טמבור" או ש"ע בעובי 

  .המחירוןבגוון לפי בחירת המזמין, הכל כמצויין בסעיפי 

  

  תיקוני צבע  19.09

  המקומות הדורשים תיקון צבע, יטופלו כדלקמן:  

  ניקוי השטח משמנים, לכלוך וכדומה, כמוגדר בסעיף (ב).  -  

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

  בסעיף (ב).

  , כמוגדר בסעיף (ג).HB-13צביעה פעמיים בצבע יסוד כרומט אבץ   -  

  , כמוגדר בסעיף (ג).309צבע ביניים מגן   -  

  

  ולקירוי פחים לסיכוך  19.10

מ"מ. הפנל יורכב משני  30-60הסיכוך יעשה מפנל בידוד מסוג "סנדביץ" בעובי כללי של   

פים צבע קלוי בתנור מסוג פחים צורתיים מעורגלים, מגולוונים משני צידיהם מצו

  מיקרון לפחות. 25פוליאסטר אקרילי או שווה ערך מאושר בעובי 

  הפח והצבע יעמדו בתקנים של ארץ המוצא, גוונים לפי בחירת המנהל.  

  מ"מ. 0.6מ"מ, עובי הפח הפנימי לפחות  0.8עובי הפח החיצוני לפחות   

תוצרת "קיסריה פולימרים" או תהיה שכבת בידוד מצמר סלעים כדוגמת  בין שני הפחים  

  שווה ערך.

  הקשר בין ציפוי החוץ של הפנל יהיה חיובי, בלי מגע מתכת למניעת קצר תרמי.  

  הפחים יובאו לאתר באורכים מכסימליים לגגות כדי לצמצם את מספר החפיות בפח.  

  

  אביזרי עזר  19.11

פינה לקירות, יהיו של  אביזרי העזר הנדרשים כגון: סוגרי גמלון, סוגרי מדלפת, סוגרי  

" או שווה ערך, וכן אביזרי האיטום למיניהם העשויים גומי קיסריה פולימריםחברת "

ו/או ניאופרן ו/או מסטיקים למיניהם, הנדרשים לאיטום המושלם של הגג והקירות יהיו 

מהסוג המיוצר או המסופק על ידי יצרן הפח ויבטיחו את האיטום המושלם של הגג 

  והקירות.

  

  תוכניות עבודה מפורטות  19.12

) לפי WORKSHOP DRWGהקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות עבודה מפורטות (  

  במפרט הכללי. 19.003דרישות הסעיף 
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  הרכבת הפחים וחיבורם  19.13

הפחים יורכבו בצורה שהחפיה לאורכם תהיה רק מעל אלמנטים קונסטרוקטיביים.   

  אזורי הצלעות המיועדות לכך.בכיוון הרוחב, יחפפו הפחים רק ב

כל החיתוכים לפתחים בפח, יעשו בצורה מקצועית ונקיה, הפחים יורכבו ויחוברו מכוון   

  תחתית הגג אל רכס הגג.

הפחים יחוברו למרישים בברגים מגולוונים מיוחדים. הברגים יחוברו בציוד מיוחד   

לא תורשה כל צורת  יקדחו. -המתאים לעבודה זו. החורים בפח עבור הכנסת הברגים 

  ניקוב שהיא להכנסת הברגים לפח.

  הברגים יותקנו עם דיסקיות איטום מניאופרן, כמומלץ על ידי היצרן.  

הפחים יחוברו אחד לשני ולקונסטרוקצית הגג במספר ברגים ובמרווחים, כמומלץ על ידי   

  היצרן.

  

  איטום הגג והקירות  19.14

  , ישמשו לאיטום הגג.אטמים באיכות המאושרים על ידי היצרן  

האיטומים יותקנו בחפיות בין הפחים, בכל הכיוונים, לפני שהפחים יחוברו בברגים,   

  למרישים או בינם לבין עצמם.

  האיזורים שעליהם יותקנו האטמים, חייבים להיות נקיים וללא כתמי שמן.  

ושרים על האיטום יהיה באיכות, במקום, במידות ובחוזק המפורטים על ידי היצרן ומא  

קפילרית בין  -ידי המתכנן, באופן שתובטח הידבקות לפחים ותמנע חדירת לחות 

  התפרים.

  

  הגנת הפח בעת העבודה  19.15

  הרכבת הפח צריכה להתבצע בזהירות, תוך מניעת התהוות כוחות מרוכזים על פנלי הפח.  

  המרכיבים צריכים ללכת על הגג בזהירות ובנעלי גומי.  

  ים על הגג, על ידי לוחות עץ, כדי למנוע פגיעה בפחי הכיסוי.יש להתקין מעבר  

יש להמנע, בעת ההרכבה, מגרוד שכבת הצבע העליון של הפח על ידי כלי העבודה של   

  המרכיב, או כל ציוד אחר הנמצא על הגג.

עם גמר הרכבת הגג, יש להרחיק ולטאטא כל פסולת, כלים, חוטים, מסמרים, ברגים   

  רו בעקבות עבודת מרכיבי הגג או על ידי עובדים אחרים כלשהם.וכיו"ב, אשר נות

  

  פלשונגים  19.16

אלמנטים אלו יותקנו בכל המקומות המסומנים בתוכניות תוך שהם מותאמים לפרטי   

  היצרן.

  חומר הפלשונגים יהיה מחומר כיסוי הגג והקירות.  

  מ"מ לפחות. 0.8עובי הפלשונגים יהיה   
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  יוחדים ותכולת מחיריםאופני מדידה מ  19.17

  קונסטרוקצית פלדה  א.  

קונסטרוקצית הפלדה תמדד נטו בהתאם למשקל התיאורטי של הברזל   .1    

  כאילו היו שחורים (לפני הגלוון או הצביעה).

מחיר הקונסטרוקציה לא כולל את הצביעה והגלוון, ועבורם ישולם   .2    

  בנפרד.

  נסטרוקציה.ברגים ימדדו כחלק ממשקל הקו  .         3    

  

  פחים לסיכוך  ב.  

סיכוך ימדד בשטח, לפי מ"ר בהתאם לשיפועי הגג ו/או לשטח הקירות   .1    

  המכוסים, מבלי להתחשב בחפיפות, חיתוך פחת וכדומה.

כל אביזרי החיבור, הפלשונגים, הסגירה והאיטום למיניהם של הגג   .2    

 מחירוןרד בוהקירות לסוגיהם, כמפורט בתוכניות, ואשר לא נמדדו בנפ

  יכללו במחירי הכיסוי ולא ימדדו בנפרד.
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  אלמנטים מתועשים -  22פרק 

  

  דרישות כלליות תקרות אקוסטיות   22.01

הקבלן יגיש פרטים ותכניות תקרה משתקפות של התקרות האקוסטיות ותקרות הגבס   

ורצועות גבס משופעות לפני תחילת העבודה. יש לספק תכניות תיאום עבור התקרות 

שורטטות במדויק בקנ"מ גדול עם תיאום חדירות ופריטים מורכבים על התקרה. מ

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)  

  נסטרוקצית המבנה.שיטת חיבור המתלים לקו  ג)  

פריטים מורכבים על התקרה כוללים גופי תאורה, מפזרי אויר, רמקולים, ראשי   ד)  

התזה (ספרינקלרים), לוחות גישה, ועיבודים מיוחדים בקירות, חדירת עמודים 

  והתחברויות אחרות עם הבניה הסמוכה.

ר תקרות הגבס להגיש נתונים הנדסיים מלאים לתכנון התמיכות עבו יש                 

התלויות, רצועות הגבס המשופעות, תקרות פח מחוררות ותקרות אקוסטיות 

חתומות על ידי מהנדס מוסמך ומקצועי מטעם הקבלן, אשר יהיה אחראי על 

  הכנתם.

  אבטחת איכות  ה)  

  אחריות של מקור אחד:  .1    

יש להשיג כל סוג של מערכת תקרה ממקור אחד עם יכולת לספק       

כות עקבית בחזות ותכונות פיזיות בלי לגרום לעיכוב מוצרים באי

  בהתקדמות הפרויקט.

  תיאום העבודה:  .2      

יש לתאם את הפריסה וההתקנה של היחידות התלויות ומערכת התלייה       

עם עבודות אחרות הנתמכות או חודרות דרך התקרות, לרבות גופי 

ערכת מחיצות תאורה, ציוד מזוג אויר, מערכת כבוי אש (אם בכלל), ומ

  (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 בפנים, מעל הקרקע, מוגנים מפעילויות בנייה 

ופן שימנע נזק, התפוררות וחדירה של חומרים זרים. יש להחליף חומרים ובא

  שניזוקו או שאינם ראויים לשימוש.
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  דרישות ביצוע  ז)  

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

מתלים עוקבים כתוצאה מעומס עצמי של התקרות בהתאמה בתוספת 

  וציוד אחר וחומרים הנתמכים מהתקרה. העומס של גופי התאורה

) של הסוג המותקן, מערכות תקרה NRCדירוג מקדם הפחתת רעש (  .2    

 22בפרק  220472בהתאם לסעיף  0.85אקוסטית מודולרית תהיה לפחות 

  של המפרט הכללי.

) של הסוג המותקן, מערכות תקרת NRCדירוג מקדם הפחתת רעש (  .3    

  .ASTM C423 -לפי בדיקה בהתאם ל 0.8מתכת מחוררת תהיה לפחות 

  סטיות מותרות בהתקנה  ח)  

יש להתקין את התקרות האקוסטיות כך שהמשטחים החשופים יתאימו     

  והסטיות המותרות הר"מ: 22לדרישות המפרט הכללי פרק 

 3- מ', לא מצטבר מעבר ל 3מ"מ על  3המפלס במשטח של גמר התקרה   .1    

  מ'.

  מ"מ. 0.04ים יישור על משטחים סמוכ  .2    

  מ"מ מקסימום. 0.05מרווחים במישקים בין משטחים סמוכים   .3    

  

  אלמנטי התקרות האקוסטיות  22.02

התקרות האקוסטיות תהיינה עשויות ממגשי פח מגולוון וצבוע בתנור. העובי   .1  

  מ"מ. 0.8המינימלי של הפח יהיה 

 2.50רך מכסימלי ס"מ ובאו 40ס"מ או  30המגשים יהיו מפח מכופף ברוחב   .2  

  מטר.

משטחו או בלתי מחורר. פיזור החורים  20%פח המגשים יהיה מחורר בשעור של   .3  

  וערב.-יהיה אחיד. החורים יהיו מסודרים בשתי

  מ"מ. 10השענה מינימלית של המגש על פסי השענה בשני קצוותיו תהיה   .4  

ל הקונסטרוקציה יש לקבוע באמצעות מסמרות כל מגש חמישי, משני צדדיו, א  .5  

  עליה הוא מונח.

  בסמוך לעמודים יש לקבוע את הקונסטרוקציה ואת המגשים אל העמוד.  .6  

עטופים ביריעת פוליאטילן  מעל המגשים יונחו, אם ידרש, מזרוני צמר סלעים  .7  

ק"ג  80), דחיסות המזרונים 2מ"מ (" 50מסוג מעכב אש. עובי המזרונים יהיה 

או לחילופין סיבי זכוכית  היה בדיוק ברוחב המגשיםלמ"ק. רוחב המזרונים י

) 2מ"מ (" 50מצופים בלבד סיבי זכוכית כדוגמת "סיבמין" (בצד התחתון) בעובי 

  ק"ג למ"ק. 24בדחיסות 
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  קונסטרוקציה  22.03

  המגשים יונחו על גבי פרופיל אלומיניום מאולגן וצבוע בתנור בגוון המגשים.  .1  

 1.5כז התקרה יהיו בצורת "אומגה", בעובי מינימלי של פרופילי החלוקה במר  .2  

  מ"מ.

. עובי Z-ו Lפרופילי הקצה (בהיקף התקרה) יהיו משילוב שני פרופילים בצורת   .3  

מ"מ. בפינות יותקן  Z  - 1.5מ"מ, פרופיל  L  - 2מינימלי של הפרופילים: פרופיל 

  מ"מ. 1זויתן מפח מגולוון בעובי 

מ"מ.  6בקוטר מינימלי מגולוונים צעות מוטות הברגה תלית התקרה תהיה באמ  .4  

עיגון המוטות באמצעות דיבל "פיליפס". פילוס התקרה באמצעות האום הקושר 

לקונסטרוקציה. מוט ההברגה, הברגים וכל האביזרים יהיו מצופים, או עשויים 

  פלדת אל חלד.

  מיכה נוספת.מ' יש לבצע ת 2.00-בתקרה בה המגשים הסמוכים לקיר ארוכים מ  .5  

  ו/או סרט פלדה. לא תותר תליה באמצעות חוט פלדה  .6  

  לא יותר שימוש ביריות לעיגון התליה.  .7  

  מ' לכל כיוון. 0.80המרחק בין התליות לא יעלה על   .8  

  

  אמבטיות לגופי תאורה  . 22.04

האמבטיות תהיינה חצי שקועות ותבוצענה מפח מגולוון מכופף וצבוע בתנור   .1  

  מ"מ. 0.8מר חיבורים וריתוכים. עובי הפח המינימלי לאחר ג

יש לתלות את האמבטיות בשיטה זהה לתקרה אך במנותק מקונסטרוקצית   .2  

  התקרה.

  

  תקרות אקוסטיות מאריחי פח  22.05

  אלמנטי תקרות אקוסטיות  א.  

התקרות האקוסטיות תהיינה עשויות מאריחי פח מגולוון וצבוע בתנור   .1    

  מ"מ. 0.8יום צבוע בתנור בעובי מינימלי של או מפח אלומינ

  ס"מ. -60x60האריחים יהיו מפח מכופף בגודל של כ  .2    

משטחו. פיזור החורים יהיה  20%פח האריח יהיה מחורר בשעור של   .3    

  אחיד. החורים יהיו מסודרים בשתי וערב.

  א'. 22.01מעל האריחים יונח בידוד כמפורט בסעיף   .4    
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  קציהקונסטרו  ב.  

בגודל  Tהאריחים יונחו על גבי פרופילים סטנדרטיים מתועשים בצורת   .1    

20X20 .מ"מ צבועים בתנור בגוון האריחים, או בגוון אחר שיידרש  

. L+Zפרופילי הקצה (בהיקף התקרה) יהיו משילוב שני פרופילים בצורת   .2    

  ודיבלים. חיבור לקיר על ידי ברגים

מ"מ. עיגון  5מוטות הברגה בקוטר מינימלי של תלית התקרה באמצעות   .3    

המוטות באמצעות דיבל "פיליפס". פילוס התקרה באמצעות האום 

  הקושר לקונסטרוקציה.

  ו/או סרט פלדה. לא תותר תליה באמצעות חוט פלדה  .4    

  לא יותר שימוש ביריות לעיגון התקרה.  .5    

  ן.מ' לכל כיוו 0.80המרחק בין התליות לא יעלה על   .6    

  

  אמבטיות לגופי תאורה  ג.  

  ג' לעיל. 22.01האמבטיות תהיינה חצי שקועות וכמפורט בסעיף     

  

  תקרות אקוסטיות מאריחים מינרליים  22.06

ס"מ,  - 60/60התקרות האקוסטיות תהיינה עשויות מאריחים מינרליים במידות כ  א.  

  ס"מ או כל מידה שתדרש. 61/61ס"מ,  59/59

  ב' לעיל. 22.02ות אקוסטיות תבוצע לפי סעיף קונסטרוקציה לתקר  ב.  

  ג' לעיל. 22.01האמבטיות תהיינה חצי שקועות ותהיינה כמפורט בסעיף   ג.  

  

  הנחיות כלליות לתקרות אקוסטיות  22.07

  כל הברגים והניטים הנראים לעין יצבעו בגוון התקרה האקוסטית.  

  על הקבלן לשמור על קוים המשכיים לאורך ולרוחב התקרה.  

  על הקבלן להגיש פרטים לביצוע ודוגמאות לאישור המנהל.  

  

  אופני מדידה לתקרות אקוסטיות  22.08

  העבודה תימדד לפי מ"ר תקרה ותכלול את כל האמור לעיל.  -  

  אמבטיות התאורה תמדדנה בנפרד מהתקרה ובנפרד מגופי התאורה.  -  

וע בשטחים קטנים עבור ביצ מחירוןלא תשולם כל תוספת מחיר למחיר היחידה ב  -  

  ובמקומות שונים.

לא תשולם כל תוספת מחיר למחירי התקרות המינרליות עבור ביצוע אריחים   -  

ס"מ  60X120 ס"מ, 61X61ס"מ,  60X60ס"מ,  59X59במידות שונות כגון: 

  וכיו"ב.

  בדיקת מהנדס ואישורו לתליית התקרה.            -             

  פח.ערגול בתקרות             -  
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  מחיצות מלוחות גבס  22.09

  תכולת העבודה  א.  

  עמידים באש. וקירות גבס  קירות גבס  .1    

כל המסגרות, חיפוי פלדה, תמיכות פלדה, מחברים ואביזרים כמתואר   .2    

בתכניות כנדרש על ידי היצרן לחבר ולתמוך את משטחי לוחות הגבס של 

  הקיר ופריטי אביזרים מתוארים.

  ההדבקה והגמר. כל תרכובות  .3    

  כל הבידוד האקוסטי ואטמי ההיקף.  .4    

  כל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה כמתואר בתכניות.  .5    

  

  אבטחת איכות  ב.  

  אחריות מקור אחד למסגרות הפלדה:  .1    

יש להשיג את מרכיבי מסגרות הפלדה למכלולי לוחות הגבס מיצרן אחד,       

  אלא אם צויין אחרת.

  ר אחד למוצרי הלוחות:אחריות מקו  .2    

להשיג כל סוג לוח גבס ומוצרי לוחות אחרים מיצרן אחד. יש להשיג יש       

חומרי גמר או מיצרן לוחות הגבס ומוצרי לוחות אחרים או מיצרן 

  המקובל על יצרן לוחות הגבס.

  

  דרישות ביצוע  ג.  

הקבלן יתכנן ויתקין את מרכיבי מחיצת הגבס כך שהמחיצה הגמורה   .1    

  ניצב למישור המחיצה. 0.24kPaוד בלחץ כלפי פנים וכלפי חוץ של תעמ

כאשר המחיצה נתונה ללחצים חיוביים ושליליים מינימליים, ההטיה של   .2    

  מהמפתח בגובה, אלא אם צויין אחרת. 1/240 -מסגרת התמיכה תוגבל ל

כל תקרות הגבס התלויות הפנימיות יתוכננו עבור הטיות שלא יעלו על   .3    

  של המרחק בין התמיכות. 1/360

  

  חומרים ומערכות  ד.  

  לוחות גבס משוריינים בסיבי זכוכית:  .1    

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

  מ"מ). 12.7( 1/2קרומית בעובי כל שכבה "-מחיצת גבס דו  ב)      

  מ"מ). 12.7( 1/2מחיצת גבס תלת שכבתית "  ג)      

  מ"מ). 25.4( 1ומית בעובי "קר-מחיצת גבס חד  ד)      

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

  ברטיבות.

מ"מ) עבור מחיצות  6( 1/4קרומית בעובי "-מחיצת גבס דו  ו)      

  ותקרות מעוגלות.
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  עובי מחיצה:  .2    

  .מחירוןבהתאם למתואר ב      

  ) בידוד אקוסטי:I-10(סוג   .3    

  "שחורים" עם סיבים ארוכים. או צמר סלעם תמזרוני סיבי זכוכי      

  חומר איטום אקוסטי:  .4    

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

  היצרן, יעיל בהפחתת מעבר קול דרך המישקים היקפיים ופתחים בבניה.

 25מ"מ, בשכבה כפולה של  12.7תקרות גבס תהיינה משכבה אחת בעובי   .5    

  מ"מ, עם בידוד אקוסטי כמתואר לעיל. 38מ"מ ותלת שכבתית בעובי 

" בהתאם לסעיף Xכל לוחות הגבס יהיו בעלי עמידות אש, עם סווג "  .6    

  במפרט הכללי. יש לספק מוצרים מאחד היצרנים הבאים: 220251

  .Urbanite Construction Products  א)      

  .Domtar Gypsum  ב)      

  ..Georgia-Pacific Corp  ג)      

  ..United States Gypsum Co  ד)      

  .Gesher Gypsum  ה)      

  חומרי מסגרת עבור מחיצות ורצועות גבס:  .7    

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

סוג, גודל ועובי כמתואר בתכניות ולפי המלצת היצרן של 

  ינת בתכניות.המחיצות גבס עבור מערכת המחיצות המצוי

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

בתכניות ולפי המלצת היצרן למערכות מחיצות הגבס וגבהים 

  כמצויין בתכניות.

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

  אחרים עם גמר עמיד בפני חלודה.

 22רגלת ומגולוונת, מסוג תעלה בעומק תעלות חיפוי: פלדה מעו  ד)      

  מ"מ, עבור חיפוי קירות וחיבור תקרות.

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

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

זקיפי פלדה לנשיאת עומס קונסטרוקטיבי, מסילות, תומכות   ז)      

, מגולוון בטבילה חמה עומד ASTM C955ו/או גשרים: 

מ"מ (נקודת  1, עד ASTM A446M, Grade Aבדרישות 

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

255Mpaו (- Grade D  נקודת שבירה  1.6מעל) 345מ"מMpa ,(

  .Z275ציון הציפוי 
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וק זויתני הידוק, רצועות שטוחות, מקשיחי רשת, לוחות חיז  ח)      

, לוחות ASTM C955חורים ומהדקים עבור זקיפי פלדה: 

 ,ASTM A446פלדה מגולוונת בטבילה חמה עומד בדרישות 

Grade A 230מ"מ (נקודת שבירה  1, עדMpa ,(Grade B  1בין 

מ"מ  1.6מעל  Grade D -) ו255Mpaמ"מ (נקודת שבירה  1.3 -ל

  .Z275), ציון הציפוי 345Mpa(נקודת שבירה 

  

  כיבי תמיכה ראשוניים עבור תקרות:ר  .8    

אינסרטים לתלייה מרצועות פח: פלדה שטוחה רכה, במידות   א)      

25x25x75  חורים מנוקבים בקו המרכז ובשני  11מ"מ עם

הקצוות, מתוכנן לקבל את מלוא העומס של המתלים ובמקום 

על מנת לאפשר חיבור בורג עיגון  90שידרש יכופף בזוית של 

  לרצפת הבטון.

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

הניתנים ליישום לשיטה המצויינת של העיגון הקונסטרוקטיבי 

מהעומס  5עבור מתלי תקרות. יש לספק התקני עיגון בגודל פי 

  המחושב לתמיכה.

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

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

  אביזרי הלבשות:  .9    

אביזרים: פינות, מסגרת שפה ומישקי בקרה העומדים בדרישות   א)      

ASTM C1047  ומעוצבים מלוחות פלדה מצופים אבץ בתהליך

טבילה בחם או אבץ מעורגל. הצורות המתוארות להלן 

  :ASTM C1047בתקן  1בהתייחסות לציור מס' 

  פינות החיצוניות, אלא אם צויין אחרת.  )1        

פרופיל פינה עם חלק קדמי וחלק אחורי, חלק קדמי   )2        

נוצר לקלוט את תרכובת המישק. יש להשתמש באטמי 

  פינה למסגרת השפה, אלא אם צויין אחרת.

וכיסוי פתח  Vמישק בקרה מחלק אחד עם חריץ מסוג   )3        

  החריץ מרצועה ניתנת להסרה.

  אביזר לשפות עם עקמומיות.  )4        

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

סטנדרטים מאלומיניום משוך של היצרן של הפרופיל 

המוגדר מסגסוגת וחוזק המומלץ על ידי יצרן 

האלומיניום והגמר ועם תכונות חוזק ועמידות של 

 ASTM B221אלומיניום שלא יפחתו מהמצוין בתקן 
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)ASTM B221M 6063) עבור סגסוגת וחוזק-T5 

מושלם עם שכבת יסוד סטנדרטית של היצרן עמידה 

בקורוזיה עם תרכובת של המישק וחומרי 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)          

  סוגי זקיפי מתכת:  .10    

  ס"מ. 3.5: תעלת מתכת ברוחב MS-21סוג   א)      

  ס"מ (תעלת אומגה). 2.85: זקיף מתכת ברוחב MS-22סוג   ב)      

  ס"מ. 5: זקיף מתכת ברוחב MS-23סוג   ג)      

  ס"מ. 7: זקיף מתכת ברוחב MS-24סוג   ד)      

  ס"מ. 10: זקיף מתכת ברוחב MS-25סוג   ה)      

  ס"מ. 15: זקיף מתכת ברוחב MS-26סוג   ו)      

  ס"מ עבור קיר לפיר. 7: זקיף מתכת ברוחב MS-27סוג   ז)      

 1.5ס"מ ( 15: מסגרת קונסטרוקטיבית ברוחב MS-28סוג   ח)      

  מ"מ).

  מ"מ). 1.5ס"מ ( 9: מסגרת קונסטרוקטיבית ברוחב MS-29סוג   ט)      

 1.5ס"מ ( 20בית ברוחב : מסגרת קונסטרוקטיMS-31סוג   י)      

  מ"מ).

  ס"מ עבור קיר לפיר. 10: זקיף מתכת ברוחב MS-32סוג   יא)      

  

  התקנה  ה.  

של המפרט הכללי,  22יש להתקין את קיר הגבס בהתאם למפורט בפרק   .1    

  וכמפורט להלן: 220356סעיף 

אם מיישמים חומר לעמידות באש בהתזה, יש להסיר את החומר במידה   .2    

להשלמת ההתקנה של בניית הקיר. יש להגן על חומר לעמידות הדרושה 

באש שנותר מנזק. הקבלן יתקין את החומר לעמידות באש לאחר 

  השלמת בניית מחיצות הגבס.

יש לבודד את המסגרת מהמבנה למניעת מעבר עומסים המופעלים על   .3    

  :ידי תזוזות קונסטרוקטיביות, הן אופיות והן אנכיות, במקומות הבאים

במקומות בהם שפות התקרות התלויות פוגעות בקונסטרוקצית   א)      

המבנה בצורה אופקית בהיקף התקרה או בחדירה של אלמנטים 

  קונסטרוקטיבים.
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במקומות בהם המחיצה ומסגרת הקיר פוגעים בקונסטרוקציה   ב)      

מלמעלה. יש לספק מישקים מסוג החלקה או מרופדת לקבל 

  מסה צירית.תמיכה צדדית ולהימנע מהע

מסילות הטיה ועצירת אש: המסלול העליון מתוכנן לאפשר   ג)      

לחלק העליון של המחיצות להתפשט ולהתכווץ עם תנועת 

המבנה מעל תוך כדי שמירה על רציפות של המכלול. יש לעמוד 

בדרישות עובי המצויין בתכניות עבור הזקיפים ורוחב אשר 

פיל פינה מוזזים יתאים לעומק הזקיפים המוגדרים עם פרו

  באמצע על מנת לאפשר עובי לוח הגבס.

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

של התקרות, מסגרות פלדה דו רכיבי חיפוי; יש למסגרת בצורה עצמאית 

  את שני צידי המישק עם רכיבי המסגרת או החיפוי.

  בהתאם לרשימה הר"מ:יש לספק זקיפי פלדה בפתחי הקירות   .5    

  זקיפים      רוחב דלתות      

 1.0מ"מ או  0.65שני זקיפים בעובי   -מ"מ  800דלתות בודדות רוחב       

מ"מ בכל מזוזה וזקיף נוסף במרחק 

מ"מ מהזקיף.  150 - שאינו גדול מ

בפתחים בדירוג אש יש להשתמש 

  מ"מ בלבד. 1.0בזקיף של 

מ"מ וזקיף  1.0בעובי זקיף   -מ"מ  1200עד  800דלתות בודדות       

מ"מ  150 -נוסף במרחק שאינו גדול מ

  מזקיפי המזוזה בכל משקוף.

מ"מ בכל מזוזה  1.0זקיפים בעובי  2  -מ"מ  1200דלתות בודדות מעל       

 - ומשקוף נוסף במרחק שאינו גדול מ

  מ"מ מזקיפי המזוזה. 150

פים יש לספק מסלול וזקיפים אופייניים מעל פתחי הדלתות עם זקי  .6    

מ"מ. זקיפי מתכת ימוקמו במרחקים  600במרווחים אשר לא יעלו על 

ס"מ מציר הזקיפים, אלא אם צויין אחרת בתכניות או מומלץ על  40של 

  ידי היצרן על פי הגובה המתואר בתכניות.

בכל המסגרות המרותכות עם מהדקי עיגון קבועים יש להבטיח את   .7    

עם לא פחות מאשר שני ברגים חיזוק הזקיף למהדקי עיגון המזוזה 

  מתברגים בקידוח למחבר.
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הקבלן ייצר מסגרת מתכת קונסטרוקטיבית מיוצרת בקר ואביזרים   .8    

שיהיו אנכיים, ריבועים, ישרים ועם חיבורים מחוזקים בהתאם 

להמלצות היצרן. יש לחתוך את רכיבי המסגרת על ידי ניסור או גזירה, 

לחבר את מסגרות המתכת על ידי ריתוך.  אין לחתוך בלהבת אוטוגןג. יש

קשירה בחוט תיל של רכיבי המסגרת לא יאושר. הקבלן יחבר חומרים 

אחרים למתכת מיוצרת בקר על ידי ריתוך, הברגה בהתאם להמלצות 

היצרן. יש לחזק, להקשיח ולחתוך מכלולי מסגרת לעמוד במאמצי 

מנוע נזק או טיפול, הובלה והקמה. הקבלן ירים מכלולים מיוצרים ל

  עוות.

  למחיצות עם עקומות יש להתקין את לוחות הגבס כמפורט להלן:  .9    

יש לבחור את אורך לוחות הגבס ולחתוך אותם כנדרש לייצר לוח לא   .10    

מ"מ  300שבור המכסה כל משטח עם עקומה וחתכים ישרים באורך 

  בקצה העקומה ומשיק אליהם.

יו לחוצים כאשר מתקינים את יש להרטיב את לוחות הגבס שיה  א)      

הלוחות ובמקומות בהם רדיוס העקומה מונע שימוש בלוחות 

יבשים. יש לעמוד בדרישות יצרן לוחות הגבס ביחס לרדיוס 

העקומות, שיטת ההרטבה, איסוף הלוחות לאחר הרטבתם 

והכנות נוספות המקדימות את התקנת הלוחות הרטובות. יש 

עם שוליים העוטפים ניצבים ליישם לוחות גבס בצורה אופקית 

לזקיפים. בצד הקמור של המחיצות יש להתחיל בהתקנה בקצה 

אחד של המשטח העקום ולחבר את לוחות הגבס לזקיפים 

כאשר הם עוטפים את המשטח העקום. בצד הקעור יש להתחיל 

לחבר את הלוחות במרכז המשטח העקום ולעבוד כלפי חוץ 

מסגרת עם ברגים לקצוות הלוח. יש לחבר את הלוחות ל

  מ"מ. 300במרווחים של 

לבנייה בשתי שכבות יש ליישם שכבת בסיס מלוח גבס בצורה   ב)      

מ"מ. יש  400אופקית ולחבר לזקיפים עם ברגים במרווחים של 

למרכז את שכבות פני לוחות הגבס מעל המישקים בשכבת 

  מ"מ. 300הבסיס ולחזק לזקיפים עם ברגים במרווחים של 

  אפר ללוחות גבס להתייבש לפני יישום טיפול במישקים.יש ל  ג)      

 ASTM C840 -ול 1490הקבלן יתקין את מישקי הבקרה בהתאם לת"י   .11    

והמלצות היצרן ובמקומות מסויימים כמתואר בתכניות ואם לא מתואר 

לפי ראות עיניו של המזמין. במחיצות עמידות באש יש להתקין את 

היצרן על מנת לא לפגוע בעמידות באש מישקי הבקרה בהתאם להוראות 

  המפורטת.
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יש לספק איטום אקוסטי בהיקף לשטחי לוח הקיר אלא אם צויין   .12    

  אחרת:

בקירות המשמשים כמחיצות יש לספק פינות עם איטום   א)      

אקוסטי במפגש שני פני המסלולים או לוחות עם קונסטרוקצית 

ע בחומרים שונים הרצפה והתקרה ובכל מקום בו לוח הקיר פוג

  (כגון דלתות וחלונות). יש ליישם לפני ההתקנה של לוח הקיר.

בתקרות, יש לספק פינות רציפים של חומר איטום אקוסטי בכל   ב)      

  מקום בו לוח הקיר פוגע חומרים שונים.

יש לספק פינות רציפות של חומר איטום אקוסטי מאחורי פני   ג)      

התקנת אביזרים של מישקי כל מישקי הבקרה. יש לספק לפני 

בקרה מיושמים על המשטח ולמקם בעומק המתאים במישק 

  לאפשר החדרת קטע ההתפשטות של אביזר מישק הבקרה.

בפתחים ובחיתוכים יש למלא את החללים הפתוחים בין מחיצת   ד)      

הקיר ומתקנים, ארונות, תעלות ופריטים נוספים אחרים 

  איטום אקוסטי. החודרים, עם פינות רציפות עם חומר

יש לספק חומר איטום אקוסטי בצידי ומאחורי ארונות החשמל   ה)      

  על מנת לאטום לחלוטין את כל הפתחים ומישקים.

מעברי רעש: הקבלן יפרוס את הבנייה בולמת רעש על מנת   ו)      

לסגור לחלוטין את מעברי רעש דרך בנייה סמוכה לא עמידת 

במישקים בין פני  רעש. יש לספק חומרי איטום אקוסטי

  השכבות בזוויות הפנימיות הניצבות של המחיצות החוצות.

יש לספק מסגרות נוספות, לחיזוק כפי שיידרש לתמוך את מחיצות הקיר   .13    

בפתחים ובחיתוכים ולתמוך בעיגון מובנה, לתמוך מתקנים, שירותי 

 ציוד, מסגרת כבדה, מוטות אחיזה, אביזרי שירותים, ריהוט או בנייה

  דומה ומתקני חיבור לעבודות אחרות.

יש להתקין את הבידוד האקוסטי במקומות המסומנים. יש ליצור   .14    

שכבות רצופות לכל גובה המחיצה ולהתחבר בצורה הדוקה אל רשת 

זקיפים. יש להתאים בזהירות את אביזרי החשמל וחדירות אחרות. יש 

  צרן.לחבר לחלק האחורי של קיר המסך בהתאם להוראות הי

הקבלן יספק מחיצת גבס דוחה רטיבות בכל המקומות הרטובים   .15    

(שירותים, מטבחים וכו') ובמקומות אחרים המצויינים בתכניות. יש 

לחתוך מראש את הלוחות לגדלים הנדרשים ולבצע את העיבודים 

הדרושים. יש לטפל בחיתוכים או בקצוות החשופות לפני ההתקנה לפי 

היצרן. יש לשמור על קצוות הנייר מיוצרות  ההוראות הכתובות של

  במפעל בתחתית הלוחות.
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  תקרות:  .16    

היצרן יספק מתלים מתאימים ואינסרטים הנדרשים לתמוך את   א)      

התקרות התלויות עבור בנייה טרומית וקונסטרוקצית פלדה 

במועד על מנת לא לגרום לעיכובים בעבודה. היצרן ישים לב 

ייק וקווי יישור של המתלים במיוחד למיקום המדו

והאינסרטים. הקבלן ימסגר את הפתחים עם רצועות חיפוי כך 

שפריטים מושקעים יסתיימו במפלס התקרה, אלא אם צויין 

  אחרת.

הקבלן יספק מספיק מתלים עבור תעלות המסילות בכל צד של   ב)      

גופי התאורה, מפזרי תקרה ורפפות, לוחות גישה ופריטים 

  ם דרך התקרה.אחרים החודרי

במקומות בהם התקרה תלויה מתחת לתעלות, צנרת או חלקי   ג)      

בנין שאינם מתאימים לתליית תקרה מפאת מגבלות חוזק או 

הגבלות של הרשויות, הקבלן יספק מסגרות נוספות, תמיכות 

וכל הדרוש לגשר מתחת לאלמנטים האלה מנקודות תמיכה 

מהמתלים ומסגרות מ"מ  50מתאימות. יש לשמור על מרחק של 

  תמיכה, צנרת ומובילים.

יש להבטיח את תעלות החיפוי לתעלות נושאות ראשיות על ידי   ד)      

מהדקים או חוטי תיל. יש למקם את תעלות החיפוי במרווחים 

המומלצים על ידי יצרן הלוחות וכמתואר בתכניות העבודה. יש 

של  לחבר את לוחות הגבס עם ברגים לתעלות החיפוי במרווחים

  מ"מ לכל היותר. 300

  אביזרי אלומיניום:  .17    

לפני ההתקנה של כל סוג אביזר אלומיניום הקבלן יספק התקנת דוגמא       

של כל סוג לבדיקה ואישור על ידי המזמין. יש לבצע שינויים שידרשו 

לקבל את אישור המזמין של התקנת הדוגמה. לאחר האישור התקנת 

טי לאיכות עבור הפרויקט. אישור הדוגמה תקבע את הסטנדרט האסת

התקנת הדוגמה אינה מהווה אישור לסטיות ממסמכי החוזה הכלולים 

בהתקנת הדוגמא, אלא אם סטיות אלו מאושרים במפורש על ידי 

המפקח בכתב. התקנת הדוגמא, במידה ותאושר, ניתנת לשימוש בעבודה 

  הסופית.
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  מחיצות גבס קונזוליות  22.10

ס"מ עם  12וליות תהיינה דו קרומיות (שני לוחות בכל צד) בעובי מחיצות גבס קונז  

מגולוונים בחתך  RHSקונסטרוקציה מפרופילי פח מגולוון וחיזוקים ע"י פרופילי 

מ' לכל גובה המחיצה מחוברים ע"י פלטקה וברגי פיליפס לרצפת  2.0מ"מ כל  70/70/3.2

  הבטון.

ק"ג/מ"ק עטופים  80ובמשקל מרחבי  2" בידוד המחיצות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי  

  ביריעות פוליאטילן כבה מאליו.

הפינות יוגנו במגיני פינה קשיחים בלתי מחלידים. המישקים וההתחברויות יסתמו במרק   

  דו שכבתי ומרק שריון. בתחתית המחיצות תונח רצועת קומפריבנד.

  המעוגנים. RHS-ילי ההמדידה פעם אחת עבור מחיצת הגבס ופעם נוספת לפי מספר פרופ  

  

  תקרות סינרים מלוחות גבס  22.11

תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח מגולוון מחוזק לבטון. מרחקים בין   

ס"מ בין אחד לשני בכל כיוון. בחיבור  30-הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים, אך לא יותר מ

ף הסינר והתקרה עד לקבלת בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש בכל השטח והיק

  משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות האדריכל.

כל התקרות אשר סומנו בתוכניות כנושאות מקרן טלויזיה יחוזקו בעזרת פרופילי פלדה   

  ק"ג. מחיר הפרופיל כלול במחיר התקרה. 100אל התקרה ויאפשרו נשיאת משקל של 

  

  י מדידה מיוחדיםאופנ  22.12

  עבודות גבס, מחיצות, תקרות, סינורים וכו'  א.  

  מחירי היחידה של עבודות הגבס כוללים גם את כל האמור להלן:    

  קונסטרוקציות נשיאה מפרופילי פח מגולוונים.  -    

  עיבוד פתחים כנדרש בתוכניות.  -    

  כל האיטומים למיניהם.  -    

  יכל לפי דרישתו.כל הדוגמאות הנדרשות לאישור האדר  -    

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן   -    

  והנובעות מהן.

  כל התיקונים הנדרשים לפי קביעת המפקח.  -    

כל פרופילי האלומיניום ופרופילי פח מגולוון כמפורט בפרטים בתוכניות.   -    

  האדריכל.הפרופילים יהיו צבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת 

  הכנה לצבע.  -    

כמו כן כוללים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט   -    

ו/או בתוכניות ו/או במדריך למחיצות גבס בהוצאת מרכז הבניה 

  .מחירוןהישראלי ושלא נמדדו בסעיף נפרד ב

  המדידה נטו במ"ר בניכוי כל הפתחים.  -    

ס"מ מעל  10החלק הנראה לעין + סינרי גבס נמדדים במ"ר בפריסה,   -    

  תקרה אקוסטית.
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  אריחי רצפה מתפרקים (רצפה צפה)  22.13

  תכולת העבודה  א.  

אריחי רצפה מיוצרים במפעל עשויים תבנית פלדה מלאה בטון עם כסוי   .1    

PVC .ואריחי רצפה מבטון מוכנים להתקנת שטיח  

  רגליות וקושרות מוברגות.  .2    

  טחים משופעים, כמתואר בתכניות.מסילות, מדרגות ומש  .3    

  ההארקה הדרושה.  .4    

  כל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה כמתואר בתכניות.  .5    

  

  נתוני ביצוע  ב.  

 Aעמידות בפני אש: לוחות הרצפה ללא הכסוי יהיו בעלי רמה   .1    

ויוצרו מחומרים בלתי  ASTM E84להתפשטות אש בהתאם לבדיקת 

את הרצפה הצפה כך שתתאים לדרישות דליקים. בנוסף, יש לספק 

NEPA 75 .עבור רצפות צפות  

  ס"מ. 38עומק: העומק הכולל של הלוח והרגלית לא יעלו על   .2    

: יש לספק מערכת רצפה צפה AF-1התנגדות חשמלית למערכת מסוג   .3    

  בעלת תכונות התנגדות לחשמל הבאות, בעת ההתקנה:

ית: לא פחות מאשר התנגדות כיסוי הרצפה לבקרה סטט  א.      

500,000Ω  20,000ולא יותר מאשרmΩ  מדוד לרוחב השטח

של כסוי הרצפה דרך הלוח אל הקונסטרוקציה התחתית בדיקה 

  .NEPA 56Aלפי 

התנגדות הלוח אל הקונסטרוקציה התחתית: לא יותר מאשר   ב.      

10Ω.  

    

  חומרים נוספים  ג.  

שיצוין, מלאי נוסף יש לספק למפקח באתר העבודה ולאחסן במקום   .1    

מכל סוג של לוח. יש  5%-מסומן בצורה ברורה וארוז כראוי, השווה ל

להוסיף כמות מספיקה של רגליות, קושרות ואביזרים להתקנת המלאי 

  הנוסף.

יש לספק כלי עבודה המתאים לסוג כסוי רצפה להסרת הלוחות עבור כל   .2    

      מ"ר או חלק ממנו. 1000
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  חומרים:  ד.  

  , יש להוסיף את הר"מ:22בפרק  22040ף לחומרים המצויינים בסעיף בנוס    

: הלוחות יוצרו מחומרים עמידים בפני חלודה הכוללים ייצור מלוחות AF-1סוג     

  פלדה מרותכת ליצירת מכלול אחיד וממולא בפנים עם חומר צמנט קל.

"מ מ 0.127ס"מ לסטייה ריבועית של  60x60יש לייצר את הלוחות במידות     

מדוד על האלכסון בחלקו העליון של הלוח. גמר המשטחים החשופים מפלדה 

יהיה עם צבע אפוקסי מוליך. יש לספק את הלוחות עם נעילת פינות מוברגים 

  וקושרות מוברגות. יש לענות לנתוני הבצוע הבאים:

ממ"ר עם שקיעה תחת עומס שלא  645מופעל על  4448Nעומס מרוכז:   .1    

  מ"מ. 0.254מ"מ ושקיעה תחת עומס קבוע שלא יעלה על  2.03תעלה על 

  ממ"ר. 645מיושם על  12450Nעומס מוחלט:   .2    

המושלך מגובה של  667Nעומס פגיעה: מסוגל לשאת עומס פגיעה של   .3    

  ממ"ר ממוקם במקום כלשהו על הלוח. 645מ"מ של שטח על  914

  ר הר"מ:גמר באזורים המתוארים בתכניות יש לספק את הגמ  .4    

      PVC  :סטנדרטיNEMA LD 3 Grade  ;מסוג עמיד בשחיקה גבוהה

מיוצר בחלק אחד לכסות פני כל לוח בתוך שפת היקף פלסטית או עם 

מסגרת משולבת המשמשת כשפה. צבע לפי בחירת המזמין מבחר צבעים 

  סטנדרטי של היצרן.

  יצרנים שמוצריהם עונים לנתונים דלעיל:  .5    

  .Tate Access Floorsמיוצר על ידי  Con Core  א.      

  ..Maxces Technologies Incמיוצר על ידי  CF Series  ב.      

  .Mahleמיוצר על ידי  Compact I  ג.      

    

מערכת קושרות: מערכות מודולריות של קושרות פלדה מיוצרות להנעל עם   ה.  

ח ראשי הרגליות ויצירת רשת שבהם הקושרות ממוקמות מתחת לכל שפה של לו

רצפה ורגלית מתחת לכל פינה של כל לוח רצפה. ניתן יהיה לחבר את הקושרת 

המוברגת לראשי רגליות תואמות עם מחברים מושחלים נגישים מלמעלה. 

  המחברים יהיו מסוג נכלאים להפחית את ההפסדים.

  

פתחים: הקבלן יספק פתחים בלוחות הרצפה לחדירת כבלים ושקעי שרות. יש   ו.  

ת המצוינות עבור גודל, צורה, מסמר ומיקום. הקבלן יספק לעמוד בדרישו

חיזוקים או תמיכה נוספת, במידה וידרש, על מנת שהלוחות עם הפתחים יעמדו 

  בדרישות בצוע סטנדרטיות.
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  אופני מדידה ותשלום  22.15

כללי: בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי, הנושאים הבאים יילקחו   א.  

  בחשבון:

  

  :יםמחיר  ב.  

מחירי כל המערכות המפורטות בזאת יכללו מהנדס מוסמך ומקצועי   .1    

אשר יועסק על ידי הקבלן לתכנן ולהגיש תכניות עבודה וחישובים 

כמפורט בסעיף "הגשות נדרשות עבור אלמנטים טרומיים נבחרים 

  בעבודה".

מחירי לוחות גבס, לוחות אקוסטיות ותקרות אלומיניום (עם שמיכות   .2    

סטיות סופגות רעש או התקנת הבידוד האקוסטי המאפשר העברת אקו

אויר מחומר בידוד אקוסטי לא ארוג) ויכלול את מערכת התלייה, 

הבידוד האקוסטי, עיצובים, הלבשות, סגירות, שילוב המתיזים, גופי 

התאורה, מפזרי אויר ומערכות אחרות בתוך מכלולי התקרות וכל 

התפשטות, תכניות עבודה, עבודה  ההתקנות לבנייה הסמוכה, מישקי

בגבהים שונים, חיתוך בתצורות מעוגלות, כל האלמנטים הדרושים 

  לתמיכת התקרה, תצורות מעוגלות, אספקת חלקים וכו'.

מחירי מחיצות גבס יכללו את כל יתדות הפלדה הנוספים הנדרשים   .3    

ם לחיזוק פתחי הדלתות והארונות, עבודה בגבהים שונים, כל האלמנטי

הקונסטרוקטיביים הדרושים לתמוך את מחיצות הגבס, מעקות, פתחים 

  מעוגלים, חיזוקים וכו', גמר קצוות (אנכיים ואופקיים) יצירת מגרעות.

מחירי עבודות מחיצות גבס יכלול אספקה והתקנה של פרופילי   .4    

אלומיניום מאולגנים ובסיסים הקשורים לעבודות הסמוכות לעבודות 

  כפי שיידרש להתקנה מלאה.מחיצות הגבס 
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  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר -  23 פרק

  

  סוג  הבטון  23.01

  .30-ב , יהיההמחירוןסוג הבטון בכל המבנה, אם לא צויין אחרת בסעיפי   

  .תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים  

  

  מיקום הכלונסאות  23.02

ידי מודד מוסמך מטעם  סימון צירי הכלונסאות וקווי הבנין (המתווה) יבוצע על  -  

  הקבלן ועל חשבונו בהתאם לתוכנית המהנדס.

לאחר ביצוע הכלונסאות יספק הקבלן לאישור המהנדס מפת מדידה עם סימון   -  

  מיקום הכלונסאות חתומה על ידי מודד מוסמך.

הקבלן אחראי למיקום המדויק של הכלונסאות. במידה ותהיה סטייה כלשהיא   -  

לונסאות, כפי שמפורט לעיל, יחולו על הקבלן כל מעל המותר במיקום הכ

  ההוצאות לתיקון הסטייה.

  

  כלונסאות  רגילים  23.03

  ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם להנחיות הבאות :  

הקדיחה תעשה תוך שמירה על מקום מדוייק, מרכזיות ואנכיות הקידוח. הנטייה   -  

ס"מ מהציר. על כל  2.0והסטייה מהמרכז לא תעלה על  1%מהאנך לא תעלה על 

  סטיה מעבר לכך יש להודיע מיד למתכנן ולמהנדס הביסוס.

הקדיחה תבוצע ללא שימוש במים. בקידוח עם מקדח וידיה, ההרטבה תהיה   -

  מינימלית ורק בשכבה קשה.

  מטר עליון ע"י צינור מגן. 1.0יש להגן על דפנות הקידוח לאורך   -

  מטר לתוך הקידוח. 4.0פחות היציקה תיעשה דרך צינור שוקת היורד ל  -

יש לבצע תחילה את הקידוחים בפינות של המבנה, לערוך מעקב אחר חתך   -

  הקרקע, ולוודא שכל הקידוחים חודרים לתוך שכבה חולית טבעית, כנדרש.

יש להקפיד על החדירה לשכבה החולית הטבעית, גם אם יהיה צורך להעמיק את   

  הכלונסאות מעל המתוכנן.

לתוך השכבה קשה, או לא יציבה, לא תאפשר השלמת הקידוח  אם החדירה  -

לעומק המתוכנן בקצב סביר, יש להודיע מיד למהנדס המתכנן ולמהנדס הביסוס, 

  ולקבל הנחיות משלימות.

המרחק הצירי בין שני כלונסאות סמוכים לא יפחת משלוש פעמים הקוטר של   -

  הכלונס הגדול.

לונסאות סמוכים לא יעלה על המרחק הפרש הגובה בין התחתית של שני כ  -

  החופשי ביניהם.

  יש לנקות היטב את תחתית הקידוח ע"י מקדח שטוח.  -

יש למדוד ולאשר כל קידוח וקידוח, ולנהל יומן עבודה עם רישום השכבות אליהן   -

  חדר הקידוח.
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יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקידוח והניקוי. אם יש    -

באספקת הבטון הדרוש ליציקת כלונס שלם, יש להפסיק את הקידוח עיכוב 

  מ' מעל התחתית, ולעכב את גמר הקידוח עד סמוך למועד היציקה. 1.0לפחות 

  אין להשאיר קידוח פתוח למשך הלילה מחשש מפולות.   -

הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף, במאונך, ללא פגיעה בדפנות. יש להקפיד על    -

  ן בקידוח, בעזרת גלגלים ושומרי מרחק מתאימים.מרכזיות הזיו

יציקת הכלונסאות תעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקידוח, עם שימוש במשפך    -

  מתאים, עם צינור מרכזי.

  .5לפחות עם שקיעה של " 30-בטון הכלונסאות יהיה ב  -

גמר היציקה של הכלונסאות יהיה במפלס של תחתית קורות היסוד וללא פטריה    -

  יונה של בטון.על

ביצוע הכלונסאות יעשה עם פיקוח צמוד של מפקח מנוסה בתיאום עם מהנדס    -

  הביסוס.

יש לבדוק את איכות הבטון המובא, ולהשוות את הכמויות התאורטיות לכמויות   

  בפועל.

  איכות הכלונסאות תיבדק ע"י בדיקות סוניות בכל כלונס וכלונס.   -

  הכולל מס' כלונס + תאריך + שעה.ניהול יומן יציקת כלונסאות    -

  

  )A.F.Cמפרט  לביצוע  כלונסאות  בספירלה  נמשכת  (  23.04

  כ ל ל י  א.      

מפרט זה מתייחס לכל עבודות החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין   )1

  של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.

לעומק  הקדיחה נעשית ע"י ספירלה המוחדרת לקרקע תוך כדי סיבוב עד  )2

המתוכנן. יציקת הכלונס נעשית ע"י הזרמת בטון דרך צינור חלול 

שבמרכז הספירלה, ותוך כדי שליפת הספירלה. הבטון יוצק מתחתית 

הקידוח כלפי מעלה וממלא את חור הקידוח בקצב שליפת הספירלה 

  .5כפוף לסעיף ד'

ד על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבניה, הציו  )3

  והעובדים, וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר.

יש להגן על אתר הבניה מפני גשמים ושטפונות ע"י ניקוז היקפי של   )4

  השטח ובמיוחד של אתר הקדיחה.

  על הקבלן לנהל יומן עבודה שיאושר ע"י המהנדס.  )5
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  ק ד י ח ה  ב.  

ונסאות הציוד שיעמוד לרשות הקבלן המבצע יהיה מסוגל לבצע כל  )1

  מ'. 18ס"מ ובאורך מירבי של  90 - ס"מ ל 50בקטרים שבין 

  אורך הכלונסאות יהיה כמפורט בתוכניות.  )2

כיוון שנדרשת חדירה לשכבות שעומק הופעתן משתנה, על הקבלן לבצע   

קידוחים מקדימים עפ"י דרישת המהנדס, אשר נועדו לאמת סופית את 

ים אלו יכולים להתבצע אורך הכלונסאות. קידוחים מקדיחים מקדימ

ע"י מכונת קידוח רגילה או ע"י מכונת קידוח לקידוחי ניסיון. הקידומים 

  , ולא ישולם עבורם בנפרד.מחירוןכלולים במחיר היחידה ב -הנ"ל 

במידה ותידרש חדירה לשכבות קשור (כורכר, אבן, חרסית קשה), ניתן   

בוב המופיע יהיה לקבל מידע על עומק הופעת השכבה גם ע"י כח הסי

  בשעון הנמצא בתא המפעיל.

  יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה, לפני הקדיחה.  )3

  מהקוטר. 5%לא תורשה סטיה מהמרכז המתוכנן שתעלה על       

עם גמר הקדיחה, לפני התחלת היציקה, יש לנקות את סביבת הקידוח   )4

  מכל עפר.

  שתובטח אספקה רצופה של בטון.אין בשום אופן להתחיל בקדיחה לפני   )5

  אין להתחיל בקדיחה לפני הכנת כלוב הזיון.  )6

במידה ומתוכננים כלונסאות סמוכים זה לזה, יש לבצע את הקדיחה   

  שעות. 48בהפרש זמן של 

  קצה התחתון של הספירלה חייב להיות סגור בזמן הקדיחה.  )7

  

  ה ז י ו ן  ג.  

ם היציקה. הזמן המירבי בין מועד הזיון יוכנס לכלונס מייד לאחר סיו  )1

  סיום היציקה להכנסת הזיון הוא פונקציה של סוג הבטון ועבידותו.

  דקות. 20 - מומלץ כי זמן זה לא יהיה ארוך מ      

 2-3על הקבלן לחזק את כלוב הזיון ע"י טבעות (חישוקים) מרותכות כל   )2

  מ'.

יון ולהקטין את כדי להקל על הביצוע, רצוי להגדיל את קוטר מוטות הז  )3

  מספרם.

  הכנסת הזיון נעשית בעזרת ויברטור המחובר לכלוב הזיון.      

כיסוי הזיון ע"י בטון, מובטח ע"י שומרי מרחק (ספייסר) יציבים עשויים   )4

ס"מ. יש לקבל אישור  5בטון או פלסטיק ומבטיחים כיסוי של לפחות 

  מהמתכננים על צורה וסידור שומרי המרחק.
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  ו ן ה ב ט  ד.  

 - אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון, יש להבטיח תערובת מתאימה ל  )1

 20ק"ג בטון טרי. גודל אבן מקסימלית  350עם תכולת צמנט של  30-ב

  מ"מ.

כדי לאפשר יציקת הכלונס במהירות ולהקל על הכנסת הזיון, יש   )2

  וכן עבידות גבוהה. 8" - 9להבטיח שקיעת קונוס של "

  בת ייעשה ע"י מעבדה מוסמכת.תכנון התערו      

אין בשום אופן להתחיל בשליפת הספירלה לפני שכל הצנרת (הספירלה   )3

וצינורות המשאבה) מלאה בבטון. בתא המפעיל קיים שעון המודד לחץ 

 0,5והתחלת היציקה תורשה רק ברגע שהלחץ בשעון עולה על 

  אטמוספרה.

ס"מ  20 -לות כעם התחלת הזרמת הבטון, מותר להרים את הספיר  )4

ס"מ. הרמה זו מאפשרת פתיחת  40 -מהתחתית, ובשום אופן לא יותר מ

  הסגר בקצה הספירלה והזרמת הבטון.

  אטמוספרות. 0.5 - 1.0 -לחץ הבטון לא יהיה קטן מ  )5

מידה והלחץ יורד, תופסק שליפת הספירלה ויוזרם בטון עד לעלייתו ב  

  חזרה של לחץ הבטון.

  ן רצוף, עד לפני השטח.היציקה תיעשה באופ  )6

במידה ויידרש להפסיק את הכלונס מתחת לפני השטח, יש להמשיך את   

ס"מ מעל המפלס המתוכנן. הבטון העודף ינוקה לאחר  20-30היציקה 

  הרחקת מכונת הקידוח וניקוי פני השטח מסביב לכלונס.

במידה ועקב שיבושים נדרש לשלוף את הספירלות לפני השלמת יציקת   )7

  ן, יש לפסול את הכלונס ולבקש פתרון מהמתכנן.הבטו

במידה ונדרש לסובב את הספירלה בזמן הרמה, יבוצע הסיבוב בכיוון   )8

  השעון (דהיינו בכיוון החדירה לקרקע).

  פיקוח  ובקרה  ה.  

אין להרשות קדיחה אם ציוד הבקרה האוטומטי לא תקין. ציוד הבקרה   )1

מהירות חדירה, לחץ בטון,  יאפשר דיווח על עומק, מהירות סיבוב,

  מהירות הרמה.

  את הציוד האוטומטי יש לכייל כדלקמן :      

  מ'. 0.1עומק ייבדק בהתחלת העבודה והסטיה לא תעלה על   -      

כמות הבטון תבדק ע"י הזרמת כמות בטון ידועה, בהתחלת   -      

  .  5%העבודה הסטייה המותרת 

ר, למקורות החומרים על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאת  )2

  ולציוד העבודה.
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  יש לנהל יומן עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים :  )3

  שעת קדיחה, קוטר ועומק הקידוח.  -    

  שעת התחלת היציקה ושעת גמר היציקה.  -    

עומק בו הופסקה שליפת הספירלות בזמן היציקה, לפרק זמן   -      

  נקודות). 2-3ארוך יחסית (מעל 

הפסקות ממושכות באספקת הבטון,  יוחדים כגון:אירועים מ  -      

  קשיים בהכנסת הזיון וכד'.

איכות הכלונסאות תיבדק ע"י מכשיר המודד התפשטות גלי הקול   )4

  (בדיקה סונית).

במידה והביקורת בשיטה הסונית תעורר ספקות ביחס לרציפות בבטון   )5

  או ניקוי הקרקעית, יידרשו קידוחי גלעין.

  

  מיקרופיילים (קטני קוטר) כלונסאות  23.05

המפקח באתר יוודא את עומק החדירה הרצופה בסלע בעת קדיחת הכלונסאות,   .1  

תוך העזרות בראי או בפנס וידווח למהנדס הביסוס. הקבלן יספק פנס שניתן 

  להורידו לתחתית הקידוח.

מ', לא יעלה על  2-הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות שהמרחק ביניהם קטן מ  .2  

  מרחק החופשי ביניהם.ה

מעלות  45באיזורים של קפיצות גובה ימדד אורך הכלונס מתחת לשיפוע של   .3  

  העולה מתחתית המפלס הנמוך השכן.

המרחק בין מרכזי כלונסאות סמוכים, לא יפחת משלוש פעמים קוטר הכלונס   .4  

  הגדול.

יברציה לכל ס"מ) עם ו 12.5( 5בעל סומך של " 30-הבטון בכלונסאות יהיה ב  .5  

  עומק הכלונס.

  היציקה במילוי תבוצע בעזרת צינור קשיח שיעבור את מלוא אורך המילוי.  .6  

ס"מ מקוטר הקידוח והוא יתלה במרכז חור  10-קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב  .7  

  הקידוח כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים את שמירת המרווח הנ"ל.

  ונסאות.אורך הזיון יהיה כאורך הכל  .8  

  ס"מ. 3הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה   .9  

ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפני הקדיחה וכן בעת הכנסת   .10  

כלוב הזיון לתוך הקידוח. לפני היציקה יוודא המפקח את מקום מרכז כלוב הזיון 

ם. אין לגשת ליציקה לפני בדיקת ע"י שיחזור נקודת המרכז, לפי הצירים הראשיי

  המרכזיות הנ"ל.

אם חלה סטייה, יקבע המהנדס את תוספת הזיון הדרושה או כל אמצעים     

  אחרים.

האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע"י מהנדס הביסוס, בעת קדיחת   .11  

  הכלונסאות הראשונים.
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ם הוראות מפרט העבודה כולה תבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיו  .12  

זה ויעביר למפקח רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, עובי כיסוי 

הקרקע ועובי החדירה לסלע. כמו כן, יועבר סימון מרכזי הכלונסאות המבוצעים 

  על תכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקטור להתאמה, כתנאי לאישור הביסוס.

וח. הכנת השטח תעשה תוך תכנון הדרך יש לבחון את דרכי הגישה למכונת הקיד  .13  

  לתנועת מכונת הכלונסאות.

מפלס גמר היציקה של ראש הכלונס יהיה גבוה מסביבתו כדי למנוע הצטברות   .14  

  עפר בינו לבין עמוד המבנה.

  תיקון מרכזיות העמודים מעל המיקרופיילים יעשה מעל קורות היסוד.  .15  
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  הריסות ופירוקים -24פרק 

  עים לביצוע העבודותאמצ  01.01

אופן המפקח. עבודות הסתות וההריסה תעשנה בכל ציוד שיבחר הקבלן, אך באישורו של   

  .מפקחביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק עם המזמין ועם ה

  

  תימוך אלמנטים סמוכים  24.02

ם על הקבלן לתמוך אלמנטים סמוכים לחלקים המיועדים להריסה. אופן תימוך האלמנטי  

הקבלן יציג אישור של מהנדס  רשום  יקבל את אישור המנהל לפני התחלת ההריסה.

  בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

  

  אישור ההריסה  24.03

  .מפקחאין להתחיל בעבודות פירוק, סיתות והריסה ללא אישור ה  

  

  הריסת מרצפי בטון  24.04

  הרצפה שנהרסה.יתה מחוברת יהעבודה תכלול גם את יישור צידי הקיר אליהם ה  

  

  הריסת קירות ומחיצות בנייה  24.05

עבודת ההריסה של קירות ו/או מחיצות בנייה תכלול סיתות והריסת חגורות הבטון מעל   

הפתחים ובכל מקום אחר, ניתוק וסתימת קווי חשמל, טלפון וצנרת העוברים דרך הקיר, 

שיתקבל מישור אחיד  השלמת הטיח בתקרה ובקירות שנגעו בקיר אשר נהרס ויישורו, כך

  עם הטיח הקיים.

  .פקחפירוק מתקני חשמל ישנים יתבצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמ  

יש לתקן ולהשלים את הריצוף או ציפוי הרצפה, במקומות בהם בוצעה ההריסה באותו   

סוג של ריצוף או ציפוי. יש לצפות את קצה הקיר באותו סוג של הציפוי הקיים כך 

ת בין הביצוע החדש והקיים וכן השלמת שיפולים במידה ויפגעו. שתיווצר התאחו

  השלמות אלו יכללו במחירי היחידה ולא תהיה עליהם תוספת תשלום כלשהו.

  

  פריצת פתחים בקירות בנויים  24.06

פריצת פתחים בבניה, עבור: דלתות, חלונות, אשנבים וכדומה תכלול: שבירת הקיר   

ס"מ עבור קביעת העוגנים לביטון המשקופים (אם  10במידות הפתח בתוספת מרחק של 

  הפתח מקבל משקוף), והשלמת הפתח ביציקת בטון.

אם יישארו מרווחים בין היחידה שתורכב לבין הפתח בקיר, יושלם המרווח בבטון וטיוח   

  (במידה ונדרש גם טיח חוץ לפי דוגמת הטיח הקיים).

ציפוי הקיים במישור אחיד, בשני כמו כן העבודה תכלול יישור הציפוי החדש עם ה  

  הצדדים של הקיר.

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  323עמוד 

  פירוק דלתות, חלונות וסורגים  24.07

  ./מסוף גבולכל פריט מפורק, שלא מותקן מחדש, יימסר לנציג שדה התעופה  

  פירוק דלתות/חלונות כולל את פירוק הכנף, המלבן, המזוזות וההלבשות למיניהן.  

וק, את תיקון הפתח בהיקף על ידי טיח צמנט כל הפירוקים הנ"ל יכללו, לאחר הפיר  

  וגימור כדוגמת הגימור הקיים בתקרה, בקירות וברצפה.

  

  פירוק מתקני תברואה  24.08

  דרישות כלליות לעבודות הפירוק  א.  

הקבלן יבצע את עבודות הפירוק תוך הקפדה על שמירת שלמות הפריט   )1    

יפורקו במקומות  המפורק, פרט אם צויין לגביו "לסילוק". צינורות

החיבור שלהם ולא יורשה חיתוך כלשהו של צנורות, אלא שחרור 

  הברגים או מחברים.

כל הציוד המפורק לרבות צנורות, ספחים לצנורות, קבועות תברואיות,   )2    

מגופים, משאבות וכו', שלא יותקנו מחדש, ולא צויין לגביהם "לסילוק", 

  ./מסוף גבוליימסרו לנציג שדה התעופה

  פירוק מערכת אינסטלציה סניטרית  ב.  

פירוק המערכת הנ"ל יכלול את פירוק כל הצינורות, אביזרים, מתלים, קונסולות,     

שלות, ברגים וכל החיזוקים הקיימים במערכת וכן עבודות חציבה לשחרור צנרת 

  במעברים ותיקון תגמירים להחזרת המצב לקדמותו.

  פירוק קבועות תברואיות  ג.  

בועות תברואיות (קערה, אסלה וכד') כולל: פירוק הקבועה, הברזים, פירוק ק    

הסוללות, ניתוק מקווי אספקת מים ודלוחין, פירוק הצנורות הבולטים מקירות 

  וסתימת חורים.

  ביטול תא בקרה לביוב  ד.  

ס"מ מתחת לפני רום הקרקע או אספלט קיים,  10-כולל פירוק תקרת התא ל    

  בבטון ומילוי התא בחול מהודק.סתימת כל כניסות הצנרת 

  

  פירוק ריצוף קיים  24.09

פירוק ריצוף מכל סוג שהוא ו/או קטעי ריצוף, כולל סילוק כל התשתית של הריצוף,   

ס"מ עליונים של  10-לרבות החול הקיים. ברצפות על מילוי, יכלול הפירוק גירוד וסילוק כ

  החול.

מחיר הניסור כלול  ות לאורך קו הגבולגבול שטח הפירוק יבוצע על ידי ניסור המרצפ  

  .במחירי היחידה

  

  מקירות ו/או גרניט פורצלן פירוק חרסינה ו/או קרמיקה  24.10

פירוק חיפויים מקירות או מחיצות כולל: פירוק החיפוי לרבות הטיט שמאחורי החיפוי,   

ילי בתוספת דבק אקר 1:3ניקוי, מילוי חורים ויישור הקיר בטיט צמנטי בתערובת של 

  מאושר מוכן לקבלת טיח פנים או כל גמר אחר מוכתב.
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  פרוק תקרות קלות  24.11

פרוק תקרות קלות (פח, מינרליות, אקוסטיות) כולל פירוק קונסטרוקציה נושאת   

  ואמבטיות תאורה.

  

  הנחיות לביצוע פרוק אסבסט  24.12

ת מדי פירוק מוצרי אסבסט יהיו בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה המתעדכנו

  פעם ניתן לעיין בהנחיות באתר : 

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/asbest_ceme

pdf2011_1.-build-nt_hanhayot  

  במידה ומדובר בעבודת אסבסט מצומצמת ניתן לעיין בהנחיות באתר:

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/asbest-

avoda-m-2011_1.pdf  

בנוסף להנחיות הללו בדבר האמצעים שיש לנקוט בזמן פירוקם של גגות עשויים לוחות  

  נו:צמנט, להלן הנחיותי –אסבסט 

  שילוט האתר  .1

  יש לתחם את שטח אתר הפירוק עם סרט בידוד ולהציב שלטי אזהרה בנוסח:

  ז ה י ר ו ת !! סיבי  אסבסט  

  הכניסה אסורה!!  

  המנע מיצירת אבק, שאיפת אבק אסבסט מסוכנת לבריאות!!  

  הגנת העובדים  .2

  (עפ"י דרישת התקנות לגבי עובד חשוף לאבק מזיק)  

צמנט כיצד מתגוננים מפני  –דים בפירוק לוחות אסבסט יש להדריך את העוב

פעמית -חשיפה לסיבי אסבסט בזמן הפירוק. יש לספק לכל עובד חליפת מגן חד

  ומסכת פנים מתאימה, לפני תחילת העבודה על כל עובד לעבור בדיקות רפואיות.

  בדיקות סביבתיות  .3  

ת סביבתיות לפי לפני תחילת עבודות הפירוק יש לבצע באתר הפירוק בדיקו

  באמצעות מעבדה מוסמכת. RTM2שיטת 

  פירוק הלוחות ואיסוף הפסולת  .4  

יש להרטיב הלוחות במים ותוספת חומר משטח (דטרגנט) לפני תחילת ההסרה 

והפירוק. את הלוחות יש להסיר בשלמות על ידי חיתוך הברגים המחברים אותם 

לפחות), בשום פנים ואופן  מ"מ 0.5ויש להניחם על גבי משטח פוליאתילן עבה (

אין לשבור ולהשליך את הלוחות ארצה, דבר העלול לגרום לריסוקם וליצירת 

  אבק אסבסט.

עם גמר הפירוק יש לעטוף את הלוחות במשטח הפוליאתילן שנפרש, את 

השאריות שהצטברו על הקרקע יש להכניס לשקיות כפולות מפוליאתילן עבה 

  באה:המיועדות לכך ומסומנות באזהרה ה
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 אסבסט סיבי מכיל!!  ה נ כ ס  

 האריזה מפתיחת המנע!!  

 לבריאות מסוכנת אסבסט שאיפת!  

 מאושר אבק שואב באמצעות לשאוב יש, הפירוק באתר אבק שאריות 

 .לאסבסט לשימוש

  

  פינוי הפסולת והובלתה  .5  

יש לתאם את פינוי הפסולת לפחות שבוע מראש, עם האחראים במחוז המשרד 

  , איגוד ערים לאיכות הסביבה ועם מפעל האתר ובעל הרשיון.לאיכות הסביבה

הובלת הלוחות והשקיות (הפסולת) תעשה ברכב מיוחד סגור שדפנותיו מכוסות 

ביריעות פוליאתילן עבה, כדי שהאבק העלול להשתחרר מהלוחות לא ישאר ברכב 

  ויגרום לזיהומו. על הרכב מצדו החיצוני יש להציב שלט בנוסח:

 ת ו ר י ה ז !!!  

 ריאה ומחלות סרטן סכנת!! אסבסט אבק סכנת!!  

את הפסולת והלוחות לרבות יריעות הפוליאתילן שברכב יש להעביר לאתר 

צמנט, המטען ילווה בשטר מטען חתום על ידי -מאושר לקבורת פסולת אסבסט

השולח ביציאה אל אתר הפסולת ועל ידי מפעיל האתר עם הגעתו לאתר הקבורה. 

  שמו שם וכתובת השולח, מען המשלוח.בשטר המטען יר

  כמות הפסולת (מס' לוחות ושקיות) ומהות התכולה.

לאחר פריקת מטען הפסולת המכילה אסבסט מהרכב, יש לשטוף היטב את הרכב 

  לפני יציאתו מהאתר.

  

  קבורת הפסולת  .6  

צמנט ניתן לקבור באתר לסילוק פסולת בנין, יש לסמן את - פסולת אסבסט

פסולת האסבסט באמצעות שילוט מתאים וכן לתעד זאת השטח המיועד ל

  בתכניות האתר תוך ציון מיקום מדויק כולל גובה השכבה.

באתר הפסולת יש לפרוק את המטען בזהירות כדי למנוע את קריעת האריזה 

 15שעות בשכבת עפר בעובי של  24ושבירת הלוחות. יש לכסות את הפסולת בתוך 

-50בשטח כולו יש לכסותו בשכבת עפר בעובי של ס"מ לפחות, עם סיום השימוש 

ס"מ ובשיפוע מתאים תוך נקיטת אמצעים מתאימים לייצוב הקרקע, למניעת  60

  שטיפת החומר ולמניעת סחף.
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  עריכת בדיקות  .7  

 RTM1תעסוקתית בשיטת  –בזמן פריקת הפסולת יש לערוך בדיקה סביבתית 

גדר. לאחר גמר כיסוי על ה RTM2בשטח האתר ובדיקה סביבתית בשיטת 

הפסולת יש לבצע בדיקה סביבתית לקביעת ריכוז סיבי האסבסט באוויר, בגדר 

, הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת לבדיקות RTM2האתר בשיטת הבדיקה 

  אסבסט.

  איסור מכירה  .8  

צמנט משומשים (שהיו מורכבים קודם) ואין - אין לסחור במוצרי אסבסט

  להשתמש בהם.

  ת האתרים לפינוי פסולת ניתן לראות באתר:רשימ  . 9  

http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/asbes

t_mirsham_30122011_d-atare-psolet_1.pdf  

  

  דרישות כלליות לעבודות הפירוק  24.13

הקבלן יבצע את עבודות הפירוק תוך הקפדה על שמירת שלמות הפריט   )1    

לגביו "לסילוק". צינורות יפורקו במקומות  צויןפרט אם המפורק, 

, או ע"י שימוש בחותך שחרור הברגים או מחבריםע"י החיבור שלהם 

צנרת. לא יורשה שימוש בציוד חיתוך עם אש גלויה או גיצים דוגמת 

נוכחות ברתכת או דיסק חיתוך בתוך המבנים, אלה באישור המפקח ו

    .יחותהבט שמירתה על ד, עם הקפכבאיה

משאבות שסתומים, מגופים,  ,ספחיםצנרת, המפורק לרבות  פריטכל   )2    

לאתר פסולת מורשה או  ע"י הקבלן תסולק – וכו', שלא יותקנו מחדש

  .בהתאם להחלטת המפקח – רש"תתועבר למחסני 

                                     

   אוויר  ומתקני מיזוג ת אינסטלציה סניטריתופירוק מערכ  24.14

 לרבות ,יםיהידראול אביזריםו ספחים, צנרת, מושלם שלת יכלול פירוק ופירוק מערכ    

עבודות חציבה  הפירוק כולל. ד'וכשילוט  ,, בידוד עם או בלי כיסוימתליםתמיכות, 

  ותיקון תגמירים להחזרת המצב לקדמותו. תוך קונסטרוקציות המבניםלשחרור צנרת ב

  

  ואיותפירוק קבועות תבר  24.15

פירוק קבועות תברואיות (קערה, אסלה וכד') כולל ם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, א    

ניתוק מקווי אספקת מים ודלוחין, סיפונים, הברזים, הסוללות,  תמיכות, פירוק הקבועה,

  .בבטון וטיח נורות הבולטים מקירות וסתימת חוריםיפירוק הצ

  

  ביטול תא בקרה לביוב  24.16

מתחת לפני רום הקרקע או אספלט קיים,  לפחות ס"מ 10-תקרת התא לכולל פירוק   

  סתימת כל כניסות הצנרת בבטון ומילוי התא בחול מהודק.
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  פירוק ריצוף קיים  24.17

פירוק ריצוף מכל סוג שהוא ו/או קטעי ריצוף, כולל ם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, א  

  סילוק כל התשתית של הריצוף, לרבות החול הקיים.

  גבול שטח הפירוק יבוצע על ידי ניסור המרצפות לאורך קו הגבול.  

  

  פירוק חרסינה ו/או קרמיקה מקירות  24.18

פירוק חיפויים מקירות או מחיצות כולל: פירוק החיפוי (חרסינה או קרמיקה), לרבות   

 1:3הטיט שמאחורי החיפוי, ניקוי, מילוי חורים ויישור הקיר בטיט צמנטי בתערובת של 

  וספת דבק אקרילי מאושר מוכן לקבלת טיח פנים או כל גמר אחר מוכתב.בת

  

  רוק תקרות קלותיפ  24.19

רוק תקרות קלות (פח, מינרליות, אקוסטיות) כולל פירוק יפ, במחירוןם לא צוין אחרת א  

  קונסטרוקציה נושאת ואמבטיות תאורה.

  

  אופני מדידה ומחירים  24.20

שלהלן, יכללו את כל הנאמר לעיל  במחירוןהריסה, כפי שנקבעו מחירי עבודות פירוק ו   24.20.1

וכן את כל עבודות האיתור והגילוי של חלקי קונסטרוקציה של המבנה הקיים, אשר 

  המהנדס יקבע שיש לגלותם, עקב השינויים והתיקונים המוכנסים בו.

  

  מקום שפך מותרמחירי עבודות פירוק והריסה יכללו את הרחקת כל החומרים הנ"ל ל   24.20.2

   .או העברה לאחסון בהתאם לדרישת המפקחולכל מרחק, 

  

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  24.21

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

פירוק מרצפי בטון,  24.1.001

לרבות בטון מזויין, 

 מס" 30עד בעובי 

ופינוי לאתר שפך 

  מורשה

נדרשו ע"י המפקח ניסורים באם 

ישולמו בנפרד. הקבלן אחראי 

לעבוד בזהירות, לרבות בעבודת 

ידיים כדי לא לגרום נזק 

  לטבלאות הסמוכות.

המחיר כולל כל עבודות הפירוק, 

עירום, העמסה ופריקה באתר 

  שפך מורשה

  

פירוק מרצפי בטון,  24.1.002

לרבות בטון מזויין, 

ס"מ  30בעובי שבין 

 ס"מ ופינוי 55 -ל

 לאתר שפך מורשה

ניסורים באם נדרשו ע"י המפקח 

ישולמו בנפרד. הקבלן אחראי 

לעבוד בזהירות, לרבות בעבודת 

ידיים כדי לא לגרום נזק 

 לטבלאות הסמוכות. 

המחיר כולל כל עבודות הפירוק, 

עירום, העמסה ופריקה באתר 

 שפך מורשה.

 מ"ר

פירוק חגורות בטון 24.1.022

 20/30חתך עד ב

 ס"מ

בודה כוללת פינוי הפסולת הע

 מהאתר למקום שפך מורשה.
 מ"א 



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  328עמוד 

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

פירוק ופינוי של 24.7.020

מדרכה, שביל או 

עד   כביש מרוצפים

  מ"ר 100

. 

פירוק  מדרכה, שביל או כביש 

מרוצפים. העבודה כוללת את 

 סילוק הפסולת

התשלום כולל  עבודה, וכל חומרי 

עזר ועבודות לוואי ועבודות 

לשם ביצוע  זמניות, הנדרשות

מושלם של העבודה. התשלום 

יהיה לפי מ"ר מדוד בשטח וכולל 

את עלות פינוי הפסולת . יש לצרף 

 דף מדידה חתום ע"י המודד

 מ"ר

פירוק זהיר של   24.7.030

מדרכה ,שביל או 

מעל  כביש מרוצפים

 .מ"ר 100

כולל פירוק ידני של הריצוף, ניקוי 

מחול ומלט של האריחים, 

פריקה, סידור  העמסה, הובלה,

ואחסון החומר באתר ו/או במחסן 

רש"ת, כולל העמסה על גבי 

דרש על ימשטחים במידה והדבר י

ידי המפקח, הכל לפי הוראת 

 רצונו המפקח ולשביעות

התשלום כולל  עבודה, וכל חומרי 

עזר ועבודות לוואי ועבודות 

זמניות, הנדרשות לשם ביצוע 

מושלם של העבודה. התשלום 

מ"ר מדוד בשטח. יש  יחושב לפי

 לצרף דף מדידה חתום ע"י המודד

 מ"ר

סעת יפירוק מ24.7.060

מ"ר  250אספלט עד 

ס"מ,  20בעובי עד 

 קפי.יכולל ניסור ה

העבודה כוללת פירוק שכבת 

האספלט עד תחתיתה מבלי לפגוע 

במבנה שתחתיה. לפני הפירוק יש 

לבצע ניסור בכל עובי האספלט 

אין בגבול הפירוק עם השטח ש

לפגוע בו. העבודה כוללת סילוק 

 הפסולת

התשלום כולל  עבודה וניסור 

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד 

בשטח וכולל את עלות פינוי 

הפסולת.  הכמות היא מצטברת 

 ר ולא לכל קטע בנפרד.לאת

 מ"ר

סעת יפירוק מ24.7.070

מ"ר  250 - אספלט מ

ס"מ  20בעובי עד 

 קפי.יכולל ניסור ה

העבודה כוללת פירוק שכבת 

האספלט עד תחתיתה מבלי לפגוע 

במבנה שתחתיה. לפני הפירוק יש 

לבצע ניסור בכל עובי האספלט 

בגבול הפירוק עם השטח שאין 

ילוק לפגוע בו. העבודה כוללת ס

 הפסולת

התשלום כולל  עבודה וניסור 

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד 

בשטח וכולל את עלות פינוי 

 הפסולת.

 מ"ר

סעת יפירוק מ  24.7.080

 8בעובי עד אספלט 

דרכה או במס"מ 

העבודה כוללת פירוק האספלט 

עד התשתית (ראש המבנה). לפני 

הפירוק יש לבצע ניסור בכל עובי 

התשלום כולל  עבודה וניסור 

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

 מ"ר
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האספלט בגבול הפירוק עם השטח  ל.שבי

שאין לפגוע בו. העבודה כוללת 

 סילוק הפסולת

ודות זמניות, הנדרשות לוואי ועב

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד 

בשטח וכולל את עלות פינוי 

 הפסולת. 

פירוק מסעות 24.7.090

אספלט בעובי מעל 

ס"מ, כולל ניסור  20

 קפי.יה

העבודה כוללת פירוק שכבת 

האספלט עד תחתיתה מבלי לפגוע 

במבנה שתחתיה. לפני הפירוק יש 

לבצע ניסור בכל עובי האספלט 

בגבול הפירוק עם השטח שאין 

לפגוע בו. העבודה כוללת סילוק 

 הפסולת

התשלום כולל  עבודה וניסור 

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד 

וכולל את עלות פינוי בשטח 

הפסולת. יש לצרף דף מדידה 

 חתום

 מ"ר

פירוק מיסעת בטון 24.7.100

במדרכה, שביל או 

כביש בכל עובי (לא 

 רחבת מטוסים)

העבודה כוללת פירוק המיסעה עד 

השתית. לפני הפירוק יש לבצע 

ניסור בכל עובי הבטון (כולל 

ברזלי זיון אם יש) בגבול הפירוק 

פגוע בו. העבודה עם השטח שאין ל

 כוללת סילוק הפסולת

וניסור  התשלום כולל  עבודה

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"ר מדוד 

בשטח וכולל את עלות פינוי 

 הפסולת. 

 מ"ר

פה, פרוק אבני ש 24.7.110

אבני אי, אבני 

תעלה, אבני מעבר, 

אבני תיחומית, אבני 

גן וכן אבנים אחרות 

מכל הסוגים כולל 

יסוד בטון בכמות 

 מ"א 10של עד 

הפרוק יבוצע במקומות 

המסומנים בתכניות ובמקומות 

אחרים, אשר יורה המפקח. 

העבודה כוללת פרוק אבני 

 השפה/גן/תעלה ותושבת הבטון

סוג, כולל וכן חגורות בטון מכל 

בטון מזוין, וכוללת פינוי הפסולת 

סעה י.העבודה כוללת ניסור המ

במידת הצורך. בעת הפרוק לא 

 תעשה כל פגיעה במסעה

התשלום כולל  עבודה וניסור 

במשור מכני של גבול השטח 

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

ום יהיה לפי מ"א מדוד התשל

בשטח וכולל את עלות פינוי 

הפסולת. יש לצרף דף מדידה 

 חתום

 'מ

פרוק אבני שפה, 24.7.120

אבני אי, אבני 

תעלה, אבני מעבר, 

הפרוק יבוצע במקומות 

קומות המסומנים בתכניות ובמ

אחרים, אשר יורה המפקח. 

התשלום כולל  עבודה וניסור 

ל השטח במשור מכני של גבו

לפירוק, וכל חומרי עזר ועבודות 

 'מ
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אבני תיחומית, אבני 

גן וכן אבנים אחרות 

מכל הסוגים כולל 

יסוד בטון בכמות 

 מ"א 10מעל 

העבודה כוללת פרוק אבני 

 השפה/גן/תעלה ותושבת הבטון

וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל 

בטון מזוין, וכוללת פינוי הפסולת 

סעה י.העבודה כוללת ניסור המ

במידת הצורך. בעת הפרוק לא 

 תעשה כל פגיעה במסעה

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה. 

התשלום יהיה לפי מ"א מדוד 

בשטח וכולל את עלות פינוי 

הפסולת. יש לצרף דף מדידה 

 חתום

פירוק זהיר של  24.7.180

 מדרגות מכל סוג

הפירוק יבוצע בזהירות תוך 

לשימוש חוזר, שימור האלמנטים 

ניקוי האלמנטים ואחסנה באתר 

בצורה מסודרת ו/או העמסה 

והובלה למחסן רש"ת, פריקה 

 זהירה וסידור במחסן

לפי מ"א מדרגה. התשלום כולל 

חומרים, עבודה, וכל חומרי עזר 

ועבודות זמניות,  ועבודות לוואי

הנדרשות לשם ביצוע מושלם של 

 העבודה

 'מ

פירוק וסילוק  24.7.190

 רגות מכל סוגמד

פירוק  המדרגות, יסודות הבטון 

 שלהן, וכל אלמנט הקשור בהן

לפי מ"א מדרגה. התשלום כולל 

את פינוי הפסולת, חומרים, 

עבודה, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

 לשם ביצוע

 'מ

פרוק בסיס לעמוד  24.8.001

 או רמזור

פירוק יסוד בטון של עמוד קיים 

והובלתו לאתר פסולת לפי הנחיית 

 המפקח

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

 ביצוע מושלם של העבודה

 'יח

פרוק עמוד רמזור  24.8.002

או תאורה בגובה עד 

 מ' 6

העבודה כוללת פירוק העמוד וכל 

האביזרים המותקנים עליו 

וע, פנס וכדומה) (רמזור, זר

והעברתו למחסן רש"ת או לאתר 

פסולת מורשה , על פי הנחיית 

 המפקח.  

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה. 

העבודה אינה כוללת את פרוק 

 יסוד הבטון המשולם בנפרד

 'יח

וד רמזור פרוק עמ 24.8.003

-6או תאורה בגובה 

 מ' 8

העבודה כוללת פירוק העמוד וכל 

האביזרים המותקנים עליו 

(רמזור, זרוע, פנס וכדומה) 

והעברתו למחסן רש"ת או לאתר 

פסולת מורשה , על פי הנחיית 

 המפקח.  

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

יצוע מושלם של העבודה. ב

העבודה אינה כוללת את פרוק 

 יסוד הבטון המשולם בנפרד

 'יח

 'יחהתשלום כולל חומרים, עבודה, העבודה כוללת פירוק העמוד וכל פרוק עמוד רמזור  24.8.004
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או תאורה בגובה עד 

 מ'  8-12

האביזרים המותקנים עליו 

(רמזור, זרוע, פנס וכדומה) 

והעברתו למחסן רש"ת או לאתר 

חיית פסולת מורשה , על פי הנ

 המפקח.  

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

זמניות, הנדרשות לשם  ועבודות

ביצוע מושלם של העבודה. 

העבודה אינה כוללת את פרוק 

 יסוד הבטון המשולם בנפרד

פרוק עמוד רמזור   24.8.005

או תאורה בגובה עד 

 מ' 12-16

העבודה כוללת פירוק העמוד וכל 

האביזרים המותקנים עליו 

(רמזור, זרוע, פנס וכדומה) 

והעברתו למחסן רש"ת או לאתר 

פסולת מורשה , על פי הנחיית 

 המפקח.  

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

זמניות, הנדרשות לשם  ועבודות

ביצוע מושלם של העבודה. 

העבודה אינה כוללת את פרוק 

 משולם בנפרדיסוד הבטון ה

 'יח

פירוק זהיר של שלט 24.8.080

מ"ר,  4במידות עד 

כולל פירוק וסילוק 

 היסוד

הפירוק יבוצע בזהירות מרבית 

כדי לא לפגוע בשלט הקיים. 

עמודי השלט ינוקו בזהירות 

מבטון היסוד ויועברו למקום 

אחסון באתר או למחסן רש"ת. 

השלט עצמו יופרד מהעמודים , 

ה מגן מניילון פניו יעטפו במעט

והוא יאוחסן באתר או במחסן 

 רש"ת לצורך שימוש חוזר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

 ביצוע מושלם של העבודה

 'יח

24.8.090  

  

פירוק זהיר של שלט 

מ"ר,  4במידות מעל 

כולל פירוק וסילוק 

 היסוד.

צע בזהירות מרבית הפירוק יבו

כדי לא לפגוע בשלט הקיים. 

עמודי השלט ינוקו בזהירות 

מבטון היסוד ויועברו למקום 

אחסון באתר או למחסן רש"ת. 

השלט עצמו יופרד מהעמודים , 

 פניו יעטפו במעטה מגן מניילון

והוא יאוחסן באתר או במחסן 

 רש"ת לצורך שימוש חוזר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

חומרי עזר ועבודות לוואי וכל 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

 ביצוע מושלם של העבודה

 מ"ר
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  פיתוח נופי -  40פרק 

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  40.01

  

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

אספקה והנחת אבן   40.2.020

שפה במידות 

17X25  על יסוד

 ןבטו

העבודה כוללת אספקת האבנים, 

חפירה, הנחה על תושבת בטון, 

יציקת חגורת תמיכה. מידות 

 התושבת תהיינה:

התשלום לפי מ"א מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

לשם  ועבודות זמניות, הנדרשות

ביצוע מושלם של העבודה ואינו 

קיים כולל את ניסור האספלט ה

והשלמת אספלט חדש, אשר 

 ישולמו בנפרד

 מ"א

אספקה והנחת אבני  40.2.030

שפה "כניסה לרכב" 

 על יסוד בטון

העבודה כוללת אספקת האבנים, 

חפירה, הנחה על תושבת בטון, 

יציקת חגורת תמיכה. מידות 

 התושבת תהיינה:

התשלום לפי מ"א מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

רי עזר ועבודות לוואי וכל חומ

לשם  ועבודות זמניות, הנדרשות

ביצוע מושלם של העבודה ואינו 

כולל את ניסור האספלט הקיים 

והשלמת אספלט חדש, אשר 

 ישולמו בנפרד

 מ"א

אספקה והנחת אבן   40.2.050

על 10/20/100גן  

 יסוד בטון

העבודה כוללת אספקת האבנים, 

חפירה, הנחה על תושבת בטון, 

גורת תמיכה. מידות יציקת ח

 התושבת תהיינה:

התשלום לפי מ"א מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

 ועבודות זמניות, הנדרשות לשם

ביצוע מושלם של העבודה ואינו 

כולל את ניסור האספלט הקיים 

והשלמת אספלט חדש, אשר 

 ישולמו בנפרד

 מ"א

של אבן  הנחה בלבד 40.2.060

שפה מכל הסוגים 

 על יסוד בטון

העבודה כוללת אספקת האבנים, 

חפירה, הנחה על תושבת בטון, 

יציקת חגורת תמיכה. מידות 

 התושבת תהיינה:

התשלום לפי מ"א מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

עבודה ואינו ביצוע מושלם של ה

כולל את ניסור האספלט הקיים 

והשלמת אספלט חדש, אשר 

 ישולמו בנפרד

 מ"א
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הכנת תוואי לאבן   40.2.095

שפה במסעה קיימת 

כולל ניסור, חציבה 

 ופינוי.

העבודה תכלול ניסור ברוחב 

הנדרש חפירה ופינוי של האספלט 

והמצעים מחוץ לשטח רש"ת, 

העבודה כוללת השלמת אספלט 

 נותר לאחר הנחת האבן.ברווח ש

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

 ביצוע מושלם של העבודה.

 מ"א

אספקה והתקנת   40.2.120

אבן בלימה לרכב 

 12.5*22במידות 

 ס"מ 180ובאורך 

אספקה והתקנת אבן בלימה . 

העבודה כוללת עבודות הכנה 

 ועיגון.

התשלום ליחידה כולל חומרים, 

עבודה, וכל חומרי עזר ועבודות 

לוואי ועבודות זמניות, הנדרשות 

לשם ביצוע מושלם של העבודה, 

 לרבות החזרת מצב לקדמותו.

 'יח

תוספת מחיר עבור  40.2.180

אספקת ריצוף 

צבעוני/לבן בכל גודל

לפי דרישה בכתב של המפקח , 

ם הקבלן יספק ריצוף בגוונים שוני

מאפור (אך לא לבן). שאר 

כמו בסעיף המתייחס  -הדרישות 

לצבע אפור, ללא תלות במספר 

הגוונים שיידרשו ו/ללא תוספת 

לריצוף רב גווני על פי פרטי 

 האדריכל

התשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

 ע מושלם של העבודהביצו

 מ"ר

אספקה והנחת  40.2.190

ריצוף מסוג "אבן 

 יפו"

הספקה והנחת ריצוף משתלב 

 מכל הסוגים.

תשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

וכו' ואינו כולל  לוי פוגותיהחול למ

תשתית ואספקת חומרי  עבודות

 תשתית כגון חול, מצע וכו.

 מ"ר

אספקה והנחת  40.2.200

ריצוף מסוג 

"טרנטו" בכל גוון 

ס"מ 7ו/או  6ובעובי 

הספקה והנחת ריצוף משתלב 

 מכל הסוגים.

תשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

אי וכל חומרי עזר ועבודות לוו

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

לוי פוגות וכו' ואינו כולל יהחול למ

עבודות תשתית ואספקת חומרי 

 תשתית כגון חול, מצע וכו.

 מ"ר

 מ"רתשלום לפי מ"ר מותקן באתר. הספקה והנחת ריצוף משתלב אספקה והנחת  40.2.210
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ריצוף מסוג 

"אקרסטון" או 

"אורבנו" כולל 

מרווחונים, בגודל 

ס"מ  6ובעובי  30*30

כל גימור בכל גוון וב

 שיידרש

התשלום כולל חומרים, עבודה, מכל הסוגים.

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

הנדרשות לשם  ,ועבודות זמניות

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

לוי פוגות וכו' ואינו כולל יהחול למ

עבודות תשתית ואספקת חומרי 

 כגון חול, מצע וכו.תשתית 

אספקה והנחת  40.2.220

ריצוף מסוג 

"אקרסטון" או 

"אורבנו"  בגודל 

ס"מ  7ובעובי  30*30

בכל גוון ובכל גימור 

 שיידרש

הספקה והנחת ריצוף משתלב 

 מכל הסוגים.

תשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

זמניות, הנדרשות לשם ועבודות 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

לוי פוגות וכו' ואינו כולל יהחול למ

עבודות תשתית ואספקת חומרי 

 תשתית כגון חול, מצע וכו.

 מ"ר

אספקה והנחת   40.2.240

ריצוף מסוג "סינה 

 6שקטה" בעובי 

 ס"מ

הספקה והנחת ריצוף משתלב 

מכל הסוגים. העבודה כוללת 

ף לפי סוג וצבע הספקת הריצו

שרשום בתכניות או לפי הוראה 

בכתב של המפקח, הנחת הריצוף, 

הידוקו, מילוי הפוגות שבין 

 האריחים

תשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

גות וכו' ואינו כולל לוי פויהחול למ

עבודות תשתית ואספקת חומרי 

 תשתית כגון חול, מצע וכו.

 מ"ר

אספקת והנחת 40.2.260

אלמנטים לניקוז 

 המדרכה

האלמנטים לניקוז מדרכה יהיו 

) או 3090או  3080דגם אקרשטיין (

שווה ערך. ההתקנה תהיה על 

מובא,  30- תושבת מבטון יבש ב

לפי קווים, מפלסים ושיפועים 

מתוכננים. העבודה תכלול חפירה, 

הידוק תחתית, אספקה והנחה של 

תושבת מבטון, סימון, אספקה 

והנחה של אלמנטי ניקוז ומילוי 

במדה של המרווחים בין האבנים, 

וסילוק הפסולת למקום שפיכה 

 מאושר.

התשלום לפי מ"א  מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

י וכל חומרי עזר ועבודות לווא

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

 החזרת מצב לקדמותו

 'יח
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אספקה והתקנת  40.2.270

אבן תחום גומה 

להגנה על עצים, 

מורכב מסגמנטים 

טרומיים בגוון 

שיידרש (פרט לגוון 

אקרסטון או 

כורכרית) במידות 

 מ' 1*1חוץ 

אספקה והתקנת אבן תחום גומה 

בע יחידות המורכבת מאר

טרומיות, להגנה על עצים, מורכב 

מסגמנטים טרומיים מותקנים על 

גבי יסוד בטון. העבודה כוללת 

עבודות הכנה ויסוד בטון, וכן היא 

כוללת את העבודה הנדרשת על 

מנת להתאים את ריצוף 

המדרכה/כביש כך שיגיע במדויק 

עד למעגל ההגנה (כולל ניסורי 

מרצפות והחזרת המצב 

 ).לקדמותו

התשלום לפי מ"א  מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

לוואי  וכל חומרי עזר ועבודות

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

 החזרת מצב לקדמותו

 מ"א

אספקה והתקנת  40.2.280

אבן תחום גומה 

להגנה על עצים, 

מורכב מסגמנטים 

טרומיים בגוון 

 אקרסטון או

כורכרית במידות 

 מ' 1*1חוץ 

אספקה והתקנת  אבן תחום גומה 

המורכבת מארבע יחידות 

טרומיות, להגנה על עצים, מורכב 

מסגמנטים טרומיים מותקנים על 

גבי יסוד בטון. העבודה כוללת 

עבודות הכנה ויסוד בטון, וכן היא 

כוללת את העבודה הנדרשת על 

מנת להתאים את ריצוף 

יגיע במדויק המדרכה/כביש כך ש

עד למעגל ההגנה (כולל ניסורי 

מרצפות, והחזרת המצב 

 לקדמותו)

התשלום לפי יח' מותקנות  באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

 וכל חומרי עזר ועבודות

 'יח

אספקה והתקנת  40.2.290

אבן תחום גומה 

להגנה על עצים 

מסוג ישן, מורכב 

מסגמנטים טרומיים 

במידה חיצונית של 

 מ' 1.20*1.20

אספקה והתקנת  אבן תחום גומה 

המורכבת מארבע יחידות 

טרומיות, להגנה על עצים, מורכב 

מסגמנטים טרומיים מותקנים על 

גבי יסוד בטון. העבודה כוללת 

הכנה ויסוד בטון, וכן היא  עבודות

כוללת את העבודה הנדרשת על 

מנת להתאים את ריצוף 

המדרכה/כביש כך שיגיע במדויק 

מעגל ההגנה (כולל ניסורי עד ל

מרצפות, והחזרת המצב 

 לקדמותו).

התשלום לפי יח' מותקנות  באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

החזרת מצב לקדמותו, התאמת 

מפלס המדרכה לאבן תיחום 

 הגומה

 'יח
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אספקה והתקנת  40.2.300

אלמנט תיחום בכל 

צבע שיידרש 

 30/35/45במידות 

ס"מ , לרבות יסוד 

בטון וגב כדוגמת 

תחומית של 

ווה אקרשטיין או ש

 ערך

העבודה כוללת הסדרת צורת דרך 

והידוק תשתית , הנחת 

האלמנטים לפי  גבהים ובקווים 

ושיפועים מתוכננים, יציקת יסוד 

חר הנחת מובא לא 30–וגב בטון ב 

האלמנטים ימולאו המרווחים בין 

האבנים, ובין האבנים לריצוף, או 

לאספלט, בדייס צמנטי. סילוק 

פסולת לאתר פסולת  מורשה, 

וניקוי אזור העבודה והחזרת 

 המצב לקדמותו.

התשלום לפי מ"א  מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

הנדרשות לשם  ,תועבודות זמניו

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

 החזרת מצב לקדמותו

 מ"א

אספקה והתקנת  40.2.310

מדרגות מאלמנטים 

 -טרומיים מבטון 

 מכל הסוגים 

אספקת והתקנת מדרגות 

טרומיות (שלח ורום) העבודה 

כוללת הכנת המשטחים והבורות 

ליציקת בסיסי הבטון, אספקה 

לפי וקשירת הברזל וכו', הכל 

 התכניות והנחיות הפיקוח

התשלום לפי מ"ר מותקן באתר. 

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

וכל חומרי עזר ועבודות לוואי 

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

 החזרת מצב לקדמותו 

 מ"ר

תוספת למחיר  40.2.320

מדרגות מאלמנטים 

טרומיים בגין גימור 

/או גרנוליט, ו

אקרסטון, ו/או 

שנהב, ו/או 

כורכרית, ו/או 

 עיבוד מסותת

תוספת למחיר בגין אספקת 

והתקנת מדרגות מאלמנטים 

טרומיים בגימור גרנוליט, ו/או 

אקרסטון, ו/או שנהב, ו/או 

 כורכרית, ו/או עיבוד מסותת.

לפי מ"ר מותקן באתר.  התשלום

התשלום כולל חומרים, עבודה, 

ת לוואי וכל חומרי עזר ועבודו

ועבודות זמניות, הנדרשות לשם 

ביצוע מושלם של העבודה, לרבות 

 החזרת מצב לקדמותו. 

 מ"ר
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  משטחי בטון -  50פרק 

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  50.01

  

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

אספקה, התאמה והדבקה 50.1.010

 סטירן מוקצףלוחות פול

F-40   בתפרים בין

 פלטות.

הלוחות יודבקו לדופן קיימת. עובי 

ס"מ על פי  2ס"מ או  1הלוחות 

 הוראת המפקח. 

מ"ר בפועל ללא הפחת 

 באם נדרש חיתוך.

 מ"ר

אספקה, פריסה ו/או  50.1.020

 לן יחיבור יריעות פוליאט

מיקרון  300היריעות יהיו בעובי 

 לפחות.

 מ"ר בפועל ללא הפחת

 באם נדרש חיתוך.

 מ"ר

אספקה, התקנה וקידוח  50.1.030

ברזל מיתד בין פלטות 

ס"מ בעובי  60בטון באורך 

 מ"מ 32

העבודה כוללת קידוח חור מתאים 

בקיים, מריחת הברזל במשחה, 

הכנות נדרשות בתפסנות לרבות 

עיגון למניעת תזוזה ביציקה (אם 

נדרש) וכל מלאכה להשלמת 

 העבודה.

 'יח שטחיח' מותקן ב

קידוח אספקה והתקנת  50.1.070

קוצים בבטון בעומק עד 

 20מ"מ ובקוטר עד  200

 מ"מ.

קידוח חור בבטון והתקנת הקוץ 

ועיגונו על פי  הסוג לרבות חומרים 

 נלווים על פי הצורך.

 'יח יח' מותקן בשטח

יצוקים  40 -מרצפי בטון ב  50.1.080

על מצע לרבות תפסנות, 

שור, יאספקה, ריטוט, י

סירוק ואשפרה בעובי 

 50ס"מ ל  30משתנה בין 

  ס"מ

הבטון יהיה מסוג מתאים לחשיפה 

גבוה לשמש הסעיף כולל: תפסנות 

בצדדים בהן נדרשת, פריסת הזיון 

וכל ההכנות לרבות עבודות 

 האשפרה למעט  ריסוס נוזל

 אקרילי ופרישת היריעות.

 מ"ק מ"ק יצוק באתר

קים יצו 30-מרצפי בטון ב 50.1.100

על מצע, לרבות תפסנות, 

שור, יאספקה, ריטוט, י

סירוק ואשפרה. בעובי 

 ס"מ 30ס"מ ל  15שבין 

הבטון יהיה מסוג מתאים לחשיפה 

גבוה לשמש הסעיף כולל: תפסנות 

בצדדים בהן נדרשת, פריסת הזיון 

וכל ההכנות לרבות עבודות 

האשפרה למעט  ריסוס נוזל 

 אקרילי ופרישת היריעות.

 מ"ק באתרמ"ק יצוק 

 30- קירות ועמודי בטון ב 50.1.110

לרבות תפסנות, אספקה, 

ריטוט ואשפרה בעובי 

 ס"מ 30ס"מ ל  15שבין 

הסעיף כולל תפסנות בצדדים בהן 

נדרשת, פריסת הזיון וכל ההכנות 

 והאשפרה הנדרשת.

 מ"ק מ"ק יצוק באתר
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 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

-קורות וחגורות מבטון ב 50.1.120

בחתכים שונים, לרבות  30

ת, אספקה, ריטוט תפסנו

 ואשפרה.

הסעיף כולל תפסנות בצדדים בהן 

נדרשת, פריסת הזיון וכל ההכנות 

 והאשפרה הנדרשת.

 מ"ק מ"ק יצוק באתר

ריסוס נוזל אקרילי  50.1.130

לאשפרת בטון טרי דוגמת 

או  361קיורינג קומפאונד 

 ש"ע

ישם על פי הוראות היצרן על ייש ל

פי הוראת המפקח. לחומר שווה 

יש לקבל אישור המפקח  ערך

 מראש.

 מ"ר על פי שטח

פתיחה וניקוי תפרים   50.2.010

וסדקים בבטון חדש או 

 קיים

העבודה כוללת ניסור לאורך 

התפר/סדק, במידה וקיים חומר 

איטום ישן הסרתו המלאה, ניקוי 

התפר מכל השאריות לרבות אבק 

 וקיטום שפות התפר.

מטר אורך על פי מדידה 

 בשטח

 מ"א

איטום תפרים/סדקים  50.2.020

בחומר איטום מסוג 

תכולה  50%פוליסולפיד (

לפחות) דו רכבי כולל גב 

 מ"מ. 25תפר. ברוחב עד 

כולל פריימר וכל חומר נלווה נדרש 

 25ישומו. המחיר לתפר עד רוחב יו

 מ"מ לפני הניקוי/פתיחה.

התשלום בגין תפר רחב מ 

מ"מ תשולם תוספת  25

 מהמחיר 50%

 מ"א

איטום תפרים/סדקים   50.2.030

בחומר איטום קר על 

בסיס ביטומן כולל גב 

 תפר.

 מ"א לתפר בכל רוחב.

פתיחת תפר/סדק בכביש 50.2.050

אספלט כולל ניקוי אזור 

 העבודה.

מטר אורך על פי מדידה ראה מפרט מצורף

 בשטח

 מ"א

פתיחת וניקוי תפר/סדק  50.2.060

באספלט במסלול/רחבת 

 מטוסים כולל ניקוי

 ואיסוף.

ובנוסף איסוף  53.10.020לפי סעיף 

 החצץ/אבק ופינויו

מטר אורך על פי מדידה 

 בשטח

 מ"א

איטום תפרים/סדקים  50.2.070

 בחומר מתארך חם מסוג

CRAFCO או 

CrackMaster PL  או

  ש"ע.

 

עודית, ייהאיטום יבוצע במכונה 

והחומר יוחדר בלחץ לחריץ, ראה 

 מפרט מצורף.

פועל מטר אורך איטום ב

 בכל רוחב.

 מ"א
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 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

אספקה והובלה של חומר   50.2.080

דו רכיבי מסוג שרף 

-cds מתוגאפוקסי כד

Mortar 0-3 L flex 

special  או ש"ע 

התשלום בגין סך משקל ק"ג 

 .הערכה בק"ג

 ק"ג

אספקה והובלה של מלט  50.2.090

לשיקום בטונים בטון דו 

רכבי על בסיס צמנט 

כדוגמת "ספיר רוק גראוט 

 " או ש"ע.606

 25( 3חוזקה לחיצה לאחר 

 מפ"ס. 20מע"צ)שעות לפחות 

התשלום בגין סך משקל 

 הערכה בק"ג.

 ק"ג

אספקה והובלה של 50.2.110

פריימר שרף אפוקסי דו 

רכיבי לשיפור הדבקות 

-cds תיקונים מסוג

Adhesive  או ש"ע 

התשלום בגין סך משקל ק"ג

 .הערכה בק"ג

 ק"ג

בלה של אספקה והו 50.2.150

אגרגט שטוף מסוג 

קווארץ/בזלת עד גודל 

 מ"מ 9גרגר 

כולל שטיפת החומר באם ימצא בו 

 .אבק לרבות אבק כתוצאה מהובלה

 ק"ג 
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  "CRAFCOאיטום סדקים בחם כדוגמת בשיטת "  50.02

  

   דיוק וטיב העבודה:  . 1

  כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה.   א.    

עומק הסדקים המיועדים לאיטום ותיק, יהיו בהתאם לנדרש במפרט. מידות ו  ב.    

סדקים שלא תוקנו בהתאם לדרישות ו/או לא מולאו בחומר אוטם עד לגבהים 

  דרישות המפרט.  ולמידות הדרושות, יפורקו ויעבדו מחדש עד אשר ימולאו 

  

  חומרים לסתימה ואיטום סדקים יעמדו  בדרישות בתקן הבא:   תקנים:  .2

    .ASTM  D  3405-80  ” Joint sealants  hot poured for concrete 

and asphalt  pavements”   

  . D  ASTM 3407תהליכי הבדיקות לבקרת טיב החומר יבוצעו בהתאם לתקן     

  

  :תאור הסדקים  .3

במסגרת מכרז זה, יכללו כל הסדקים המיועדים לסתימה במחלקת סיווג אחת, הכוללת   

מ"מ. סדקים שרוחבם  30 - מ"מ ובדרך כלל קטן מ 5 -שרוחבם גדול מ את כל הסדקים,

  מ"מ, אינם מיועדים לסתימה, ואינם נכללים במסגרת מכרז זה. 5 -קטן מ

הסדקים המיועדים לסתימה, הינם   סדקים אורכיים  ורוחביים בצורות שונות    

  ובעומקים שונים, בהתאם לשלושת סוגי הצורה המתוארים להלן:

סדקים אלה הם סדקים פתוחים למעלה וכמעט סגורים למטה, רוחבם נע בדרך   -  Aסוג   

  כלל 

  מ"מ. 20עד     

 30מ"מ עד  5סדקים אלה הם סדקים עם קירות כמעט זקופים רוחבם נע בין   -  Bסוג   

  מ"מ.

  מ"מ.  30מ"מ עד  5סדקים אלה מלווים בשקע לאורך פניהם, רוחבם נע בין    -  Cסוג   

  וים בדרך כלל, סדקים משניים.לסדקים אלה מתלו  

כאמור, כל הסדקים הרוחביים והאורכיים בכל הצורות, וכל העומקים  והרוחביים ימדדו   

במטר אורך, ללא כל סיווג לצורה, לעומק או לרוחב, כל זה במסגרת סעיף חוזי אחד 

  בכתב הכמויות.

שונות, כפי לעומת זאת, תהליך ההכנה, הניקוי והאיטום, יובדלו בהתאם לצורות ה  

  שיפורט בהמשך.
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   הכנת הסדקים לאיטום:  .4

   הרחבת סדקים צרים  א.  

מ"מ,  יורחבו באמצעות מרחיב סדקים (ראה  10 –סדקים בעלי רוחב קטן מ     

מ"מ עומק, מינימום. הסדק יורחב בצורה  25 –מ"מ רוחב, ו  15להלן) למידות: 

  שלא ישברו שפתיו. 

  מ"מ, אין צורך בהרחבת הסדק.  10 –בסדקים בעלי רוחב מעל ל     

  

    ניקוי הסדקים  ב.  

הסדקים הצרים לאחר הרחבתם, וכן הסדקים הרחבים ינוקו באמצעות מנקה     

      סדקים (ראה להלן), וזאת לעומק המתאים. 

הסדקים ינוקו ע"י מברשת ואויר דחוס ובמידת הצורך גם ע"י שימוש בגרזנים,     

  איזמלים וכו'. 

נקי, מכל לכלוך ופסולת שברי אבן, או אספלט או חלקים עד לקבלת שטח     

  רופפים. 

  

   כלי  עבודה  ג.  

הכלים בהם ישתמש הקבלן לצורכי הרחבה, ניקוי, טיפול וייצוב הסדקים יהיו     

  מסוג מאושר ויכללו בין היתר את הכלים הבאים: 

  כלים מכנים:    

  ).  Crack Cleanerמרחבי סדקים (    

  ). Brush, blowerמנקי סדקים (     

  קומפרסורים.     

  

  כלים ידניים     

  מברשות פלדה, גרזנים, איזמלים, פטישים וכו'.     

  

   תהליך איטום בחם  .5

   חומר האיטום  (א)   

   הגדרה    

חומר האיטום בחם, יורכב מחומרים מאושרים, שיצרו תערובת גמישה ומדביקה 

לעמוד בתנאי פריזה כאחד, המסוגלת לאטום במסעות אספלטיות. חומר זה חייב 

ובתנאי העמיסה, ללא התרככות מיותרת היוצרת תופעת העלמות החומר ע"י 

  הדבקתו לגלגלי הרכב. 

החומר, ע"י חימום מתאים, חייב לקבל סומך שפיכה המאפשר את מילוי     

  הסדקים במלואם, ללא יצירת בועות אויר  או אי רציפויות אחרות. 
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   הרכב    

ומגרגרי גומי  75%+  2%מחומר ביטומני בשיעור של  החומר יהיה מורכב     

  ובדירוג הבא:  25%+   2%בשיעור של 

   40     10    *  8    נפה     

  ___________________________________________  

   0 – 10   98 – 100     100    עובר  %

  

  גומי טבעי מגופר. 70%הגומי חייב להכיל לפחות 

  מ"מ.  2.36גודל הנקב   

  

   איטום הסדקים  (ב)   

   כללי

מיד לפני התקנת חומר האיטום, יוודא הקבלן כי הסדקים יבשים ונקיים 

לחלוטין. עבודת הניקוי, כמפורט לעיל, תבוצע בסמוך ולקראת עבודות האיטום. 

חומר האיטום יותקן, רק לאחר שהקטעים המיועדים, נמצאו ראויים לכך, ע"י  

  יעשה באופן רצוף ללא הפסקות. המפקח. איטום הסדק לאורך קטע מאושר, 

  

  בשום אופן לא יותר חימום חוזר לחומר שהתקרר.  אזהרה !

  

   מילוי הסדק

מילוי הסדק יעשה מלמטה כלפי מעלה, בעזרת דיזה, ברוחב המתאים לרוחב 

הסדק. בסדקים בעומק גדול, יש לדאוג למילוי רצוף ומלא של כל הסדק (בשני 

ילוי היישר לתוך הסדק, יעשה בהתאם שלבים). הכנת  חומר הסתימה והמ

  להוראות היצרן. יש להקפיד במיוחד שלא יווצרו בועות אויר. 

  

   ציוד ליישום

הציוד ליישום החומר וחימומו, יהיה מסוג נייד ויכלול מכונת חימום עם מערבל 

בעל דפנות כפולות אשר המרווח ביניהם ממולא בשמן חימום מתאים (לפי 

טרמוסטט לבקרה וויסות הטמפרטורה. איטום הסדקים הוראות היצרן), בעל 

יבוצע באמצעות מכונה המבטיחה חימום החומר כנ"ל ושמירה על טמפרטורה 

אחידה המזרימה את החומר תחת לחץ ובדיזות  ברוחבים משתנים, לפי רוחב 

  הסדק, הכל בהתאם להוראות היצרן והתקנים. 
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  איטום הסדקים   .6

  

  להלן:  הסדקים יאטמו כאמור

   "Aסדקים בצורה "(א) 

  

  

  

    



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  344עמוד 
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  תיקון  שברים לאורך מישקים ופגמים בטבלאות בטון  50.03

  

  כללי   1.1

עבודה זו כוללת: עבודות ניסור, חספוס, סיתות , ניקוי, עיצוב דפנות, הרחקת חומרי   

קסי הסתימה במישקים הקיימים, תיקון השברים בגראוט (דייס) צמנטי ו/או גראוט אפו

  בעלי התכווצות מינימלית עם או בלי סיבים וחידוש המישקים הקיימים שלאורכם. 

  

הציפוף ייעשה  הדייס (גראוט) יהיה בסמיכות מתאימה להידוק, באמצעות מרטט. סומך.

  ס"מ עד לקבלת הצפיפות שנקבעה במפרט היצרן.  4 – 5באמצעות מרטטים בקוטר 

  

   החומרים יעמדו בדרישות הבאות:

  מגפ"ס.         40 – 60     -חוזק ללחיצה   א.   

  מגפ"ס לפחות.                  10     -חוזק לכפיפה   ב.   

  מגפ"ס לפחות.                    2     -הדבקות          ג.   

  אלף מגפ"ס.  25 – 35   -מודול אלסטיות    ד.   

  

. 0.2%א תעלה על , מיובש. תכולת הרטיבות ל/בזלתהגראוט (הדייס) ייעשה מאגרגט קורץ

מ"מ. החומר יהיה נקי מכל חומר זר, מאבקות כלשהן  5 –גודל הגרגיר לא יהיה קטן מ 

  ולא  יכיל  חומר מינרלי אחר. 

  

  .קביעת  גודל  התיקון  וסימון  גבולותיו  1.2

, חציבהקביעת התיקון וסימון גבולות התיקון, יקבעו על ידי המפקח. בדרך כלל, ניסור, 

הבטון  מ"מ לפחות בתוך בטון בריא, כאשר פני 25וק הבטון יהיו לעומק ופיר  סיתות  

המתקבלים לאחר הפירוק, אינם סדוקים או עד להגעה לפני בטון בלתי סדוקים. תיקונים 

  ס"מ, ישוריינו במוטות פלדה.  10שעוביים עולה על 

  

   שלבי  העבודה יהיו כדלהלן:  1.3

  ולות התיקון. קביעת התיקון וסימון גב  א.            

  

ס"מ וביתרת העומק תבוצע  2– 3 –ניסור הבטון בגבולות התיקון, לעומק כ   ב.   

באמצעות פטיש חציבה לקבלת משטח מחוספס. יש להקפיד, כי הבטון  חציבה

  בדפנות לא יעורער ויישאר שלם ויציב. 

  

 , סיתות כמפורט לעיל. בסוף כל יום עבודה, על הקבלן לוודא כי כלחציבה  ג.  

הפסולת הורחקה מחוץ לתחום הנמל. על הקבלן לקבל את אישור מנהל הנמל כי 

  שטחי העבודה פונו לשביעות רצונו. 
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ניקוי של משטח הבטון ודפנותיו, בעזרת שואב אבק תעשייתי או כל אמצעי אחר   ד.   

שהמפקח יאשר, עד לקבלת משטח נקי לחלוטין, מכל לכלוך ואבק, חפשי 

  אחרים לשביעות  רצון המפקח.  משמנים וחומרים זרים

  

מריחת פריימר (באם ידרש), תעשה בכמות שתקבע ע"י נציג הספק, על כל שטח   ה.   

  פני הבטון החצוב והנקי. ביצוע העבודה, יעשה לפי הוראות היצרן. 

  

ס"מ לעומק מתאים כנדרש, בדופן הקיים  2או  1התקנת פסי קלקר בעובי   ו.   

  למפלס פני הרחבה.  

             

ערבוב, יציקת והחלקת החומר לתיקון עד לרום פני הרחבה, כפי שיקבע על ידי   ז.  

  נציג הספק. 

ביצוע העבודה, יעשה לפי הוראות היצרן. גימור היציקה יעשה עד לקבלת משטח 

  מ"מ.  2 – 3חלק בגובה מפלס פני הרחבה. סטייה מותרת, 

  

יצוע סתימת המישק, בהתאם ס"מ וסילוקו. ב 3.5פרוק פסי הקלקר מעומק   ח.  

  ולפרט המתאים.  52למפרט 

  

  סדקיםתיקון    50.04

הסדקים יתוקנו, באמצעות חומר גמיש מתארך, או תיקון (איחוי) באמצעות דבק 

אפוקסי. שיטת התיקון, תקבע על ידי המפקח. התיקון כולל: הרחבת הסדקים, 

יתר העבודות  העמקתם, שיוף הדפנות וחספוסם, בהתאם לדרישות המפקח וכל

  המפורטות להלן. 

  

  תיקון באמצעות חומרים גמישים  50.05

  סדקים המיועדים לתיקון באמצעות חומר גמיש, ינוסרו באמצעות מסור מכני או ידני 

ס"מ, כפי שיקבע המפקח ויורחבו עד לשפות ודפנות הבטון  3 –לעומק שאינו קטן מ 

מ"מ.  12 –רוחב, שאינו קטן מ הבריא והשלם, הבלתי  מעורער. אולם, בכל מקרה ל

במידה וידרש תבוצע השחזה קונית בדפנות. בשום מקרה, אין להשאיר זויות חדות 

בקטעי מעבר, אלא ליצור מעבר מעוגל. לפני ביצוע הסתימה, יש לוודא כי, דפנות 

הסדקים נקיים לכל עומקם מכל לכלוך, כגון: אבק, חול, אבנים וכו'. הניקוי יעשה 

  ב אבק. באמצעות שוא

  

   כלי עבודה  2.1.1

הכלים בהם ישתמש הקבלן לצרכי ניקוי ועיצוב הסדקים, יהיו מסוג מאושר ויכללו בין   

  היתר את הכלים הבאים: 

  מברשות פלדה, גרזנים, איזמלים, פטישים וכו'.  –כלים ידניים   א.  
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 מברשות פלדה, מטאטא מכני, שואב אבק, קומפרוסרים, –כלים מכניים   ב.   

  מלים, מכשירי נסירה, מלטשות חול, מקדחות וכו'. איז

  

   חומר הסתימה  2.1.2

הסתימה תבוצע, בחומר גמיש מתארך קר, עמיד בפני דלק סילוני ושמנים. לפני ישום    

) המרכיבים. חומרים המכילים מים, או חומר אשר 2החומר, הקבלן יבדוק את שני (

ם (ביחס שנקבע), יעורבבו היטב עד ) המרכיבי2התקשה יפסלו ויורחקו מהשטח. שני (

) המרכיבים ויישום 2אשר תתקבל תערובת הומוגנית. טמפרטורת ההכנה של שני (

התערובת, יעשו בהתאם להוראות היצרן. החומר יעמוד בדרישות התקן האמריקאי  

E200 – S – SS  .    

  

   סתימת הסדקים  2.1.3

הסדקים. מיד  יתחיל בסתימות ., הקבלן2.1לאחר השלמת העבודות המפורטות בסעיף.

  לפני התקנת חומר הסתימה, יוודא הקבלן, כי הסדקים נקיים 

ויבשים לחלוטין. עבודות הניקוי כמפורט, תבוצענה בסמוך ולקראת עבודות הסתימה. 

חומר הסתימה יותקן, רק לאחר שהקטעים המיועדים לסתימה נמצאו ראויים לכך על ידי 

מ"מ, ממפלס פני  2-3 –ם ימולאו עד למפלס הנמוך בהמפקח ואושרו על ידו. הסדקי

  תבוצע ברציפות וללא הפסקות.   משטח הבטון. סתימת סדק לאורך קטע מאושר 

  

חומר הסתימה בתוך הסדק, יהיה נקי וחופשי מחללים ומבועות אויר. חומר עודף, או   

רבולם יורחק מפני הבטון. הכנת חומרי הסתימה, ע –חומר אשר מסיבה כלשהי  נשפך 

המושלם ויישומם בתוך הסדקים, ייעשה בהתאם להוראות היצרנים וכמפורט להלן. 

עבודות הסתימה תבוצענה בשעות הבוקר המקדמות, כאשר הטמפרטורות נמוכות ורוחב 

הסדק הינו מקסימלי. לא תורשנה עבודות סתימה בשעות בהן הטמפרטורה גבוהה. 

  ת ועל הקבלן למלא אחר הוראותיו. המפקח יקבע את שעות העבודה לביצוע הסתימו

  

   ציוד לישום חומר הסתימה הגמיש  2.1.4

הציוד בו ישתמש הקבלן, יהיה מסוג מאושר, תקין לעבודה ויבטיח כי הסדקים ימולאו   

  בכמות ולגובה הנדרש. 

  החומרים יעורבלו ע"י מערבל מכני נייד, בהתאם להוראות היצרן והתקנים.   

  ים תיעשה באמצעות אקדח לחץ. יציקת החומר לתוך הסדק  

  

   שכבה מקשרת ("פריימר")  2.1.5

שכבה מקשרת (המומלצת על ידי היצרן), תותקן בכל הסדקים המורחבים המיועדים   

מתארך. החומר ימרח בכמות שתיקבע על ידי נציג הספק, ותכסה  –לסתימה בחומר גמיש 

היצרנים. החומר ימרח  את כל דפנות הסדק המורחב. העבודה תבוצע, בהתאם להוראות

    על דפנות נקיים ויבשים לגמרי. לא יורשה שימוש באוויר דחוס לצורך הייבוש. 
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   בריקר") –גב התפר ("בונד   2.1.6

  מתאים.תפר" מגליל פוליאוריטן מוקצף, בקוטר  –במקומות שיידרש, יותקן "גב   

ס"מ, עבור חומר  1גב התפר, יותקן לעומק הדרוש עד תחתית הסדק, כך שיישאר לפחות 

הסתימה. הגליל יותקן, רק לאחר שהקבלן יוודא, כי כל הסדקים נקיים בכל מקום ובכל 

נקודה וכי הם הוכנו ועובדו, בהתאם לדרישות מפרט זה. גב התפר, יהיה עמיד גם בפני 

  טמפרטורות העיבוד של החומר "החם". 

  

   תיקון סדקים בקרבת מישקים קיימים  2.1.7

ו במקביל  ובסמוך למישק  קיים ו/או החוצים אותו וממשיכים במקביל סדקים שהתפתח  

לו, יתוקנו בדרך כלל, על ידי פרוק חלקי הבטון הרופפים, הרחקת חומר הסתימה 

מהמישק הקיים ו/או חידוש התפר הקיים וסתימתו מחדש ויציקת דייס (גראוט) צמנט 

רך הסדק וסתימתו בחומר ו/או אפוקסי, בשטח שבין המישק הקיים לסדק, ניסור לאו

  גמיש מתארך כמפורט במפרט זה, הכל בהתאם להנחיות המפקח .

  

מהמקומות המיועדים לתיקון, יש להרחיק את כל שברי הבטון. העבודה תבוצע,   

באמצעות ניסור ושבירה בפטישים, באיזמלים, וסיתות עד לבטון השלם, הבלתי מעורער. 

ן הקיים לציפוי החדש, יש לסתת את פני הבטון על מנת לוודא התחברות טובה בין הבטו

  מ"מ או לעומק גדול יותר, כפי שיקבע על ידי המפקח.  5 –הקיים לעומק שלא קטן מ 

  

עבודות הניקוי יכללו ניקוי המקום המיועד לתיקון, משמנים, מחומר אשפרה, ממי מלט   

בודות הניקוי הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח. ע –שהתקשו ומכל חומר זר אחר 

תבוצענה באמצעות הברשה, השחזה, שטיפה בדטרגנט מתאים, ניסור, עד אשר כל 

הלכלוך, האבק, הפסולת וכל החומרים הזרים ייעלמו  לחלוטין מפני השטח לכל עומקו.  

    

  

   דבק אפוקסי, עמיד בפני דלק סילוני ושמנים  2.1.8

בהתאם להוראות היצרן ומותאמים הכנת החומר, אחסונו, ערבולו וכל הטיפול בו, יהיו   

לטמפרטורות הישום. החומר יהיה מתאים לתנאי מזג האוויר ובעל צמיגות נמוכה 

  המאפשרת הזרקתו לעומקם המלא של הסדקים. 

מקביל   ASTMאו תקן  B 650 – G – MMMהחומר יעמוד בדרישות התקן האמריקאי   

  או תקן בריטי מקביל.   
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  הערות: 

  מ"מ.  22כמצויים בקוטר  . קדיחה לעומק1

  מ"מ.  22. ניסור ויצירת תעלה לעומק ולאורך כמצוין, ברוחב 2

  . ביטון באפוקסי. 3

  . השלמת התיקון בהתאם לדרישות המפרט.4
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  עבודות סלילה -  51פרק 

  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  51.01

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

51.1.030 

 

ניקוי ופינוי סחף 

/בריכת מובל מ

 שיקוע

העבודה כוללת כל העבודות 

הנדרשות לניקוי מובל מים מלבני 

לרבות: אדמה בוצית, עליות 

טיפול כפול בסחף, עבודה בכלים 

מיוחדים ופינוי החומר לאתר שפך 

 מאושר.

 נפח חושב על פי גובה הסחף

 .המנוקה

 מ"ק

51.1.040  

  

ניקוי ופינוי סחף 

ממתקני קליטה 

פתוחים לפני/אחרי 

 מעבירי מים

העבודה כוללת כל הנדרש לניקוי 

מתקן הקליטה לרבות עבודות 

ידניות באזור רשת בטחון באם 

 קיימת.

התשלום לכל מתקן בכל גודל 

 ובכל נפח.
 'יח

ניסור ופירוק מרצפי   51.1.180

בטון בכל עובי, כולל 

ניסור הטבלה 

לריבועים, שליפת 

ופינוי חלקי הטבלה 

 לאתר פסולת.

ניסור במסור יהלום לכל עומק 

הבטון לרבות הזיון, חיבור עיגון 

מתאים, שליפת החלקים ע"י מנוף 

 או ש"ע.

 מ"ר מחיר כולל למ"ר מפורק.

 0קרצוף לעומק של  51.2.010

ס"מ ובשטח  2 -

 5,000כולל של מעל 

 מ"ר (חספוס)

חספוס על אספלט או בטון עפ"י 

 הוראת המפקח

ם כולל קרצוף, חיתוך התשלו

ברזלי זיון, טאטוא וסילוק החומר

 מ"ר

קרצוף במקרצפת  51.2.100

קטנה רוחב קרצוף 

 מטר. 1עד 

הבאת מקרצפת, ציוד איסוף 

וטאוט, ביצוע קרצוף לעומק עד 

ס"מ, עירום איסוף ופינוי  12

 לאתר על פי הוראת המפקח.

 מ"א שטח מקורצף

תיחוח שטח מהודק   51.2.110

מקרצפת  באמצעות

 לכל עומק.

תיחוח באמצעות מקרצפת של 

חומר מהודק כגון מצעים, שטח 

עפר או אדמה.  מחומר מקורצף,

 ללא העמסה, עירום ופינוי.

 מ"ר שטח מתוחח

ניסור אספלט עד 51.2.120

 ס"מ 10עומק 
התשלום כולל את כל הדרוש  

 לביצוע הניסור בעובי הנדרש

 מ"א

ניסור אספלט 51.2.130

 ס"מ 10על בעומק מ
התשלום כולל את כל הדרוש  

 לביצוע הניסור בעובי הנדרש

 מ"א
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  עבודות סימון צבע, שילוט, תמרור ובטיחות -  52פרק 

  
   צבע בכבישים סימון עבודות – 52.1פרק 

  

  מבוא 01.01

חלק זה כולל את תאור העבודה וכן מפרט ודרישות טכניות מיוחדות לביצוע עבודות 

  סימון כבישים.

  

   של העבודה תאור כללי 01.02

במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצענה עבודות סימון בכבישים, המכרז מתייחס לעבודה בסוגי 

  הצבע הבאים:

  צבע חד רכיבי אקרילי על בסיס ממיס מינרלי (סולבנט).       

   

  הצביעה מפרט 01.03

                                

  :ככלל עבודות הצביעה יבוצעו על פי המפרטים והתקנים הבאים

אפריל  –הכנת דרכי אספלט לסימון בצבע והשמתו  –סימון דרכים  – 934תקן ישראלי 

  2005כולל עדכון אפריל  2001

  2001אפריל  –צבעים  –חומרים לסימון דרכים  – 935תקן ישראלי 

פרק - עבודות סלילה/הנדסת תנועה תת 51פרק  –המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 

  2014עדכון  –שים : עבודות סימון כבי 32

   

    בחירת החומרים 01.04

  

  בחירת סוג הצבע  .א

הבחירה בסוג הצבע החד רכיבי תהיה ע"פ שיקול דעת המפקח בלבד, ככלל 

  תבוצע הצביעה בצבע אקרילי אלא אם ניתנה הוראה שונה ע"י המפקח.

  לא תשולם כל תוספת עבור שימוש בגווני צבע.

 בטון. לא תשולם כל תוספת בגין צבע ליישום על משטחי

  שימוש בכדוריות זכוכית  .ב

  לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בכדוריות זכוכית.

 גוון הצבעים  .ג

  גוון הסימון לכבישים: על פי התקן הישראלי.
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  תנאי מזג האוויר 01.05

  

במידה שלדעת הקבלן מזג האוויר במועד שתואם לעבודה אינו מתאים לביצוע העבודה   

נאים שאינם מאפשרים המשך העבודה במהלך יודיע על כך למפקח, במידה והתפתחו ת

במקרים אלו לא יקבל הקבלן כל  הפעילות תופסק העבודה רק בתאום ואישור המפקח.

  פיצוי בעבור התארגנות ו/או צריכת חומרים ו/או בטלה.

  

  הפסקות עבודה ע"י גורמי שדה התעופה 01.06

  

של שדה  במידה ונדרש מהקבלן לפנות את השטח ע"י המפקח או נציג מוסמך אחר  

התעופה (כגון: מנהל השדה, מגדל פיקוח, מרכז תאום, עובד בטחון). יפנה השטח מיידית 

  ויודיע למפקח.

  במקרים אלו לא יקבל הקבלן כל פיצוי בעבור התארגנות ו/או צריכת חומרים ו/או בטלה.

 

 תשלום עבור בדיקות 01.07

     

 2%מות) עד להיקף של מודגש בזאת כי עלות הבדיקות (בדיקות שוטפות + בדיקות מוקד

מהעלות הכוללת של העבודות בתקופת החוזה תהיה על חשבון הקבלן (הבדיקות יהיו על 

  פי ת"י).

הקבלן על פי הצורך להעמיד לרשות המזמין תוצאות מדידת  שכחלק מבדיקות אלו יידר

  .EN 1436יום/לילה העומדת בדרישות תקן  - נראות

  

  תיקון ליקויים 01.08

  

המפקח שהם לקויים יחודשו תוך שבוע ממתן ההתראה, קביעת קטעי עבודה שיחליט 

  ליקוי היא על פי שיקול דעת המפקח.

  טעות בעלת משמעות בטיחותית תתוקן מיידית עם קבלת ההודעה. 

  

 ניכויים בגין עבודה לקויה או מוצר מוגמר לקוי 01.09

  

הקבלן  ניכויים בגין עבודה לקויה ו/או מוצר מוגמר לקוי בתקופת האחריות יוטלו על

  .32תת פרק  51בהתאם למוגדר במפרט הכללי פרק 

מטרת הניכוי הינה לפצות את הרשות על אספקת חומרים וביצוע עבודות שלא בהתאם 

לדרישות המפרט. הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת 

  העבודה.
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ון מסוים ולצבעו בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש למחוק ולהסיר קטע סימ

  שעות. 48מחדש, יבוצעו כל הפעולות הכרוכות בכך ע"י הקבלן על חשבונו תוך 

אם שימת הצבע או השכבה המוגמרת אינה מניחה את דעת המפקח, הוא רשאי להורות 

שעות אחרי ביצוע  24 -על צביעה חוזרת, וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר מ

  השכבה שנפסלה.

  ספת בגין השכבה הנוספת.לא תשולם כל תו

לא תיקן הקבלן את הנדרש בפרק הזמן הקצוב תהיה הרשות רשאית לבצע את התיקון 

  ולנקות את ההוצאה מחשבון הקבלן.

  

  הכנת פני השטח לצביעה 01.10

  

, החלק הרלוונטי, במידה ועל מנת לבצע עבודה איכותית        נדרשת 934תבוצע על פי ת"י 

  בלן לידע את המפקח מראש בכתב ביומן העבודה.פעולה נוספת בתשלום נדרש הק

  

  גבולות הסימון 01.11

  

גבולות הסימון יהיו חדים וברורים ללא רסס, במיוחד הדבר אמור כאשר ישנו סימון בשני 

  בכל סימון קו ישר לסמן הקבלן הקו בחוט, גם בעת חידוש קו קיים. גוונים.

  בתבניות (שבלונות). עזר הקבלןילעבודות סימון אותיות/מספרים/סמלים/צורות י

  תבניות המוסדרות בתקנות התעבורה יהיו על פי המידות המפורטות בתקנות. 

  ייצור השבלונות, הובלתם והשימוש בהן  הינו באחריות הקבלן.

  לא תשולם כל תוספת בגין ייצור השבלונות.

  

  הגנה על צבע טרי 01.12

  

ופתיחת הקטע  ם, הסרתםסימונים טריים יוגנו על ידי חרוטים (קונוסים). הצבת החרוטי

  המפקח.  לתנועה תבוצענה בהתאם לנהלים המפורטים בתקן והוראות 

  

  צביעה חוזרת 01.13

  

אם שימת הצבע או השכבה המוגמרת אינה מניחה את דעת המפקח, הוא רשאי להורות 

שעות אחרי ביצוע  24 - על צביעה חוזרת, וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר מ

רשאי לדרוש הסרת שכבת הצבע הפגומה לפני ביצוע הסימון  המפקח השכבה שנפסלה.

  והסרת השכבה הפגומה באם נדרשה. לא תשולם כל תוספת בגין השכבה הנוספת מחדש.
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 השכבה המוגמרת 01.14

  

פני השטחים הצבועים יהיו אחידים וגבולות השטח חייבים להיות חדים וברורים ללא 

  נזילה לשטחים הסמוכים.

  

 חובת רישום 01.15

  

העבודה נדרש הקבלן לרשום ביומן העבודה את מקום הצביעה, תאריך, במידה  במהלך

הערות לגבי מצב המיסעה לפני העבודה וכן כל פרט נוסף בהתאם לדרישות המפרט  - שיש

  והנחיית המפקח.

  

  אופני מדידה ותשלום מיוחדים 01.16

  

  אופני המדידה לתשלום: במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה– 

  .הסימון, כמפורט בכתב הכמויות ת בסוגבתלו

  

  סימונים אשר להם אין סעיף מיוחד בכתב הכמויות, ימדדו ויחושבו למ"ר של

  שטח צבוע.

  

  כולל שימוש בשבלונות ומספר גוונים, אופן המדידה הוא סך  01.01.070סעיף

  השטח הצבוע כולל כל הגוונים והצורות.

  

 01.01.090ן לפי סעיף בגין חנית נכים ישולם לקבלן שטח הסימו. 

  

 לפי מטר אורך בכל גוון ולכל סוג  01.01.050סעיף פי צביעת אבני שפה תשולם ל

 אבן (אבן שפה, אבן גן, אבן אי וכיו"ב)

  

 סימוני צבע דו רכיבי 01.17

  

תשלום בגין פסי אורך ברוחב שונה מהרשום בכתב הכמויות יעשה באופן יחסי. לדוגמא בגין           

  . 2כפול ס"מ  15ברוחב ס"מ יקבל הקבלן תשלום כאורך הפס שבוצע  30 פס אורך ברוחב

 

 מתן השרותבאמצעות קבלני משנה 01.18

השרות קבלני משנה עבודות הסימון בצבע דו רכיבי באמצעות במידה ובחר הקבלן לבצע 

יש לקבל מראש את אישור המזמין לקבלן המבצע, את הבקשה יש לשלוח בכתב בליווי 

  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ". -"נתיבי ישראל אישר הסמכה מחברת 
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  עבודות תמרור ושילוט -  52.02פרק 

  

  כללי 02.01

  

  :חלקים  3ומתחלק ל חלק זה מתייחס לביצוע עבודת תמרור ושילוט 

  יצור ואספקת תמרורים  02.01

  שלטים ואביזרי שילוט  02.02

  עבודות פירוק והתקנה 02.03

  

  תקנים ומפרטים 02.02

  

עבודות שילוט ותמרור של המפרט הכללי  – 31תת פרק   51וצעו על פי פרק העבודות יב

  2015אוגוסט עדכון: 

הקבלן מצהיר שכל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז 

הסכם זה. המפרט המיוחד להלן משלים את המסמכים הנ"ל. עבודות שאין להן תאור 

רט ו/או בכתב הכמויות יקבלו אישור מוקדם מאת טכני במסמכים הנ"ל ו/או במפ

  המזמין או המפקח בא כוחו לגבי אופן הביצוע.

 

 תמרור ושילוט 02.03

  

התמרורים והשלטים יבוצעו מן החומרים המפורטים בפרק זה ועפ"י ההנחיות   א.

  ותהליכי העבודה המפורטים במפרט.

ותהליכי  בא כח רש"ת או המפקח רשאי לבקר במפעל לשם בדיקת החומרים  ב.

  היצור ולפקח עליהם תוך כדי ביצוע העבודה.

המפקח יהיה רשאי לפסול חומר או עבודה שאינם עומדים בדרישות, והקבלן לא   ג.

  יוציאם מהמפעל לאתר הכביש.

בא כח החברה או המפקח יהיה רשאי לפסול שלטים ותמרורים שהותקנו בשטח   ד.

  הובלה לאתר.בניגוד להוראות, או שנפגעו בזמן ההתקנה או ה

  תוכנית השילוט תקבע ע"י רש"ת או המתכנן מטעמה.  ה.

בטרם פורסמו הנחיות שילוט מחייבות, יפעל הקבלן על פי טיוטת ההנחיות   ו.

  לתכנון שילוט הדרכה בדרכים שיומצאו לו, ועפ"י הנחיות החברה או המפקח.

  בלבד. LOWER CASE  /UPPER CASEרישומי יעדים בלועזית יהיה עם   ז.

פיקטוגרמות (כגון: מטוס, איזור חנייה) יהיו בהתאם ללוח הפיקטוגרמות   ח.

  שימציא המפקח לקבלן.

אם הקבלן לא קיבל את תכנון השלט בצורה ממוחשבת ע"ג דיסקט, עליו להכין   ט.

של כל שלט בתוכנת המחשב שבאמצעותה  1:20 - שירטוט בקנ"מ שאינו קטן מ

השלט. השרטוט יכיל את כל פרטי  הוא מכין את מרכיבי המסר להדבקה על
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השלט בצורתם המדויקת בקנ"מ מתאים. לא יאושר שרטוט בו מיוצגים 

מרכיבים בשרטוט ע"י ריבועים, עיגולים או כל סימן מייצג אחר. על שרטוט זה 

  לקבל את אישור המזמין טרם יצור.

  התשלום עבור תכנון השילוט כלול במחיר היחידה.

  יהיה כדלקמן:הפונט לשפות השונות   י.

  .F20TOVNAתמרורים /  –עברית  

  .BOLD (TRIUMVIRAT  /F20TOVNA( –אנגלית 

  מדינה או מליק. –ערבית  

  לרשות הקבלן יעמדו, לכל הפחות:  יא.

  .CASMATEמחשב עליו מותקנת תוכנת         .1

  גרפיקאי מנוסה בהפעלת המערכת והתוכנה.  .2

  פלוטר חותך.  .3

  ס"מ ייוצרו מלוח יחיד. 120א במידה עד שלטים שצלע אחת הי  יב.

שלטים שלא ניתן לבצע בלוח אחד יתוכננו כך שיורכבו מכמה שפחות לוחות. את 

  תכנון הלוחות יש לשלוח למפקח לאישור לפני היצור.

בכל השלטים והתמרורים כל הגוונים יהיו מחזירי אור (רב עוצמה או יהלום).   י"ג.

קיימים ושחור, באישור מראש, ניתן לבצע  למרות האמור לעיל גוונים שאינם

 מחומר שאינו מחזיר אור.

אין להדביק יריעת חומר מחזיר אור בחפיפה עם יריעה אחרת. שיטת ההדבקה   י"ד.

  צריכה להיות יריעה בצד יריעה.

יש להשתמש בכל שלט בחומרים מחזירי אור מאותה סידרת יצור על מנת   ט"ו.

  להבטיח אחידות מלאה בצבע.

  

 שילוט וןסימ 02.04

 

  תודבק בצידו האחורי מדבקת יצרן שעליה יצוינו: /תמרורעל כל שלט

  א. שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום.

  חודש ושנת ייצור. ב.

  ס"מ. 2בגובה אות של  יהיוהנתונים 

  ס"מ. 15X10גודל המדבקה לא יעלה על 

 התקנה צדדיים לא תודבק מדבקה כאמור.- בשלטים דו

באמצעות מערכות חיבור המתאימות לקוטר לעמוד או סרטי תמרורים יותקנו   א.

הצמדה מנירוסטה, באישור המפקח ניתן להתקין ישירות תמרורים על גבי 

  עמודים.

לפני שיותקנו על העמודים או גשר השילוט שעליו הם  בשלמותםשלטים יורכבו   ב.

וללא  מורכבים, על הקבלן לוודא שחלקי המסגרת מוצמדים היטב זה לזה

  וחים בפלטות השילוט.רו
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 תיקון/שינוי מסר בשלטים 02.05

             

תיקונים /שינויים קטנים שניתן לבצע באתר יבוצעו בתאום בין המפקח לקבלן.   .א

 התשלום בגין שינוי/תיקון המדבקה בשלט תהיה על פי שטח המדבקה שיושמה

  .02.2.010סעיף 

ם קטנים במסגרת יישור עמודים כאשר מסגרת השלט לא התעקמה, יישור כיפופי  .ב

השלט, או חיזוק ברגים שהתרופפו, יעשו באתר ללא פירוק השלט והובלתו 

  למפעל.

התשלומים על התיקונים יעשו על בסיס מחירי הפריטים המפורטים בכתב   .ג

 הכמויות.

במקרים בהם נדרש מנוף יוסדר הנושא בתוספת לסעיפי פרק זה על פי כתב   .ד

 הכמויות.

ל הקבלן, לצורך תיקון, ישמרו בתנאים שלטים שמאוחסנים זמנית במפע  .ה

  נאותים, כשהם עטופים ביריעות פלסטיק כפולות עם בועות אויר ביניהם.

  כל נזק שיגרם לשילוט זה במפעל הקבלן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

 התקנת עמודים 02.06

  

  התקנת עמוד לתמרור עירוני בודד   02.06.01

  ס"מ ויציקת יסוד בטון                        40של  ס"מ ובקוטר 50חפירת בור בעומק כללי    

ס"מ. הצבת העמוד תעשה במאונך           50העמוד יוכנס לקרקע לעומק                        

והקבלן יבטיח את יציבות העמוד עד להתקשות הבטון ולאחר מכן  ישלים   

יהיה  הקבלן את המדרכה בהתאם לסוג הריצוף הקיים באתר.  הקבלן 

אחראי לסילוק התמיכות וניקוי האתר לרבות סילוק  הפסולת לאתר פינוי  

  פסולת מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

  

  התקנת עמוד בבטון לתמרור עירוני בודד   02.06.02  

התקנת עמוד בבטון תעשה באמצעות קידוח במקדח מתאים ליצירת        פתח                   

  ס"מ ומילוי בבטון. 50חפירה לעומק עגול בבטון. 

  ברגים מתאימים 4לחליפין ניתן לעגן עמוד לתמרור באמצעות 

  

  .     ומעלה לשילוט פי הוראות המפרט הכללי 3התקנת עמודים בקוטר "   02.06.03
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  תכולת מחירים ואופני מדידה 02.07

 

ל לכתב הכמויות יחשב כ 02.02.060לעניין "קונסטרוקציית המתכת" בסעיף   .א

  חלק מתכת שאינו בא במגע ישיר עם לוחות השלט והללו אינם מחוברים אליו.

מחיר היחידה כולל את עלות הקונסטרוקציה, תיכנון, יצור, הובלה לאתר 

 ההתקנה, הרמה, וחיבור לשילוט וכו.

לנושא "מסגרת" לשלט יחשב כל חלק מתכת הבא במגע ישיר עם לוחות השלט    .ב

ת השלטים נכללות במחירי היחידה כפי שמצוין והללו מחוברים אליו. מסגרו

 במפרט ובכתב הכמויות.

באם נדרש מנוף לביצוע עבודות שילוט התשלום יבוצע בהתאם לסעיף    .ג

 המחירון והתשלום על פי שעות עבודה באתר.

התשלום עבור עמודי תמרור ושילוט יתבצע על פי משקלם שיחושב על פי    .ד

ור למידות הנדרשות, הובלה, אספקה מידותיהם  התשלום כולל חיתוך הצינ

 לאתר, חפירה, ביסוס והשבת פני השטח לקדמותם.

 

  מתן השרותבאמצעות קבלני משנה 02.08

 

במידה ובחר הקבלן לבצע השרות באמצעות קבלני משנה יש לקבל מראש את אישור 

המזמין לקבלן המבצע, את הבקשה יש לשלוח בכתב בליווי אישר הסמכה מחברת 

".החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ - נתיבי ישראל "  
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  בטיחות ואביזרי בטיחות -  52.03פרק 

 כללי 03.01

  

עבודות בפרק זה יבוצעו ע"פ הנחית המפקח, כל פריט שיסופק למזמין יעבור אישור 

באחריות הקבלן קבלת אישורים מתאימים  מקדים של הדגם ובדיקות בהתאם לצורך.

  .ציוד תקין ומאושר לצורך העבודותלציוד ע"פ התקנים ולספק לעובדים את 

  

  עמודים גמישים 03.02

  

  02.03.060בודות בהם יסופק העמוד ע"י המזמין  תשולם ההתקנה על פי סעיף ע

 

 סמנים מחזירי אור 03.03

  

  הסמנים יותקנו כדוגמת הקיים או על פי אישור המפקח מראש.

 

 פסי האטה  03.04

  

    ם יתומחרו למ"א.התשלום יעשה על מ"א פס האטה מותקן, אלמנטים ברוחבים שוני

  

 מעקות בטיחות 03.05

  

על הקבלן לתחזק מעקות הבטיחות הקיימים ברשות שדות התעופה באותו דגם או שווה 

מעקות חדשים יענו ל"הנחיות  ערך ובכל מקרה לא בדרגת ספיגת אנרגיה נמוכה מהקיים.

   2005להצבה של מעקות בטיחות" מחודש אוגוסט 

  

  קותשל מ תכולת המחירים ואופני המדידה 03.06

  

המדידה תתבצע ע"פ מטר אורך של אלמנטים שלמים או יחידות בהתאם לסעיף בכתב 

  הכמויות.

 

 הסמכה 03.07

 

מחברת "נתיבי על הקבלן או קבלן המשנה שמבצע את העובודת להיות בעל הסמכה 

  .לבצע השרות החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ". -שראל י

אישור המזמין לקבלן המבצע, את הבקשה קבלני משנה יש לקבל מראש את בגין עבודות 

   .יש לשלוח בכתב בליווי אישר הסמכה
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  עבודות כלליות -  52.04פרק 

  

  כללי  04.01

           

באחריות הקבלן קבלת אישורים מתאימים  עבודות בפרק זה יבוצעו ע"פ הנחית המפקח.

  את הציוד תקין ומאושר לצורך העבודותלציוד ע"פ התקנים ולספק לעובדים 

  

           קיימים צבעה מכנית של סימוני רהס 04.02

     

שיטות ההסרה המאושרות הן באמצעות כדוריות  העלמת צבע באופן מוחלט ולצמיתות.

  .מאד מתכת ו/או לחץ מים גבוה

בחירת שיטת העבודה היא ע"י המפקח, לקבלן מובהר בזאת שמעבר לבדיקות המפרט 

לבקרה בדבר גרימת נזק למרקם  קיים בידי המזמין ציוד למדידת עומק מרקם שישמש

: לאחר הסרת הסימונים באופן מלא על פני השטח באזור ממנו הוסרו הסימונים המיסעה

  להיות בעל עומק מרקם דומה לשטח שלידו.

מכונה יעודית לשטיפת העב' להסרת סימוני צבע בשיטת לחץ מים גבוה מאוד יבוצעו ע"י 

"נתיבי ישראל החברה  -לת אישור בתוקף מצבע ו/או הסרתו לצמיתות בלחץ מים גבוה בע

וע"י קבלן מאושר להסרת סימון קיים בלחץ מים  "הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

 .  "החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ - "נתיבי ישראל  -בעל אישור בתוקף מגבוה 

  

 שטיפה בלחץ מים גבוה/גבוה מאוד 04.03

     

לעבודות קרצוף שכבות צבע   יםויות מתייחסלכתב הכמ 04.02.080 ,04.02.070 פיםסעי

, נדרשת פעולה הגורמת לקילוף, לצורך שיפור הנראות ו/כקרצוף סימון ישן לפני חידוש

  שכבות צבע והשארת פני השטח במרקם מחוספס.

מכונה יעודית העב' לשטיפת סימוני צבע בשיטת לחץ מים גבוה/גבוה מאוד יבוצעו ע"י 

"נתיבי  -מיתות בלחץ מים גבוה בעלת אישור בתוקף מלשטיפת צבע ו/או הסרתו לצ

 ."החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -ישראל 

  

 ניקוי בלחץ מים 04.04

שטיפה בלחץ באמצעות מכשיר יעודי בלחץ מים מבלי לפגוע בפני דורש  04.2.060סעיף 

  מנת להסיר לכלוך וצבע מתקלף מ: השטח על

  שלטים,  .1  

  תמרורים,  .2  

  מעקות,  .3  

  מדרכות,  .4  

 , על פי החלטת המזמין.משטחים אחרים  .5  
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עבודות הניקוי הפי סעיף זה יבוצעו באמצעות כלי עצמאי שאינו דורש אספקת מים       

  מצנרת האספקה. אישור הציוד יעשה מראש ובכתב על ידי המפקח.

  הסעיף כולל ניגוב השטח במידה ונדרש ואיסוף פסולת הנוצרת מהשטיפה.

  

 עה באתרי עבודותהסדרי תנו  04.05

  

שתבוצענה ע"י הקבלן לצורך ביצוע עב' נשוא חוזה זה לא תשולם עבודות הסדרי תנועה ל

  כל תוספת תשלום מעבר למחירי היחידה שבכתב הכמויות.

  עבודות הסדרי תנועה אחרות שידרשו עבור עבודות המבוצעות ע"י אחרים ישולמו

    ות.בכתב הכמוי 03.3.020- ו 03.3.010סעיפים פי על 

הסדרי התנועה יהיו על פי הנחיות "המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין 

  עירוניות" גם בדרכים עירוניות או על פי תוכנית שתועבר לקבלן.

  ימים.  7מעקות בטיחות ניידים ידרשו בעבודות הנמשכות מעבר ל 

    

  אופני מדידה  4.9.1  

  ש"ע ברצף. 10עריף ההקמה והפינוי עד תבעבודה חד יומית יבוצע התשלום על פי   

בעבודה מתמשכת התשלום יתבצע עפ"י ימי עבודה קלנדרים בהם הופעלו   

  , לרבות היום הראשון.ההסדרים
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  לותיעו קווי מים, ביוב -  57פרק 

  

  כללי -צנרת ואביזרים   57.01

  

שיש בדעת הקבלן  ואי הנדרש בתוכניות, כל שינוי שיתבקש אותוהצנרת תותקן ב  א.  

  אי קטע כלשהוא, מכל סיבה שהיא, חייב בקבלת אישור המפקח לכך.ולבצע בתו

  

  סונם על הקבלן לאתר חמערכת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך. בעת אי  ב.  

הם וחדירת לכלוך לתוכם. לפני ב סון נאות לצינורות למניעות פגיעהחמקום אי                   

הצינורות, למנוע חדירת לכלוך לתוכם בעת עבודתו את לן לבדוק הרכבתם על הקב

  ולסתום הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.

  

הברגים והאומים לחיבורי המגופים, האוגנים וכיו"ב יהיו מגולוונים, האטמים   ג.  

  , או ש"ע מאושר ע"י המפקח.לאוגנים יהיו מסוג "קלינגריט"

  

ים צבועים (לאחר רורות הפלדה וחלקי המתכת האחבקטעים הגלויים יהיו צינ  ד.  

    .יסודי מלכלוך וכתמי שומן)הניקוים 

  

  צנורות פוליאתילן מצולב  57.02

עם מחברים   מצולב כדוגמת "פקסגול" ןוי המים יהיו מצנורות פוליאתילק  א.  

וספחים מתוצרת "פלסאון" מותאמים לצנורות אלו. להולכת מים קרים 

ומטה הם יהיו דרג  63, בקטרים 12מ"מ ומעלה יהיו דרג  75הצנורות בקטרים 

  .24. להולכת מים חמים יהיו דרג 15

מ' בחול עד לפני  1.00לצנורות בקטעים התת קרקעיים ינתן כיסוי של לפחות   ב.  

  השתית.

כל הצנורות להולכת מים קרים יהיו מחוברים בריתוך באמצעות מופות   ג.  

  חשמליות בלבד.

קרקעיים -חמים יחוברו באמצעות מחברי פליז. בקטעים התתצנורות המים ה    

המחברים יעטפו בעטיפת מגן כפולה פלסטית או כל חומר אחר שיאושר ע"י 

  המפקח.

הריתוכים והחיבורים יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו ע"י החברה     

  המיצרת ומשווקת צנורות אלו ועל הקבלן להציג האישורים שידרשו לשם כך.

  

הנחת הצנורות, ביצוע החיבורים/ריתוכים לרבות העבודה בכלולתה תהיה תחת   ד.  

בקרה, הנחיות ופיקוח של הציגי החברה המיצרת הצנורות, אשר יאושרו בכתב 

  את הביצוע לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר.
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תשומת לבו של הקבלן מופנית לביצוע קוי ההזנה של מים חמים ומי מיזוג אויר   ה.  

מיתחם לב המחנה למיתחם יח' הבינוי. בצנורות רציפים ללא מחברים, ביצוע מ

  המחברים במידה שידרשו כאלו יהיו באישורו של המפקח.

  

  צנורות פלדה  57.03

  

, מפקחבהתאם לדרישת ה 3/16או "  5/32 צנורות פלדה למים יהיו בעלי עובי דופן "  א.  

 ,חרושתית צביעה חיצונית היה עם. להנחה גלויה צנרת תצמנט מלט םעם ציפוי פני

תלת שכבתי  שחול מפוליאתילןעטיפה חיצונית  עם להנחה בתוך הקרקע צנרת תהיה

   . מ"מ 19דחוס בעובי ו/או בטון  או שו"ע GAL -APCדוגמת 

  רב אלומינה.עם תוסף ציפוי בטון פנים פלדה לביוב יהיו כנ"ל אך עם מצנורות                    

  

וכיו"ב יהיו  , מעברי קוטר, הסתעפויותקשתותצנורות הנ"ל כגון הספחים ל  ב.  

  סוג הצנורות שיסופקו.ל בלבד ומתאימיםחרושתיים 

  

כרתכים מקצועיים בעלי  ריתוכי הצנורות יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו  .ג  

  .יצרן הצינורות-ומפעל תעודת הכשרה/הסמכה מתאימה של משרד העבודה

  

מחיבורי הריתוך שבוצעו  30%-ש מהקבלן ביצוע צילומי רנטגן ללדרו המפקח רשאי  .ד

הצילומים יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ויבוצעו ע"י מעבדה ו/או מכון  .על ידו

 רשמי מאושר ע"י הרשויות המוסמכות לבצע בדיקות מהסוג הזה.

  

וייקבע  ע"י המפקח.  לאופן ותנאי הנחת צנרת יתאיםבין תמיכות או מתלים  מרחקה.              

מפרט הו 1205.1קן ישראלי מוגדר בתבכל מקרה המרחק המקסימלי לא יעלה על ה

    .כללי למתקני תברואהה

מודגש בזאת, לא תשולם לקבלן בנפרד שום תוספת עבור שימוש בתמיכות מכל סוג                          

כלול במחירי צנרת  םומחירידרש, לרבות תמיכות לא סטנדרתיות, תובכל כמות ש

      .המחירוןבסעיפים הרלוונטיים של 

  

בעומק  תונחביוב  צנרתמ' מפני הקרקע הסופיים,  1.0- 1.25בעומק  צנרת מים תונח  .ו

 לפי חתכים לאורך.

  

  בנספח  "פרטים ואבזרים" 2יבוצע בהתם לפרט מס'  –" גמל"  .ז
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  ת הצנורות  צביע  57.04

  

  כללי  .א

 ם והשלמותתיקוני ,צביעה חרושתית .חרושתית צנרת חדשה תובא לאתר צבועה

  .המפקח בהתאם לדרישת או קשים לתנאי סביבה רגילים יבוצעו צבע

 לתנאי סביבה רגילים ו/או קונסטרוקציות פלדה , פחיםצביעת צנרתלעבודות הכל 

  . 57049סעיף  57הכללי פרק  טמפרלדרישות של בהתאם יבוצעו 

לבצע  יש קשיםיות פלדה לתנאי סביבה ו/או קונסטרוקצ , פחיםצביעת צנרת

  .זה טכני מיוחד  מפרטלמפורט ב בהתאם

, לרבות שינוים בסוגי הצבעים, עובי ביוזמת הקבלן כל שינוי בתהליך הצביעה

יבוצע באישור המפקח ובהתאם להנחיות יועץ  –ומספר שכבות וכד' 

ה על פי כתב . הנ"ל ללא שינוי במחירי יחידות הצביעקונסטרוקציות מטעם המזמין

  הכמויות.

  , בתוך או מחוץ למבנים.: גלוי, נסתר או מבודדבכל מקום בו הונחהצבע יצנרת תה

ויתר  ת השכבותצביע ביןערבוב רכיבי הצבע, דילול וסוג המדלל, זמן המתנה 

  .ודרישות המפקח יהיו בהתאם להוראות יצרן הצבע –נתונים הטכניים 

  יקיון המשטחים. עבודות הצביעה יושבתו בכל תהליך הצביעה ישמור הקבלן על נ

  בזמן סופות חול, גשם ותנאיי היווצרות טל על פני השטח.

יבוצעו  –או השלמת הצביעה במקומות עובי חסר  פגומיםתיקוני צבע במקומות 

  .המפקח בהתאם להוראות

  לאחר הנחה או תליית הצנרת יש לתקן הפגמים על פי וטיב הצביעה הקודמת.

  יעת הצנרת:להלן שלבי צב

  

  לצביעה הכנת שטח  .ב

רכיבים או צנרת מפלדה שחורה ינוקו מחלודה , צבע ישן, תחמוצת שחורה ,  לכלוך 

    .ושמנים באמצעות מברשות פלדה ונייר זכוכית

 יעברו הכנת שטח בצורה של חיספוס פני השטחמגולוונת מפלדה רכיבים או צנרת 

  צת.  תוך הסרת ברק ותחמו 100באמצעות נייר זכוכית 

צביעת  של "טמבור".  4-100בנוסף, רכיבים וצנרת ינוקו באמצעות מדלל דוגמת 

משעתיים    ממועד צנרת  יש לבצע מייד עם סיום ההכנה ולא יאוחר  ההרכיבים ו

  סיום ההכנות.

   

  קשים תנאי סביבהצביעת רכיבים וצנרת מפלדה שחורה ל  .ג

 באתר סמוךשים, לדוגמה צביעה בשיטה זו מיועדת לתנאי סביבה קורוזיביים ק

  לים. 

  , יש לבצע צביעה בשלבים הבאים:שעתייםשטח, תוך הלאחר הכנת 

מיקרון כל   100שתי שכבות יסוד בצבע דוגמת " מולטי פוקסי אלומיניום" בעובי 

  עליונה.ה השכבהגוון של ב הגוון יהיה  שכבה.
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  לכיסוי מלא.  מיקרון עד  35עליונה תהיה כדוגמת "טמגלס סופר" בעובי השכבה ה

  .פקחהשכבה העליונה תהיה בגוון על פי דרישת המ

שעות.   כל שכבה  16זמן ייבוש מינימלי בין שכבה לשכבה בתהליך הצביעה יהיה 

  ולאחר קבלת אישור, תבוצע שכבה הבאה.     פקחתבדק ע"י המ

  

  קשים סביבה תנאיל צביעת רכיבים וצנרת מפלדה מגולוונת  .ד

באתר סמוך לתנאי סביבה קורוזיביים קשים, לדוגמה  צביעה בשיטה זו מיועדת

  לים. 

  , יש לבצע צביעה בשלבים הבאים:שעתיים שטח, תוךהלאחר הכנת 

 60" של "טמבור" בעובי גלווצינקצבעו בשכבה אחת בצבע דוגמת "יריתוכים י

  מקרון.  

 50שתי שכבות של צבע יסוד כדוגמת "אפוגל" של "טמבור" בעובי לאחר מכן, 

  שכבה.ון כל מיקר

   מלא. מיקרון עד לכיסוי 35עליונה תהיה כדוגמת "טמגלס סופר" בעובי השכבה ה

  .המפקחהשכבה העליונה תהיה בגוון על פי דרישת 

שעות.  כל שכבה  16זמן ייבוש מינימלי בין שכבה לשכבה בתהליך הצביעה יהיה 

  שכבה הבאה.    הולאחר קבלת אישור, תבוצע  המפקחתבדק ע"י 

  

  למערכות מים פלסטייםצנורות   57.05

  

הנחת צינורות פלסטיים תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לדרישות והנחיות יצרן/ספק   .א

  .הצינורות

  

מכל  לפחותס"מ  20 חול ים בעובי  תעטיפ תבוצעקרקעיים -לצנורות תת   57.05.2  .ב

                         י עיגון, בהתאם לדרישת יצרן הצינורות.גושבקשתות וזויות יש לבצע  .צד

    לפחות.מ'  1.00כיסוי של  יבוצעתוך הקרקע  בלצינורות טמונים 

  

 יםאביזרבאמצעות או יהיו מחוברים בריתוך  פלסטייםצנורות בד"כ    57.05.3  .ג

  .לסוג הצינור  מיםהמתאי בלבד יםחרושתי

 יצרן/ספקהריתוכים והחיבורים יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו ע"י 

  .לפני תחילת העבודה ידרשו לשם כךיהאישורים שאת ל הקבלן להציג וע הצנרת

  

נורות, ביצוע החיבורים/ריתוכים לרבות העבודה בכלולתה יהנחת הצ   57.05.4  .ד

הצנורות, אשר את צרת יציגי החברה המינתהיה תחת בקרה, הנחיות ופיקוח של 

 ב אחריותכת ימציא הקבלן, במקביל  .יאשרו בכתב את הביצוע לשביעות רצונם

  לצנרת שהונחה. מטעם היצרן
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  מיםכות ואביזרים הידראולים של מער שסתומים ברזים, ,מגופים  57.06

  

אחרי  - (התקנה דרסר או (חצי דרסר) אוגןמעם מחבר  נויותקומעלה  3בקוטר "מגופים 

  אוזני עיגון וברגי עיגון מגולוונים.  עם בכיוון הזרימה) ,מגוףה

יותקן בכיוון הזרימה  המגוףאחרי  מלא.מעבר עם יהיו כדוריים ומטה  2בקוטר " ברזים

   .וסקונ רקורד

  מגוף/ ברז סגירה בקוטר זהה לשסתום. יותקן בצמוד לכל שסתום אוויר  

 או הברגה אוגנים ,כל ברז שריפה שיותקן יסופק עם מצמד "שטורץ", כיפת מגן .  

  'ואבזרים. בנספת פרטים 3מונה מים ע"ג גמל יבוצע בהתאם לפרט מס  

  

  וי מיםוניקוי וחיטוי מיכלים וק  57.07

  

 וכחלקביצוע עבודות צנרת וי מים יבוצעו במסגרת ושטיפה, ניקוי וחיטוי  מיכלים וק

  ביצוע.הבלתי נפרד מתהליכי 

 הוםיזבמקרים של  - עבודה נפרדת הזמנת על פי גם צעוו, חיטוי צנרת ומיכלים יבכמו כן

הנחיות משרד  לפי חיטוי קווים ומיכלי מים יבוצע  או טיפול מונע במערכות מים.

 – "מערכות אספקת מים וחיטוי  הנחיות לניקוי"-ל בהתאם מוסמך,הבריאות ע"י גורם 

  מעודכן. נוסח 

  לנושא  מאושר ע"י משרד הבריאותו מוסמך יעשה באמצעות קבלןומיכלים חיטוי קווים 

 דו"ח עבירי המבצע ןהקבלריאלית ועם סיום עבודות החיטוי תבוצע בדיקה בקט .החיטוי

  .למפקח מתאים על ביצוע חיטוי

  

  ביובמערכות ל PVCת רוצנו  09.57

  

, הצנורות מתאימים לתקן הישראלי, ת"י SN-8 יהיו ממין "עבה"PVC -מצנורות   .א

    ., מחוברים במחברי פעמון884

  .ישמרו במקום מוגן ומוצליהצנורות, המחברים, וטבעות האטימה של המחברים,   .ב

בור יעשה באמצעות מחברים מותאמים לחיבור צנורות הביוב לתאי הבקורת, ייח  .ג

  לתאי בקרה.

נורות בקטעיהם התת ילצ תבוצע מכל צד ס"מ לפחות 20עטיפת חול בעובי של   .ד

  קרקעיים.

מילוי מוחזר מעל עטיפת החול הנ"ל ועד תחתית המצעים בכבישים ומשטחי בטון   .ה

יה מחול נקי ללא אבנים וחומרים אורגנים ומדרכות קיימים ו/או מתוכננים יה

בשטחים פתוחים  - ס"מ תוך הרטבה והידוק בציוד מכני מתאים  20בשכבות של 

  במפרט הכללי. 57המילוי המוחזר יהיה כמוגדר בפרק 

                        תבוצע בדיקתם באמצעות צילום פנים צנרת בד"כ עם גמר הנחת הקוים,   .ו

ים שבוצעו על ידו לרבות וגל סגור, הצילום יבוצע לכל הקובמצלמות טלויזיה במע
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או מבנים. לפני ביצוע הצילום הנ"ל יעביר וים/שלוחות משניות למבננים וק

  הקבלן למפקח המידע והנתונים כדלהלן :

  שם החברה שבדעתו להעסיק למטרה זו כולל נסיון מוכח.  -    

ן שטיפה וניקוי קוים ההכנות והעבודות המקדימות שבכוונתו לבצע, כגו  -    

  ותאים, לרבות לוחות זמנים להשלמת הצילומים והבדיקות הנדרשות.

רק לאחר קבלת אישור המפקח לנ"ל בכתב יוכל הקבלן לבצע הבדיקות   -    

  והצילומים הנדרשים.

כל הליקויים שיתגלו, יתוקנו ויושלמו מידית ע"י הקבלן, עם גמר התיקונים   .ז

ילום פנים צנרת נוספים לכל הקוים עד לקבלת הנדרשים יבצע הקבלן בדיקה וצ

  אישור בכתב מהמפקח לגבי שלמות העבודה במקום.

וידאו וכן במיפוי מימצאי צילומים אלו, אשר יועברו למפקח באמצעות קלטת   .ח

 קבלתו -מסירהחתום ומאושר ע"י החברה המבצעת הצילומים יהוו בסיס ל

   .העבודה
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  רת וקיתאי ב  57.10

.  יצוקות באתראו  יהיו מחוליות גליליות ותקרות טרומיותהתאים העגולים   .א

תחתיות  תקע.-בעלות שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י 

פוליאתילן, כדוגמת -טרומיות או משולבות בטון יצוקות באתר,לשוחות יהיו 

ובהתאם  או שו"ע. הנ"ל על פי החלטת המפקח "ולפמן" תוצרת"מגנופלסט" 

   .למחירון

כניסות ויציאות צנרת לתחתיות "מגנופלסט" יש לעטוף בבטון. התחתיות        

ת"י  משולבות "מגנופלסט" תעמודנה בבדיקות אטימות כנדרש לגבי חוליות 

. חיבורי צנרת לתחתיות "מגנופלסט" יש לבצע בהתאם למפרט טכני 658

  .והוראות של יצרן 

 אטם דוגמת יו באמצעותיה ובין חוליות לתקרות בין חוליות יםחיבור       

  ש"ע מאושר."איטופלסט" תוצרת ולפמן או 

  , יהיו כדלהלן :489התקרות והמכסים אשר יותקנו, לפי ת"י       .ב

התקרות מותאמות לעומס  (לא מיסעות) במדרכות ובשטחים פתוחים  )1    

 60ס"מ או  50טון, המסגרות והמכסים דגם "כובע", קוטר הפתח  12.5

  ס"מ, בהתאמה.

  בדרכים משולבות ובכבישים  )2    

 50טון, המסגרות והמכסים קוטר הפתח  40התקרות מותאמות לעומס       

  ס"מ בהתאמה. 60ס"מ או 

   .חבור קוי ביוב לתאים יעשה באמצעות מחברים לשוחות מותאמים לצנורות  .ג

 מטר, ינתנו שלבי ירידה תקניים וחרושתיים  1.00בתאים שעומקם עולה על   .ד

  ס"מ בין כל שלב. 35ל במרחקים שלא יעלו ע

 בקטעיהם הגלוים כגון מסגרות ושלבי  - כל חלקי המתכת המושקעים בבטון   .ה

ל יציקה, יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומניות (לאחר ניקויים היסודי זירידה מבר

  מלכלוך וכתמי שומן).

  

  עבודות בטון  57.11

  ת בטון וכד'.וכן רצפות ודפנות לתאי בקרה, עטיפו 20- גושי עיגון יהיו מבטון ב  .א

 כל הבטונים היצוקים, יוצקו תוך שימוש בתבניות מתאימות, לא יורשה אילתור   .ב

  מקומי של תבניות.

 פלדת הזיון לבטונים היצוקים, תהיה חדשה מותאמת לתוכניות ולתקנים  .ג

  המתאימים. 
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  בטיחות בעבודה על מערכת ביוב קיימת    57.12

שה בהתאם להנחיות בטיחות לעבודה בחלל מוקף  יעצוע עבודות במערכות ביוב קיימות בי

             מטעם משרד העבודה והמוסד לבטיחות ולגהות.

ומבלי לפגוע  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, 

  בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או 

ולנקוט בכל אמצעי גזים  4מכשיר לניטור  באמצעות רעילים השוחות להמצאות גזים 

  אשר יכללו בין היתר את אלו:  הזהירות וההגנה

לפני כניסה לשוחת בקרה, חובה על הקבלן לוודא שאין בה גזים מזיקים ושיש   .א

כמות מספקת של חמצן.  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס 

רק לאחר  .מאורריםלתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 

שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר בכמות מספקת, תותר  הכניסה 

   לתא הבקרה, אך רק לנושאי מסכות גז.

שעות  24לתקופה של רצוי מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו,   .ב

  לפחות לפי הכללים הבאים:

עומדים לעבוד  המכסה השוחה שב –לעבודה בתא בקרה קיים   -

  המכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.ו

  המכסים משני צידי נקודת החיבור. –לחבור אל ביוב קיים   -

 פיםנוס עובדים 2לפחות  וא יורשה להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישארל  .ג

  להגיש עזרה במקרה הצורך. ניםאשר יהיה מוכ ,מחוץ לשוחה

פי גומי גבוהים עם סוליות נכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגה  .ד

בטיחות שאליה קשור חבל, אשר  יהיה חגור בריתמתבלתי מחליקות.  הוא גם 

  מחוץ לשוחה. יםהנמצא עובדים ואת קצהו החופשי יחזיק

ויהי מצויד  מ' ישא מסכת גז מתאימה 3.0ה מעל הנכנס לשוחת בקרה שעומק  .ה

  אוויר.כל זמן שהותו בתוך השוחה במכשיר לניטור ריכוז החמצן ב

ודרכו על ידי תהעובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה י  .ו

ויהיו הקבלן ובאחריותו הבלעדית, בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים 

  .מוסמכים לעבודה בחלל מוקף
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  איתור נזילות ותשתיות  57.13.1

  איתור נזילות צנרת ואיתור תשתיות יבוצע אך ורק בהוראת המפקח.   .א

ל חברות "בזק", "חברת החשמל", "כבלים" מים, ביוב וכו'  איתור תשתיות ש  .ב

יבוצעו באחריותו  ועל  -קרקעית-תתהנחת צנרת לביצוע עבודות הזמנות לבמסגרת 

  חשבונו של הקבלן באמצעות ציוד יחודי וחפירות גישוש.

איתור יזום ובהתאם לסעיפי המחירון, יהיה על הקבלן לבצע על פי דרישת המפקח,   .ג

  .מצנרת מיפוי ו/או גילוי דליפותלצורכי של תשתיות 

ימציא הקבלן דו"ח מפורט עם ממצאים  –התשתיות ו/או דליפות עם סיום איתור   .ד

 –אדום וכו' - לרבות תכניות, סקיצות, צילומי וידאו, צילומי סטילס, צילומי אינפרא

  הכל בהתאם לדרישת המפקח.

    

  ומחירים האופני מדיד  57.14

  לליכ   57.14.1

כוללים את מלוא  מחירוןהיחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך ובמחירי   .א

 התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, האביזרים, חומרי העזר וכל הנדרש

לביצוע מושלם של כלל עבודותיו במקום, בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה 

בהתאם  AS MADEתכניות לוט ויביצוע ש ,אם אין הוא מוזכר כלל ובין במחירוןאו 

  .לדרישות מפרט זה

לא תשולם כל תוספת בגין הצורך בשימוש באמצעים שונים לביצוע העבודות כגון   .ב

הצורך בביצוע חפירות בסמוך לקוים ו/או מתקנים תת קרקעיים בזהירות מירבית, 

  וכד'. , עבודה על גגות, עבודה בגובה(פרט לסלע מוצק רצוף) חפירות בידיים, חציבות

  

  

  חפירהעבודות    57.14.2

ומילוי מוחזר של חומר גרוס ומנופה או של , חציבה ו/או חפירה בכל סוגי הקרקע  .א

לא ימדדו  -  חומר מובא (אשר ידרש לצורך מילוי מוחזר), כמוגדר במפרט הכללי

  בנפרד ויכללו במחיר הנחת הצנורות, התאים והמתקנים השונים.

, תימוך תעלות ע דרכי גישה, סילוק מכשוליםכמו כן לא תשולם כל תוספת עבור ביצו  .ב

דרשו לצורך הובלה והנחה נוחים של הקוים, התאים יוכיו"ב, אשר י ובורות חפירה

  .במחירוןוהמתקנים השונים, מחיר הנ"ל יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים 

  

  י צנורותוקו   57.14.3

    .מדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחובריםיי  

  בכתב הכמויותלצנרת היחידה  מחיריתכולת 

  , מחיר הצינורות מכל סוג, חומר וקוטר יכלול:57פרק בנוסף לאמור במפרט הכללי 

התמיכות, גושי בטון לעיגון, החבקים, אמצעי הקביעה וחומרי העזר,  האוגנים,  .א

בשטחי המגע בין הצנורות המתכתיים  EPDMאו  / רצועות ניאופרין יריעות
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מכל סוג וחומר ובכל כמות  – מתכתיות או מבטון) ולחבקיםלתמיכות השונות (

 .שיידרש לצורך הנחת צנרת

ספחים  לצנרת מכל סוג  לא נמדדים ולא –אם לא צויין אחרת בכתב הכמויות   .ב

  משולם עבורם בנפרד, ועלותם כלול במחירי הצנרת.

 דוקומילוי מוחזר בהי , לרבות חפירה ידנית,חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע  .ג

  ס"מ מכל צד. 20לצנורות בעובי מינימלי של ועטיפת חול  מצע , לרבות הנדרש

 1.20עבור הנחת צנרת כשעומק החפירה עולה על הבטחת יציבות תעלות חפירה   .ד

מ' ע"י דיפון, תימוך שיפועים או כל אמצעי אחר וזאת בכל סוגי הקרקע 

    , כגון סלע.ההקיימים, פרט לקרקע יציב

 קרקעיים- לצנורות פלדה התת חרושתיותשחול ילן תלת שכבתי מפוליאתעטיפות   .ה

  .וצביעה לצנורות הפלדה הגלויים

קרקעית באמצעות מכשיר - ביצוע בדיקת רציפות עטיפה חיצונית לצנרת תת  .ו

  "הולי דטקטור".   

  .וחיטוי קוי המים , שטיפהצוע בדיקות הידראוליות לכלל מערכותיב  .ז

  ך בצנורות הפלדה.מחבורי הריתו 30%צילומי רנטגן עד   .ח

במצלמת טלויזיה במעגל סגור והעברת דו"ח  ביוב צנרתעבור ביצוע צילום פנים   .ט

  .למזמיןי של הצינורות וקלטת וידאו מיפו ,ממצאי הצילום

ישולם בנפרד כמוגדר בכתב  וזעבור התחברות למערכת פעילה, או ניתוק ממערכת כ  .י

  .5700.24 ןקט ףסעי 57פרק    במפרט כללי טובהתאם למפור הכמויות

  בפועל. ובוצעשלא  העבודות הנ"ל עלות מחיר ההתחברותמלקזז יהיה רשאי המפקח   .יא

  

  ואביזרים שסתומים ,פיםומג   57.14.4

 ושסתומים פיםומג  .א

  אמצעי מדדו ביחידות כשהם מורכבים במקום, מחירם כולל גם אוגנים נגדיים, יי           

 .תקנת השילוט הנדרשוה קביעה ועיגונים                      

  בנפרד ומחירם כוללמשולמים ביחידות, , דרסרים/חצי דרסרים נמדדים רקורדים                      

      ברגים וכ'. אוגנים נגדיים,ברגי עיגון, אוזניים, אטמים,                      

  חוזרים-אל  .ב

  ם מאוגנים או חיבורי הברגה, לרבות אוגנים חיבורימדדו ביחידות ומחירם יכלול יי                       

  נגדיים, אטמים, ברגים וכל הנדרש להתקנה מושלמת.                         

  מסננים  .ג

  מדדו ביחידות ומחירם יכלול חיבורים מאוגנים או חיבורי הברגה, לרבות אוגניםיי                      

  יימדד וישולם  ם וכל הנדרש להתקנה מושלמת. ברז ניקוז,נגדיים, אטמים, ברגי                      

  בנפרד.                      
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  רת ותאי בק   57.14.5

  

כמוגדר במפרט.  ןטו 12.5תקרה ומכסה מותאמים לעומס  מדדו ביחידות ויכללויי  .א

  .במחירוןעבור תקרה ומכסה ממין שונה ישולם בנפרד בהתאם למפורט 

  ורת, לא תשולם תוספת ורואים מחירו ככלול במחיר התא.עבור מפל פנימי, בתא בק  .ב

 20ס"מ לפחות (בגובה  20במחירי תאי מגופים תיכלל גם שכבת חצץ בתחתית בעובי   .ג

  בחלקו העליון של התא. 4ר בקוטר "יוצינור או ס"מ מתחת לתחתית הצינור/מגוף)

ול אף שלבי ירידה חרושתיים לתאים, כמתואר במפרט ובתכניות, מחירם יהיה כל  .ד

  הוא במחיר התא.

כולל ברזלי הזיון להם,  הבטונים השונים ליציקת התחתיות לחגורות היקפיות  .ה

  מחירם יהיה כלול אף הוא במחיר התא.

ת, אשר יותקנו בהתאם למתואר במפרט ומדדו בנפרד מחברים לשוחיכמו כן לא י  .ו

  התא.בכל חדירה ו/או מוצא צינור מהתא, מחירם יהיה כלול במחיר  -ובתכניות 

  

  וי מיםוניקוי וחיטוי מיכלים וק            57.14.6

 בדיקה  ביצוע ניקוי, שטיפה וחיטוי מיכלים וקווי מים לרבות עריכת עלות

ולא משולם  המחירוןבמסגרת  הנחת הצינורות יהכל כלול במחיר - אליתבקטרי

    .בנפרד

ישולם לקבלן   – ים במסגרת הזמנה נפרדתשל קווי מים ומיכל עבור  חיטוי יזום                        

  .במחירוןבנפרד בהתאם לסעיף מתאים 

  

  צביעה יזומה              57.14.7

  צביעה יזומה עבור צנרת קיימת תימדד במטר אורך לפי קוטר הצינור.  .א

  צביעת רכיבים אחרים  תימדד במטרים רבועים.  .ב

ט  טכני מחיר הצביעה כולל הכנת שטח וצביעה בשכבות בהתאם למפר  .ג

  מיוחד זה.

  

  קרקעיות, גילוי דליפות מים-איתור  ומיפוי תשתיות תת           57.14.8

                         

ותיקון  איתורקרקעיות במסגרת ביצוע פרויקטים, או - איתור תשתיות תת  .א

  יבוצע באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.  - נזילות/פרצים בצנרת 

עריכת , ל התשתיות ע"י המנהל, לרבות מדידהעבור איתור ומיפוי יזום ש  .ב

ישולם לקבלן בנפרד לפי סעיף   - והוצאת דו"חות תכניות בתוכנת  "אוטוקד" 

  .המחירון שלמתאים 
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  )("גמל"קרקעי פים על וצומת מג           57.14.9

  

יחידות קומפלט. המחיר יכלול בין השאר את כל עבודות העזר, ימדד ב  .א

ושי הבטון לעיגון האביזרים, קטעי הצנורות התת הצביעה, הספחים, ג

קרקעיים והעל קרקעיים מההסתעפות התת קרקעית ליצירת ה"פיגורה" 

 עית) למעטקרקקרקעית (ברך תת - העל קרקעית החל מההסתעפות התת

  מגופים ושסתומים הנמדדים בנפרד.

קרקעיים עד להסתעפות לעליה מהקרקע, -והספחים התתקטעי הצנורות כל   .ב

ימדדו בנפרד ויכללו במחירי הסעיפים השונים של הצנורות כמוגדר לא 

  במחירון.

יהיה אחיד לכל סוגי הפרטים  מחירוןמחיר סעיף צומת מגופים על קרקעי ב  .ג

המופיעים בתכניות, ללא הבחנה ו/או חלוקה בין סוגי צמתים עם מספר 

 ).3" - 8שלוחות שונה או בקטרים שונים (תחום הקטרים "
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  עבודות רג'י -  60פרק 

  

  שונות  60.01

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט   

תיאור העבודה, סוג העבודה, פירושו, סווג מקצועי כפי שהוא נקבע על ידי הארגון 

  המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע.

  

  לעבודות כח אדם בתנאי רג'ימחירים   60.02

  המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

  שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  א.  

  כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח וההטבות הסוציאליות.  ב.  

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  ג.  

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  ד.  

לי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום דמי שימוש בכ  ה.

  העבודה וממנו).

  הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  ו.             

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.             

  העבודה.מדידה וסימון וכל שיידרש על ידי המפקח לביצוע   ח.            

  רווח הקבלן.  ט.  

  

  ברג'י  אופני המדידה לעבודות  60.03

לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים  המחירוןהמחירים המוצגים בסעיפי   .1  

  א החוזה.ונשמסגרת לכל סוגי המקצועות שיועסקו ב - עבור הפועלים 

אי רג'י בתנ ציוד מכל סוג שהואלעבודות  המחירוןהמחירים המוצגים בסעיפי   .2  

  .(לדוגמא: רתכת, קונגו, טרקטור, משאית וכו') הציוד ומפעילו יהיו  עבור

בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו ביומן העבודה שעות העבודה תרשמנה   .3  

האנשים ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים 

  ה המדוייק.הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות הפועלים ומקום העבוד

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות   .4  

  רגילות.

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור שעות לא   .5  

  ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.

דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא   .6  

  תשלום.ל
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  הוראות ואופני מדידה לתשלום מיוחדות נוספים לפרק  60.01

  

 יח' אופני מדידהמפרט טכניתיאור מספר סעיף

פיזור אספלט בכל שטח יהיה תערובות אספלט  

 באמצעות מגמר.
      

צוות מדידה לסימון בשטח, הכנת  צוות מדידה   60.1.052

תכניות גבהים. חישוב הכמויות 

ורכי סימון ועבודה ומדידות לצ

 כלולות במחירי היחידה.

הסעיף כולל מודד, עוזר, ציוד 

 מדידה.

 י"ע

קבוצת עבודה 60.1.412

עובדים  3הכוללת 

לשיקום בטונים, 

לרבות גנרטור, כלי 

עבודה חשמליים, 

תאורה מקומית 

וכלי ניקוי חשמליים 

וכל כלי וציוד 

הנדרש להשלמת 

 העבודה.

ש כלים חשמליים כוללים: פטי

חציבה חשמלי, פטישון, דיסק 

יהלום, ערבל חשמלי, שואב אבק, 

 .מפוח ובנוסף מסור כביש

רש להשלמת דהסעיף כולל כל הנ

המלאכה לרבות עבודת הפתיחה, 

רבול והיציקה וכל עההכנות, ה

הכלים הנדרשים למעט החומרים 

שישולמו בנפרד או יסופקו ע"י 

 היזם.

 י"ע

מכונת גריסה 60.1.240

נין כולל לפסולת ב

 צוות

 י"ע  
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  מתקנים נושאי אנטנות -  67פרק 

  

  אופן ביצוע העבודה  67.01

  גוף התורן ואביזרים  א.  

הקבלן יבצע מדידות שונות הדרושות לביצוע עבודות השיפוץ (אנכיות   .1    

  התורן, סטיות נקודות החיבור של כבלי קו העיגון מקו אנכי וכד').

עליון של התורן ויבדוק את כל חלקי התורן הקבלן יעלה עד קצהו ה  .2    

ואביזריו, יחזק ברגים רופפים, יחליף ברגים חלודים וחלקים פגומים, 

יבדוק את אנכיות התורן ויתקנו לפי הצורך, יבדוק מצב הריתוכים, 

  יתקן חלקים שבורים או סדוקים ויביאם למצב תקין.

  

  כבלי עיגון מפלדה  ב.  

חוטים  7גידים ובכל גיד  6דר"כ כבלי פלדה בעלי כבלי עיגון התורן הם ב  .1    

  בעלי קוטר אחיד, שזורים סביב לב סיבי.

 180החוטים הם מפלדה רב פחמנית, בעלת חוזק מינימלי למתיחה של       

  ק"ג/ממ"ר ומגולוונים.

של המפרט  -6705ו 6701סעיפים  67הכבלים יתוחזקו בהתאם לפרק       

  הכללי.

  לי העיגון ויישר את הקמטים בכבלים.הקבלן ימתח את כל כב  .2    

  .מחירוןעבור החלפת כבל או התקנת כבל חדש ישולם בנפרד בהתאם ל  .3    

חודשים  3בכל מקרה של התקנת כבל חדש, על הקבלן לחזור ולמותחו       

  מיום התקנתו.

של  -6705ו 6701סעיפים  67מתיחת הכבלים תיעשה בהתאם לפרק       

  המפרט הכללי.

לאחר שסיים הקבלן את פעולת מתיחת הכבלים ונעילת  כשעתיים  .4    

  המהדקים, יחזור הקבלן ויהדק את כל הברגים והאומים.

הקבלן ינקה את חומרי הסיכה הישנים מכל אביזרי העוגנים, ולאחר כל   .5    

פעולות הטיפול, ימרח הקבלן מחדש חומרי סיכה מתאימים וטריים על 

  אבזרי העוגנים.

  קי כבלים משומשים לשימוש חוזר.אין להשתמש במהד      

 6למניעת השתחררות המותחנים ישתמש הקבלן במוט פלדה בקוטר   .6    

  בין המותחנים. 8מ"מ, שיושחל בצורת הספרה 
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  ציפוי באבץ  ג.  

בתרנים המגולוונים יבדוק הקבלן את הציפוי הקיים ובמקומות בהם יגלה     

קנם ע"י צביעה בצבע עשיר אבץ, פגמים, כגון במקומות של תיקוני ריתוך וכד' ית

  של המפרט הכללי. 67034סעיף -תת 67בהתאם לפרק 

לפני ישום צבע עשיר אבץ יש לנקות היטב את המקומות המיועדים לצביעה ע"י     

  מברשת פלדה.

  ס"מ מכל צד. 10הניקוי ייעשה בשטח המיועד לטיפול בתוספת     

  

  צביעה בממיר חלודה  ד.  

ים הקבלן יבדוק את קונסטרוקצית התורן ובמקומות בתרנים שאינם מגולוונ    

בהם תתגלה חלודה ו/או צבע מתנפח ו/או מתקלף וכד', ינקה אותם היטב ע"י 

  מברשת פלדה.

  ס"מ מכל צד. 10הניקוי ייעשה בשטח המיועד לטיפול ובתוספת של     

על גבי המקומות המנוקים יישם הקבלן צבע ממיר חלודה, בהתאם להוראות     

  היצרן.

  

  צביעה  ה.  

ביצוע עבודות הצביעה, לרבות תיקוני צבע והכנות לצביעה יעשו בהתאם לפרק     

  להלן. 67.04, של המפרט הכללי ובהתאם לסעיף 6703סעיף  67

על הקבלן להקפיד על יישום צבעי האזהרה בהתאם להנחיות היצרן. אם הצביעה     

 3ם תוך תקופה של תבוצע שלא לפי האמור לעיל, או אם הצבע יתבלה או ייפג

(שלוש) שנים מיום הביצוע, יחזור הקבלן ויבצע את העבודה שנית, כולל הסרת 

  כל זה על חשבון הקבלן. -הצבע הפגום והכנת השטח לצביעה 

מודגש בזאת, כי על הקבלן לקבל את אישור המנהל בכתב בגמר עבודות ההכנה     

  לצבע וכן לאחר השלמת עבודות הצביעה.

  

  צביעת מפזרת הכבליםמטרדים ו  ו.  

הקבלן ירחיק אדמה וסחף מעל פני יסודות התורן והכבלים לרבות צמחייה וכו',     

  וימנע כל קרבה מיותרת או מגע של התורן או הכבלים עימם.

במסגרת עבודות השיפוץ ינקה הקבלן גם את מפזרת הכבלים ויצבע אותה בצבע     

  אזהרה אדום.

  

  פירוק כבלי עיגון של התורן  ז.  

בכל מקרה שהקבלן יידרש במהלך עבודתו לפרק כבל עיגון ידאג הקבלן מראש     

  להתקין כבל עיגון זמני לפני פירוק כבל העיגון.
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  כלי עבודה ומכשירים  67.02

הקבלן יצטייד בכל כלי העבודה והמכשירים הדרושים לשם ביצוע מושלם, תיקני   א.  

  ת בחוזה זה.ובתנאי הבטיחות המירביים, של העבודות הנדרשו

בין היתר, יכלול הציוד שבידי הקבלן: ציוד טיפוס והרמה, מכשירים לבדיקת   ב.  

מצבו המיכני של התורן, תיאודוליט, מכשיר למדידת מתיחות כבלי העיגון, ציוד 

  בטיחות, ציוד אזהרה וכו'.

הקבלן יעמיד לרשות המנהל את כל הציוד והמכשירים הדרושים לביצוע בדיקות   ג.  

  העבודה בכל עת שיידרש, וכן את כח האדם שיידרש לשם כך.טיב 

 10%מיד בתחילת ההסכם ימסור הקבלן למנהל מכשיר בעל דיוק של עד   ד.  

למדידת מתיחות כבלי העיגון (מהסוג שאינו דורש את פירוק הכבל לשם ביצוע 

  הבדיקה).

  

  טיפול אחזקה בתרני אנטנות  67.03

  :הטיפול כולל את המפורט להלן  א.  

ניקוי מאדמה, פסולת, עצמים זרים וכו', ניכוש עשבים, צמחייה וכד' עד   .1    

לחישוף ונקיון מושלם של תחתית התורן, וכן של פני יסודות התורן 

מ' לפחות  3ס"מ מפני היסוד לפחות, וברדיוס של  10והמיתרים בעומק 

  מהיסוד.

  בדיקת אנכיות התורן באמצעות תיאודוליט.  .2    

  ופילוס התורן.יישור   .3    

בדיקה ותיקון ריתוכים בתורן, כולל הסרת סיבי הריתוך ותיקוני   .4    

  הצביעה.

השלמת ו/או החלפת כל אביזרי הכבלים, למעט כבלים, מנעולי מתיחה   .5    

  ועזקות לב.

האביזרים כוללים ברגים, אומים, דיסקיות קפיציות, תפסים, חבקים,       

  מנעולי סגירה, מהדקי כבלים וכו'.

  בחיבור אל התורן. - 3בחיבור ליד היסוד ו 3מהדקים בכל כבל,  6יותקנו       

  כל האומים יצויידו בדיסקית קפיצית.      

האומים והאביזרים, כגון חבקים, מנעולי סגירה ומנעולי מתיחה,       

  בפחית מכופפת או אום נוסף. - בנוסף לדיסקית  -יצויידו 

  ותקניים.כל האביזרים יהיו מגולוונים, חדשים       

  האביזרים הישנים שפורקו יימסרו למנהל.      

  במפרט הכללי. 67052כאמור בסעיף  -מתיחת הכבלים   .6    

  ניקוי חומרי סיכה ישנים וסיכה חדשה של אביזרי העוגנים החדשים.  .7    

  החלפת והשלמת ברגים חלודים בגוף התורן.  .8    

  ינוי הפסולת.פירוק אבטחות ישנות של מנעולי המתיחה, כולל פ  .9    
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  אבטחת מנעולי המתיחה נגד פתיחה עצמית.  .10    

מ"מ, שיכופף דרך מנעולי  6האבטחה תיעשה ע"י ברזל עגול בקוטר       

  .8המתיחה בצורת הספרה 

  החלפת מנעולי מתיחה, כאשר העבודה כוללת את המפורט להלן:  .11    

החלפת התקנת כבל עיגון זמני שיחובר ישירות אל מפזרת הכבלים,       

מנעול המתיחה, מתיחת הכבל המקורי אל מנעול המתיחה החדש, פירוק 

  כבל העיגון הזמני.

  

בהתאם לכל האמור בסעיף זה ועפ"י כמות המנעולים  - אופני המדידה  ב.  

  המוחלפים.

  

  צביעת התורן וזרועותיו  67.04

  הצביעה תיעשה כדלקמן:  

  כנית, כולל הצבע המתנפח.גירוד הצבע הישן והמתקלף בעזרת מברשת פלדה מ  א.  

  

גירוד, שפשוף והסרה מוחלטת של החלודה ע"פ התורן בעזרת מברשת פלדה   ב.  

  מכנית.

  

  צביעת התורן:  ג.  

צביעה בשתי שכבות של ממיר חלודה "טמבור"  -בתרנים לא מגולוונים   .1    

  או שווה ערך של האיזורים שנוקו, ועפ"י הוראות היצרן.

של "טמבור" או  HB 13בצבע יסוד צינקכרומט צביעה באותו האיזור       

  שווה ערך.

צביעת התורן כולו בצבע עליון "איתן" של "טמבור" או ש"ע, בגוון אדום       

  ולבן, עפ"י הוראות היצרן.

ניקוי נוסף של האזורים שנוקו בממיס ארדרוקס  -בתרנים מגולוונים   .2    

G551 יצרן.מתוצרת "כמיתעש" או שווה ערך, עפ"י הוראות ה  

צביעה בצבע יסוד "מגינול" של "טמבור" או שווה ערך, עפ"י הוראות       

  היצרן.

צביעת התורן כולו בצבע עליון "איתן" של "טמבור" או שווה ערך, בגוון       

  אדום לבן עפ"י הוראות היצרן.

  צביעת מפזרות הכבלים בצבע אזהרה אדום.  .3    
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  הערות לצביעת תרנים  ד.  

  בצביעה סופית אלא לאחר אישור בכתב של המנהל. אין להתחיל  .1    

לא תתקבל כל טענה בנושא זה ולא יאושר לתשלום תורן שלא ניתן לגביו       

  אישור המנהל כנדרש.

את ההכנות לצביעה, כמפורט לעיל, יש לבצע רק לאחר ביצוע כל   .2    

  הטיפולים הנדרשים בתורן, הן בסעיף זה והן בסעיפים אחרים.

  

  המחיר כולל את כל המפורט לעיל. -  המדידהאופני   ה.  

  

  החלפת כבלים  67.05

העבודה כוללת התקנת כבל עיגון זמני, פירוק הכבל הישן, התקנה ומתיחה של   א.  

  הכבל החדש ופירוק כבל העיגון הזמני.

  חודשים (נכון גם לגבי התקנה בלבד של כבל חדש). 3מתיחה נוספת לאחר     

  כל האמור בסעיף זה ועפ"י מ"א הכבל המוחלף.בהתאם ל - אופני מדידה  ב.  

  

  ציוד, חלקים וחומרים  67.06

כל הציוד, החלקים, החומרים והרכיבים, אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים,   א.  

  בלתי משומשים ומתוצרת משובחת ואמינה.

הם יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, ובהיעדרם, לתקני ארץ     

  של המפרט הכללי. 67לדרישות המפורטות בפרק  ייצורם, וכן

החלקים והחומרים, שיותקנו ע"י הקבלן, יהיו זהים לאלה אשר במקומם הם     

  מותקנים. אלא אם כן הורה המנהל אחרת.

  אישורו של המנהל לדגם האביזר או החומר אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו.    

  

, אשר לדעת המנהל לא יתאימו כל הציוד, החלקים, האביזרים או החומרים  ב.  

לדרישות הטיב והאמינות, יסולקו לאלתר ע"י הקבלן, וחלקים אחרים יסופקו 

  במקומם ללא דיחוי.

הקבלן מתחייב, אם יידרש לכך ע"י המנהל, לספק דוגמאות מהחומרים     

  והחלפים, אשר עליו לספק במסגרת מכרז/חוזה זה.

  

לן חומרים, חלקי ציוד ורכיבים לבדיקת אם יידרש לכך ע"י המנהל, ימסור הקב  ג.  

אדם מקצועי לביצוע בדיקות באתר, -מכון או מעבדה מאושרים ו/או יזמן כח

  לרבות כל הציוד והמכשירים הנדרשים לבדיקות המיוחדות שתתבקשנה.

מודגש, כי הבדיקות כנ"ל נכללות במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תמורה     

  נוספת עבורן לקבלן.

  

כל החלקים, האביזרים והחומרים אשר יוחלפו ע"י הקבלן בחדשים, יוצגו   .ד  

  למנהל.



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  381עמוד 

  אופני התשלום לעבודות  67.07

  מחירי היחידה כוללים את כל האמור לעיל.               

על הקבלן לתאם מראש את כל עבודותיו עם הפיקוח, עם רשות שדות התעופה                      

המוסמכות, ויראו את התאום כנ"ל כאילו נכלל במחירי ועם הרשויות השונות 

  היחידה השונים ולא תשולם עבורו תוספת.

  

  נחל רחם ונימרה מפעל ניקוז – 69פרק 

  

  כללי  69.01

לצורך הגנה בפני  90מפעל ניקוז נחל רחם ונימרה הינו פרוייקט שבוצע מערבית לכביש 

, שבאחריות אחזקת רש"ת, המתקנים הבאים שטפונות על שדה התעופה תמנע וכולל

  :שאחזקתם תבוצע במסגרת החוזה

 נחל רחם.- סוללת הגנה  .א

 סוללת הגנה נחל נימרה.  .ב

 דרך גישה לאס"ף נימרה.  .ג

  

  במסדרת מפעל הנקוז קיימים גם מתקנים באחריות אחזקה של נתיבי ישראל:

 .90מעבר תת קרקעי מתחת לכביש    .א

  .90רצועת כביש   .ב

  

  קוזיתחזוקת מפעל הנ  69.02

 רת חוזה זה.גאחריות רשות שדות התעופה תבוצע במסהמתקנים שבקת תחזו  .א

ערבה ועל פי אישורה  –עבודות התחזוקה תתבצענה בתיאום עם רשות ניקוז ונחלים   .ב

 המקצועי.

עבודות התחזוקה תתבצענה להבטחת תפקודו השוטף של מפעל הניקוז ויבוצע   .ג

 במועדים ובמקרים הבאים:

 יטפוןגשם משמעותי ו/או שאירוע  אחרי בהתאם לצורך -אחזקת שבר  .2

 /או הצפה.ו/

 במסגרת עבודות "הכנה לחורף" בעונת הקיץ. - אחזקה מונעת  .3

 במפעל קורתיסיורי ב תייחס לדו"חותצורך בהעפ"י התיקון ליקויים  .4

רשות גורמי ע"י גורמי רשות שדות התעופה ו/או שיבוצעו מעת לעת 

חורף, סיור ביקורת וכוללים בין היתר סיור הכנה לניקוז ונחלים 

לאחר אירוע גשם משמעותי, סיורים עפ"י דרישת נציג רשות היקוז 

 .ערבה -ונחלים 
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  סוג העבודות  69.03

 .ולסתימת חריצים עבודות עפר לתיקון סוללות ההגנה  .א

 כולל רשתות מתוצרת "מקאפרי" או ש"ע.תיקוני גביונים ומזרוני גביונים,   .ב

   הזרימה ולאורך סוללות ההגנה.ניקוי סחף וסחופת לאורך תוואי   .ג

  

  אופני המדידה והמחירים  69.04

כל העבודות לאחזקת המיפעל (אחזקה שוטפת ו/או אחזקת שבר) יבוצעו במסגרת סעיפי   

   ומפורטים במפרט המיוחד. המחירון
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  פרטים ואביזרים - נספח 

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  384עמוד 

  

  

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  385עמוד 

  

  

  

  

  

  



 הסכם מסגרת לביצוע עבודות ואחזקת מערכות
 

 386מתוך  386עמוד 

  

  

  

 


		2017-06-21T14:14:47+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




