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  רשימת המסמכים

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

    יוחדיםמתנאים כלליים   1 מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני   2 מסמך ג'

  מדידה מיוחדים

יה: (המהווה חלק בלתי כללי לעבודות בניהמפרט ה

  ) 1נפרד מנספח ב' 

 מס'  כתב כמויות  מסמך ד'

 פרק

  השנה  שם

  2009  מוקדמות  00  תוכניות  מסמך ה'

  2011  עבודות עפר  01    

  1998  עבודות בטון  02    

  2004  עבודות איטום  05    

  2008 ומסגרות פלדה נגרות אומן  06    

  1990  מתקני תברואה  07    

  2015  מתקני חשמל  08    

  2001  עבודות ריצוף וחיפוי  10    

  2005  עבודות צביעה  11    

  2008  אלומיניוםעבודות   12    

 2000 מסגרות חרש19    

  2008  נגרות חרש  20    

  2007  אלמנטים מתועשים  22    

יכנס לתוקף בזמן   הריסות ופירוקים  24    

  פרסום

  1995  מערכות גילוי וכיבוי אש  34    

  1993  משטחי בטון  50    

  2014  עבודות סלילה  51    

  לא פורסם  עבודות ברג'י  60    

  תקנים ישראליים    

  2007הוראות למתקני תברואה  - הל"ת     
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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  ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,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

  התקנים הישראלי.

  

  

  

  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

ומואר בשטח  והרכבת אוהל ממוזגתכנון, אספקה כוללת  במסגרת התקשרות זוהעבודה 

 12מטרים ובאורך של כ  3מ"ר ובנוסף שני שרוולים לכיסוי המסוע ברוחב של כ  2450של כ 

מידות  חודשים 8לתקופה של כ  מ' 12מ' ובאורך של כ  5מ'  ומעבר הנוסעים ברוחב של כ 

  : מ'.  70/35האוהל יהיו 

 ציה, מערכת מיזוג אוויר ם ומפורט של האוהל לרבות הקונסטרוקתכנון מוקד

 .םותאורה הכוללת תאורת חירו

  "ייצור אספקה והרכבת האוהל לרבות מערכות מיזוג ותאורה ולרבות שני "שרוולים

 . 25לכיסוי המסוע ומעבר הנוסעים משער 

             

  האתר 00.02

. רצפת המגרש משמשת 3בצידו המזרחי של טרמינל  25 חניה מספר מגרשאתר משמעותו 

ועל גביהן יריעות איטום  (תקרות דרוכות) , ועשויה לוחדי"ם3מרתף של טרמינל כתקרת ה

  .בגמר מסורק ס"מ 12המוגנות באמצעות פלטות בטון בעובי של כ 

  

  מים וחשמל 00.03

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

, אך ההתחברות אל מקורות המים 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.

והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים  .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

אתר חשבונו ואחריותו אל מחוץ ל על, 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

ום עבודה או בהתאם המתנהלת באתר ובמבנים הסמוכים ותסולק בסיום כל י

  לדרישת המפקח. כנ"ל לגבי כלי עבודה וציוד מכני.

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 

  לן . בהן, וניתן יהיה לגבותן ישירות מהקב אהקבלן אשר ייש

  

  אתר העבודה ניקיון 00.05

על הקבלן לנקות  ובהתאם לכל דרישה של המפקח, העבודהכל שלב בביצוע  בגמר .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 המפקחשל המ נקיים לשביעות רצונו המלאה

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

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

   העבודה השונים. המבנה ו/או לכלוך אחרים מחלקי

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

  וסביבתם מוכנים לשימוש מיידי.

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.

  

    עהניעת הפרעות לתנומ 00.07

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

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

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

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

  המפקח, לשביעות רצונו ולפי דרישות מנהלת הנמל.
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מ'  5לרבות שער כפול ברוחב של , גדר איסכורית עם לוחות חדשים בלבדהגידור ייעשה  .2

על מנת לשמור על הבטיחות באתר בצד המזרחי של האתר וצד המערבי של האתר, 

  והמשתמשים בדרך, כנדרש בתקנות.    

בזאת לפנות את כל הציוד בסיום העבודה ולהשאירו ללא מפגעים ו/או הקבלן מתחייב  .3

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

  

  יםבאתרוגורמים אחרים י המזמין מניעת הפרעות ותיאום עם נציג 00.08

, אשר יהיו בסמוך למבנה קייםמובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי  .1

  בצוע העבודה.פעילים במהלך 

, 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 מלא עם נציגי  מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה

  .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 

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

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  -על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה  עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל .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

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

  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

הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם ומתחייב  .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.

  

  בשטחהתארגנות  00.12

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

  באתר.

הבניין, כלים וכו', דרוש אישור של  ילתשומת לב הקבלן, למקומות אחסנת חומר .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  

  שדות התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים של הקבלן.

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

  ימים שנדרש לכך. 30באישור ובין אם לאו, בתוך 

  

  קבלןרכיבים לטיפול הדו"ח  00.13

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

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

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.

  עבודות.החיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע יזה ישמש כמסמך 

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

  שר.לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאו פקחהמ .3
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  השתתפות בסיורים וישיבות 00.14

במסגרת החוזה יהיה על הקבלן ועל נציגו הקבוע בנמל התעופה להשתתף בסיורים  .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. –ובישיבות  בגין ההשתתפות בסיורים .2

  

   עויצוע בשלבים וסדרי ביצב 00.15

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

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

. על הקבלן לדאוג לכך, אתרע"י מנהלת הע"י המפקח ובכפיפות לתנאים ,שיוכתבו 

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

  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

  דה או חלק ממנה. ביחס לכל סוג עבו

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

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

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

  

   חזרת השטח לקדמותוה 00.16

 תיקון נזקים: .1

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

ם אחרים, שבוצעו בשטח על יומתקנ , מבניםציודו, כליו, וכו' לכבישים, משטחים

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 םוניתיק

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

  העבודות או של חלק מהן.

 השבת מצב השטח לקדמותו: .2

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

  ת מהחומרים, שהשתמש בהם לעבודתו, לשביעות רצונו של המפקח. ופסול
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  צוותי  העבודה של הקבלן וקבלני המשנה צוות ניהולי של הקבלן, 00.17

    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

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

  העבודה.

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

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

 הכרות עם אותיות האלפבית הפונטי. ובקיא בשפה האנגלית ברמה של

ע"י המנהל או מי מטעמו תחשב כאילו ניתנה  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

 ריות הכוללת לפעילותם.באח אוייש

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

נציג הקבלן יעמוד בדרישות להנפקת אישור כניסה קבוע לשטחים המוגבלים   .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

מינהל  - 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 סטופ"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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 ביצועמהנדס/הנדסאי  .4

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

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

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

 ./עבודותפרויקטיםהול ביצוע נישנות ניסיון ב 7בעל מינימום  והטכנאים

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

 .עפ"י החלטת המנהל

 ממונה בטיחות .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

יישום הוראות הבטיחות השונות הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל 

 ממונה הבטיחות מטעם הרשות.

    צוותי העבודה של הקבלן וקבלני המשנה .6

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 כלים, ההיטב בהפעלת ה ניםאומו מיהיים וקבלני המשנה הצוות

  .ביצוע העבודותכני וציוד הבטיחות הדרושים לצורך יהמ

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

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

  החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

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

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

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

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

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

  ת ערעור.הקבלן לפי סעיף משנה זה היא ללא זכו

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

 אחר שהעסקתו אושרה ע"י המנהל.
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  שונות 00.18

  סדר קדימויות .1

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

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

  ניתנת לערעור.

  רציפות בביצוע עבודה  .2

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

  ביצוע, דרישות המפרטים או הנחיות המפקח.

  עבודה שלא תימדד .3

בנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה ולא 

  הן יכללו במחירי היחידה של הקבלן:ן בנפרד וישולם עליה

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

 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

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

  המזמין.

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

 מים, לרבות סידורי ניקוז ארעי.

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

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

  וקם וסילוקם בסיום העבודה.הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה, פיר

  הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר

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

  העבודה וממנו.

 .אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה עליהם  

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

  לרבות פירוקו וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

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

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

  ממנו.ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים  

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

  מכס,  מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

  ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים

  בעלי ספק כח עצמי ומחסומי ניו ג'רסי.

  העבודה הרגילות, וכן בחגים חריגות מעבר לשעות ביצוע העבודות בשעות

 ללא תוספת תשלום. ובשבתות
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 .ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף  

 .אספקת וצריכת חשמל  

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

  ניהול הביצוע והבטיחות באתר לרבות קבלני המשנה מטעם הקבלן וקבלנים

  המזמין.אחרים מטעם 

 .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

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

ל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין ובכל

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

  

  תקופת ביצוע 00.19

  אבני הדרך לפרויקט הינן:

ימי עבודה מקבלת  7יוגש לאישור הרשות עד  –תכנון מוקדם   .א

  .צו התחלת עבודה

מועד ימי עבודה מ 14  לאישור הרשות עדיוגש -תכנון מפורט    .ב

  .אישור התכנון המוקדם

ייצור, אספקה והתקנת האוהל כולל מערכות המיזוג סיום   .ג

וכל יתר הדרישות המפורטות במפרט הטכני  והתאורה

 מיום אישור התכנון המפורט.ימי עבודה  30 עד– והחוזה 

דה. לוח מתאריך צו התחלת העבו שבועהקבלן יגיש לאישור המפקח תוך  .1

מפורט לביצוע העבודה. לוח הזמנים מפורט יוכן ע"י  GANTזמנים בשיטת 

הקבלן. לוח הזמנים המפורט יהיה ברמת פירוט כזו שתאפשר למפקח 

ולמזמין להבין  היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן. לוח הזמנים 

ת המפורט יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות א

הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משאבי הביצוע הריאליים הנדרשים 

לביצוע כל פעילות (ציוד / כח אדם) ובכלל זה פעילויות ניהוליות (דיגום 

 מוצרים ומועדי אספקתם). 

 לוח הזמנים יכלול את כל ההזמנות "בביצוע" או "המתוכננות". .2

 MSצעות תוכנת באמ C/P/Mהלו"ז יוכן בעזרת מחשב ערוך לפי שיטת  .3

PROJECT . 
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לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור המפקח והמזמין ויעודכן ע"י הקבלן  .4

 עפ"י ההערות שיימסרו על ידו.

  
  
  

  חומרים ומוצרים 00.20

  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 

  פי דרישת המפקח. 

  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

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר 

הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את 

  קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.

  תעודת אחריות .4

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

תה דרישה ילאתר, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או הי

  כזאת באחד ממסמכי החוזה.

  

  הסתרת מקום העבודה 00.21

בהיקף אזור העבודה לרבות שער כניסה עם מנעול.  איסכוריתעל הקבלן לבצע גדר  .1

 ו/או הגדר פרוק, הזזה והרכבה מחדש של אלמנט ההסתרההמנהל רשאי להורות על 

  מפעם לפעם.

ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובעברית "סכנה ו/או הגדר המסתור כל דופן/צד של על  .2

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

העבודה, שם הפרויקט, שם מנהל  בכניסה לאתר יציב הקבלן שילוט כללי המציין: .3

 מספרי טלפון  למקרה חירום  וכו'.

ועליו לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר   ושלטים , גדרותביצוע הסתרותעבור  .4

 להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.
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  קשר אלחוטי 00.22

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

  , וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצמה ותדרים.ו/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 00.23

הקבלן יהיה רשאי להעמיד בשטח האתר מבנים לצרכיו. באחריות הקבלן לקבל את 

 ההיתרים על פי כל דין וכן לחברם למקורות הזנה שהרשות תעמיד לרשותו

  

  האתר/נמל תעופה תנועה בשטח 00.24

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

ת נמל התעופה הן לצרכי ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, הנהלוממנו, 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

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

  באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 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

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

. במיוחד יש לשים לב בחציית ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל

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.

בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי מודגש  .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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  הקבלןאחריות  00.25

עפ"י הכתוב בחוק הקבלן יהיה אחראי לעבודות שיבצע במסגרת חוזה זה לתקופה  .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 

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

בויותיו, רשאית רש"ת לבצע את העבודה ו/או יאת התחיהקבלן  םיקייבאם 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.  בהפיצויים כמפורט 

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

 העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 
 נה ולשלמותם של המתקניםלפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקי

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 

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

  אחרת.בכל האחריות הכספית וה

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

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

בכל גם באתר וגם על גבי תכנית  שקיבל מהמפקח.  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 

  נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקומם בתוכניות.

. , לפני תחילת ביצוע עבודותהאתר צוע עם גורמיילבצע סבב תאום ב יהיה על הקבלן .6

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

 הצעתו.
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  תיעוד -בתשתיות תת קרקעיות  עבודות 00.26

המפקח, יהיה על  באם יידרש על ידי 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 00.27

   .אקדח מסמרותאמצעות הסכם זה ב צוע עבודות במסגרתיאין להשתמש בב

  

  סמכויות המפקח 00.28

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

קרה של וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במ 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.

 בכפוף לתנאי החוזה.להעסקת קבלני משנה,  מראש הקבלן חייב באישור המפקח .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 

או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את מסוימת עבודה 

  ע"י המפקח. העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע

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 00.29

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

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

העבודה שיידרש לשם ביקורת וכוח  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 00.30

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

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

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

  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

בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים 

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

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

  

  שיסופקו לאתרים דגמים של מוצרים ואביזרים 00.31

דגמים מכל המוצרים, חומרים  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

  תב ע"י המפקח.מאושרים בכ שאינםהשתמשו בחומרים 

  הבטחת אספקת חומרים והציוד 00.32

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

  אספקת חומרים וציוד במועדים מאוחרים.

  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.33

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

יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים טכניים, מפרטים, תעודות, תו תקן השונות, 

  וכו'.
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  שם היצרן 00.34

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 רשווי ערך מיצרנים אח אפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים

  מוצריהם גבוה יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. 

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

  אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.

  

  המונח "שווה ערך" 00.35

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

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

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. 

וג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם טיבו, איכותו, ס .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

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

, יהיה המפקח רשאי לקבוע במחירוןאיכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או 

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 00.36

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

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 

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

  הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי.

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 00.37

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 

  וצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.יורחקו מהאתר חומרים ומ
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  מידות וסטיות אפשריות 00.38

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 

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

  המוצרים על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. 

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 

  במידות כאמור לעיל. שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי התאמות

  

  העברת חומרים וציוד 00.39

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 -למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו עללא יועבר ציוד מאושר  .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 00.40

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

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 00.41

ל"סילוק"  נדרשלא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם היה 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
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  היחידות ולעבודות המשלימות באתר העבודהבקרת איכות לייצור  00.42

ר ועל חשבונו, ותבוצע בקרת איכות, באחריות מפעל הייצ קונסטרוקציית המבנה ייצורעל   .א

. בקרת האיכות זה חוזה מסמכי ולשאר לתוכניותלמפרטי הייצור,  תןהתאמ בדיקתל

בודות לרבות כל ע הקונסטרוקציה ייצורהייצור ותכלול את כל השלבים ב במפעלתבוצע 

 הגמר והמערכות שלהן.

. במפעל האיכות בקרת תחום על ממונה אשר המפעל עובד"י ע תבוצע האיכות בקרת  .ב

 בקרת בתחום מתאימה הכשרה עבר אשרמהנדס או הנדסאי רשום,  יהיה"ל הנ העובד

  .זה בתחום מיומן והינו איכות

), אשר תכלול את כל הנושאים  CHECKLISTיכין רשימת בקרת איכות (  הקבלן  .ג

במפעל. הרשימה תוגש לאישור המנהל,  הקונסטרוקציהוהתחומים הקשורים בייצור 

  והקבלן יתקן וישלים את הרשימה עפ"י הוראות המנהל.

בקרת האיכות, לאחר אישורה ע"י המנהל, תשמש את הממונה על בקרת  רשימת

  ונסטרוקטיבי.רכיב הקהאיכות במפעל, לרישום כל המידע לגבי כל 

במפעל תתבצע רק לאחר מסירת רשימת בקרת  כל רכיב קונסטרוקטיבישל  קבלה  .ד

רשימת בקרת האיכות תהיה חתומה ע"י הממונה  של בקר האיכות של המפעל. האיכות

 בקרת דרישות בכל עמד שהאלמנטעל בקרת האיכות במפעל, אשר יאשר בחתימתו 

  .הייצור במפעל האיכות

 ,מוקדמות במפרט הכללי - 00של פרק  00.08בנוסף לאמור בסעיף  הינו לעיל  האמורכל   .ה

לכל העבודות המבוצעות במפעל ובאתר העבודה (לרבות הפעלת בקרת האיכות כאשר 

  לא ישולם עבורה בנפרד.  אלמנטכל  של הקומפלטכלולה במחיר מעבדה מוסמכת) 

  

  סימון ומדידות  00.43

 מהמפקח את מיקום השטח.הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל  .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 ותהוצאות המדיד .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 ,

  השתמש בסימונים לבקרת העבודה.יאפשר הקבלן למפקח ל

 על חשבונו.ות והסימונים, יבוצעו ע"י הקבלן כל המדידות, ההתוויו .5
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 )ביצוע (לאחר עדות - AS MADEתוכניות  00.44

 ,)  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  3+ אורגינל +  מדיה מגנטיתהקבלן יכין בגמר העבודה  .2

 , התשתיות של העבודותבהתאם למפרט הרשות המצורף בנספח,  , ביצוע

והמערכות, לרבות מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח לפני הקבלה 

  הסופית של העבודה.

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

  העבודה.

  

  דמי בדיקת דגימות –החומרים והמלאכה  בדיקות טיב 00.45

, 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

  חשבונו ע"י מעבדה מוסמכת לפי דרישת המזמין.

  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 

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

  פקע"ר וכן כל רשות מוסמכת אחרת.

 .('נוחות בעבודה, חסכון וכו) דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו  

  דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות

  החוזה.

 .הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא  

  ולנה על הקבלן בכל מקרה.לעיל, תחההוצאות 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
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  תכנון 00.46

  תכנון מטעם המזמין .1

מסמכי המכרז כוללים תוכניות המהוות תכנון ראשוני ומנחה, והיא נועדה להגדיר 

 עקרונות התכנון ויישומם בתכנון המוקדם והמפורט שיגיש הקבלן הזוכה.את 

בנושא חשמל ומיזוג אוויר התכנון מטעם המזמין הינו תכנון סופי ומפורט והקבלן 

 רשאי לאמץ את התכנון אך יתכן וידרש להשלים חלקים נוספים בתכנון.

  תכנון מטעם הקבלן .2

בשני שלבים, תכנון מוקדם ותכנון מפורט. במסגרת התכנון הקבלן נדרש לתכנון                       

  המוקדם ידרש להציג הקבלן את התוכניות והמסמכים הבאים:

חים במעטפת המציגה את הפת 1:100תוכנית אדריכלית ב   .א

האוהל, מיקום עמודים. התוכנית תלווה בשני חתכים מכל 

 כיוון של האוהל וכן בהדמיה

עמידות האוהל בדרישות  חישובים סטטים ודינמים להוכחת  .ב

התכן וכן לעמידה בתקנים הרלוונטים בדגש על תקנים 

 במהדורתם האחרונה. 412,413,414,1225

תוכנית קונסטרוקציה סכמטית המציגה את עקרונות   .ג

הקונסטרוקציה הנושאת, מיקום וגודל משוער של עמודים, 

גודל משוער של קורות וכן פרטי חיבור עקרוניים לרצפת 

 הבטון.

מיפרט טכני ליריעות האוהל, לקונסטרוקציה לפרזול המוצע   .ד

 בדלתות.

 מיפרט טכני וקטלוגים לגופי התאורה  .ה

 מיפרט טכני וקטלוגים ליחידות המיזוג המוצעות.  .ו

במסגרת התכנון המוקדם ידרש להציג הקבלן את התוכניות והמסמכים                               

  הבאים:

  1: 50תוכנית תנוחה בקנ"מ.  

  1: 25חזיתות בקנ"מ.  

  1: 25חתכים בקנ"מ.  

   1: 10פרטי ביצוע בקנ"מ   ,  

 רשימות מסגרות ונגרות ללא קנ"מ והכוללות את הפרזול המאושר  

  1: 50תקשורת, תאורה בקנ"מ וחשמל תעלות תוכנית.  

  1:50תוכנית מיזוג אויר בקנ"מ  

 1:50בקנ"מ  תוכנית קונסטרוקציה  

  לנושא חיבור העמודים לרצפת  איטוםתוכניות איטום ו/או מפרטי

 .הבטון
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   תוכניות יוגשו בגיליונות בגודל המתאים לדרישות לעיל ופרטים בחוברת

A4/A3. 

 ושם המתכנן. קבלןע"ג התוכניות תצוין מספר הגרסא,  שם ה 

 .תוכניות שלא יוגשו במלואן יוחזרו לצורך הגשה מלאה 

  העברית.המפעיל יגיש את כל התוכניות ומסמכים בשפה 

 קבלני קבלן, אחראי להפצת תוכניות העבודה המפורטות שאושרו ל קבלןה

 החומרים מטעמו.הציוד והמשנה ולספקי 

 יישא בכל ההוצאות הקשורות בשכפול תוכניות העבודה ובהפצתן. קבלןה 

 .הרשות תבדוק את התוכניות ותחזיר עותק מאושר למפעיל להמשך טיפול 

  ( שבעה ) עותקים ועל גבי קובץ במדיה מגנטית בפורמט  7התוכניות יוגשו  ב

DWG 

 

למען הסר ספק המזמין אינו מתחייב לקבל את התכנון המוצע של הקבלן גם אם הם עומדים 

  בדרישות המכרז

  

  מתכננים מטעם הקבלן   .3

 10הקבלן יבצע את התכנון באמצעות מתכננים מומחים בתחומם ובעלי ניסיון של 

שנים לפחות. המתכננים יהיו מהנדסים ו/או אדריכלים הרשומים בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים ובעלי רישיון בתוקף אלא צויין אחרת בהמשך. המתכננים 

יערכו ביקורים סדירים כחלק מהפיקוח העליון שלהם ויוציאו דוחות מסכמים לכל 

  שעות מיום הביקור. 48ביקור תוך 

  הנדרש לפרויקט:להלן צוות המתכננים 

  בעל רישיון בתוקף אדריכל

  בעל רישום ורישיון במדור מבנים. מהנדס קונסטרוקציה

  מהנדס -בעל רישיון חשמלאימהנדס חשמל 

  מהנדס מיזוג אוויר 

  מהנדס/אדריכל  –יועץ איטום 

הקבלן רשאי להוסיף מתכננים מטעמו לפי ראות עיניו אך על חשבונו ולא תשולם כל 

  תוספת כספית.
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  אחריות הקבלן לתוכניות ומסמכי התכנון .4

  .המבנההמבצע יהיה האחראי הבלעדי לטיב התכנון ובכלל זה ליציבות   .א

אישור התוכניות והמסמכים ע"י המנהל אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית   .ב

וגשו ישל המבצע לתוכן התוכניות, לחישובי היציבות ולמסמכים האחרים ש

  לאישור המנהל.

כנון ע"י המנהל לא יפטור את המבצע מאחריות לשגיאות, טעויות אישור הת  .ג

דיוקים ו/או ליקויים בתכנון וביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר -ו/או אי

  יותר בכל זמן שהוא.

אישור התוכניות והמסמכים ע"י המנהל אינו משחרר את המבצע מדרישה   .ד

אישור מפורש בכתב  כלשהי הכלולה במסמכי מכרז/חוזה זה, פרט אם ניתן לכך

 ע"י המנהל.

כל נזק הכרוך בליקויי תכנון וביצוע ו/או הנובע מהם, יתוקן במלואו ע"י המבצע   .ה

 חשבונו.-ועל

  

  אישור התוכניות ומסמכי התכנון .5

 

לקונסטרוקציית המבנה, לחיפוי קירות וקירוי אישור התוכניות ומסמכי התכנון   .א

 יקבע לצורך כך, לרבות:יתבצע ע"י המנהל ו/או כל מי שהמנהל הגג 

  יועצים ו/או מומחים שנקבעו ע"י המנהל. .1

או מעבדות  רשויות וגופים ציבוריים כגון מכון התקנים, הטכניון .2

  .בדיקה מאושרות

  כל גורם נוסף שיקבע המנהל. .3

  החומרים ההנדסיים שיועברו לבדיקה יכללו בין היתר:

  והקיבוע של תוכניות עבודה חתומים לביצוע לרבות כל פרטי החיבור

 המבנה.

 .פרטים לביצוע חיפוי וקירוי המבנה 

  מפרטים מיוחדים לביצוע כל הפרקים הרלוונטיים כגון: קונסטרוקציית

אלומיניום, עבודות חיפוי וקירוי, איטום המבנה על כל חלקיו, קיבוע 

 המבנה לתשתית הקיימת.

 כתב כמויות לביצוע כל היקף העבודה שיכלול את כל רשימת הכמויות 

  הנדרש. רשימת הכמויות תכלול תמחור כל סעיפים אשר ברשימה. 

העברת החומר לבדיקה והחזרתו, תיעשה ע"י המבצע ועל חשבונו, לפי הנוהל 

     .שיקבע המנהל ובמסגרת לוח הזמנים המפורט

  

עם גמר אישור התוכניות והמסמכים של שלב התכנון המוקדם, יספק המבצע למנהל   .ב

 HARD) (חמישה) עותקים של כל התוכניות והמסמכים המאושרים  5
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COPY).ומדיה מגנטית עם קבצי התכניות והמסמכים�כל פיגור במסירת התוכניות 

ע יחויב והמסמכים (לרבות המדיה המגנטית) יחשב כפיגור בלוח הזמנים והמבצ

בתשלום של פיצויים מוסכמים לכל יום של איחור, לפי החוזה.  הסכום בו יחויב 

המבצע יופחת מהתשלום ראשון (או מהתשלומים הראשונים) אשר מגיע לו בגין 

  ביצוע במסגרת הסכם זה.

חישובים,  נדרש המבצע לספק תכניות, ומובהר בזאת כי במסגרת מכרז/חוזה זה, שב  .ג

ובמדיה (HARD COPY) ו לספק אותם בשלושה עותקים פרטים וכד', עלימ

  מגנטית.

מודגש בזאת כי כל ההעתקים והצילומים של התכניות והמסמכים (לרבות מדיה   .ד

מגנטית) אשר יידרשו במשך כל תהליך אישור התכנון, יבוצעו ע"י המבצע ועל 

 חשבונו.

 

 חילוקי דעות בשלב התכנון .6

המוקדם ושלב התכנון המפורט) חילוקי  נתגלו במהלך שלבי התכנון (שלב התכנון

בנושאי תכנון ו/או התאמתם לנדרש במסמכי החוזה והתקינה המתאימים,  דעות

  החלטתו של המנהל קובעת.

                             

  עבודות בשעות חריגות 00.47

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

, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של ו/או תפעוליות צעיותלמנוע הפרעות מב

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

  שבתות וחגים.השבת) 

כן יתכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, כמו  .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 00.48

  כללי .1

מחירי היחידה יכללו את כל הנאמר לעיל לרבות עלויות התכנון וביצוע הכל עד 

שאינן מוזכרות במסמכי המכרז אך נדרשות לביצוע מושלם, לרבות רכיבים ועבודות 

 ,יהיבמהלך התכנון ולאחר הזכהאוהל ישתנה  שטח במידה וגודל לביצוע העבודה.

ההגדלה או תחושב הרשות,  וזאת על פי הנחייה בלעדית של   ,כלפי מעלה או מטה

  של השינוי. ההקטנה על פי החלק היחסי
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  המתנה, הפרעות ועבודה בתנאים קשים .2

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

 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'.  

  

  בכתב הכמויותשאינן מופיעות  עבודות .3

מסמכי המכרז ואינן בשאינן מופיעות המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת של המפקח . קשורות לביצוע האוהל

ואין הקבלן רשאי לבצע עבודות חריגות על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי 

אחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן המפקח, אולם ה

  במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי. 

ייקבעו עפ"י מחירי  כתב הכמויותביוחד להן סעיף  אמחירי עבודות חריגות של

, כתב הכמויותבבהעדר עבודות דומות  .כתב הכמויותבעבודות דומות המופיעים 

 :הבא ועפ"י סדר העדיפויות אופנים בשלושהייקבעו המחירים 

  "מאגר מחירים לענף הבניה –לפי "דקל. 

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

  .באם אין סעיף מתאים ב"דקל" מאגר מחירים לענף הבניה –שיפוצים") 

 .לפי ניתוח מחירים 
  

ותינתן בכתב לגבי אותה קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח 

  עבודה לפני תחילת עבודה.

  

  להלן עקרונות חישוב עלות העבודות:  .4

  "בהתאם למחירים המופיעים  -מאגר המחירים לענף הבניה  -"דקל

תינתן תוספת קבלן . " בניהעבודות -דקלבמהדורה האחרונה,. על מחירי "

   .  וללא שאר המקדמים המצויינים במחירון באם מצוין כך במחירוןראשי 

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

באם מצוין כך במחירון וללא שאר וספת קבלן ראשי תינתן ת. האחרונה,

  .  המקדמים הכלולים במחירון

  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%וזי קבלן ראשי בשיעור של בתוספת אח לפי שיקול דעתו של המפקח, 
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  מחירי יחידה 00.49

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

   ערך מוסף.

  

  אספקה והרכבה 00.50

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

  אלא אם נאמר אחרת במפורש. 

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

וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת החסנה, מיקום, התקנה, חבור העבודה , 

הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה 

  בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכד'.

  

   הגנה בפני הצפות 00.51

מבנים והקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי העבודה כולל תשתיות  .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

  הנ"ל באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. ביובית. 

  

       בגובהעבודות  00.52

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

  תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 

על הקבלן לבצע עבודות בגובה רב המצריכים עבודה על פי תקנות עבודה בגובה. עליו  .2

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

ך בעת מלוי הצעתו. הקבלן יכשיר את עובדיו לעבודה בגובה על הקבלן להתחשב בכ .3

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

  תחילת העבודה. 

על  שכמו כן מודגש הצורך בשימוש במתקני הרמה, פיגומים, מנופי סל וכל מה שיידר .4

בנה. העבודה בגובה כלולה מנת לעבוד בצורה בטוחה בגבהים שיש לעבוד בהם במ

  במחירי היחידה השונים במחירו

  

  שמירה על איכות הסביבה 00.53

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

   נספח איכות הסביבה.ב בהתאם למפורט המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש
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  וחישובי כמויותואישור חשבונות חלקיים וסופיים הגשת  00.54

  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 

 ספרות יחודי לאותו  4עם מס' נומרטור בעל  חשבון  מודפס בתוכנת בנארית

  .חשבון

 חתומה. /חוזההזמנת עבודה 

 במידה וידרש ריכוז חישובי הכמויות 

 .חישוב כמויות 

 (במידה ונדרש) לרבות שלביות הביצוע סקיצות/תוכניות. 

 .יומני עבודה חתומים 

 דה ונדרש).ניתוח מחירים (במי 

הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות  .2

(כולל הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו 

  ע"ח הקבלן.

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

  סיום העבודה

  

  כמויות 00.55

או לחילופין לא להשתמש כלל  כתב הכמויותבלהזמין כל כמות מכל סעיף המזמין רשאי 

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

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

בטל סעיפים ו/או פרקים , ואף לבהזמנתרשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו  המנהל

נוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים ילחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לש

  , וכן עילה לתביעה כלשהי. אחרים הקשורים בו

להזמין כל כמות מכל סעיף או לחילופין לא להשתמש כלל בסעיפים / המזמין רשאי 

ירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים מבלי שדבר זה יהווה עילה לשינוי במחפרקים, 

  אחרים הקשורים בו, וכן עילה לתביעה כלשהי.  

 

  סתירות בין מסמכים  00.56

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
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  עבודות בכבישים, דרכים ומגרשי חנייה – בטיחות וגהות 00.57

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים  .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. -הקבלן ובשיתוף של המפקח וגורמי רש"ת עם משטרת ישראל

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

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

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

נגררת עם חיצי הכוונה מאורים ומהבהבים, ציוד אישי כאפודים, פנסים מהבהבים, 

  חרוטים מתאימים לסימון גבול העבודה וסימון נתיבי התנועה המתאימים.

וזו נעשית בתנאים  המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה .4

  בטיחותיים גרועים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו  מנהל ו/או המפקחהקבלן משחרר את ה .5

 ל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.ולמבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו, הכ

  

  

  

   

  

  

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

  זה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

   דרישות כלליות – 00רק פ

  גאומטריה  00.01

מ' ברכס, ובצלעות  10מ' עם גובה מקסימלי של  70/33.5מידות האוהל הנדרשים כ     .א 

מ' מינימום. האוהל יחובר לקיר הטרמינל בשני מעברים שיש לקרות במידות  4האורך 

מ' ובאורך של כ  10מ'  ומעבר הנוסעים ברוחב של כ  8מטרים ובאורך של כ  3ברוחב של כ 

בהיקף האוהל  . לא תורשה הקמת עמודים בחלל האוהל אלא בהיקף האוהל בלבד.מ' 8

ניום דו כנפיות במידות רוחב יות אלומתבמקומות שייצוינו בתוכניות המנחות יותקנו דל

ביצוע אזורים שקופים . 12ו  06ס"מ ע"פ הפירוט בפרק  210ס"מ וגובה של  220של 

משטח  50% - (חלונות, מסכים וכד') בחזית הצפונית של האוהל בשטח שלא יקטן מ

בצבע   PVCמעטפת האוהל תבוצע מהיריעות  .אם לתוכניותובהת PVCמיריעת –החזית 

 גר'/מ"ר. 800כפול, במשקל מרחבי של  PVCלבן אטום, על גבי רשת פוליאסטר עם ציפוי 

בצבע לבן אטום, על גבי רשת פוליאסטר עם ציפוי   PVCמעטפת האוהל תבוצע מהיריעות   .ב 
PVC  בד האוהל יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י  גר'/מ"ר. 800כפול, במשקל מרחבי של
  ).DIN 4102 B1, M2. (לחילופין, הבד יעמוד בדרישות תקן גרמני 2בדיקה מס'  5093

  
  

  מדידה וסימון  00.02

סימון ומדידה יבוצעו באחריות מודד מוסמך מטעם הקבלן באחריותו כאשר צוותי 

  פיקוחע"פ הנדרש באתר וע"פ הנחיות המדידה יהיו נוכחים באתר 

  רדינטות של הציר.וקוא ורשימת  B.Mלקבלן ימסרו נקודות 

הקבלן יסמן בעצמו בהתאם לתוכניות את תוואי הפרויקט. הקבלן לא יתחיל בביצוע 

העבודה לפני קבלת אישור שהתוואי אכן סומן בהתאם לתוכניות. האישור חייב להינתן 

בל את תחום צו התפיסה מודגש שבמסגרת הסימון הקבלן יק הן על ידי המפקח בשטח.

  (הקו הכחול) ועל הקבלן לסמנו בשטח על חשבונו עם תחילת ביצוע העבודות.

.  1: 100וחתכים לרוחב בקנה מידה  1:  100הקבלן יקבל תוכניות תנוחה בקנה מידה 

תוכניות אלו תשמשנה בסיס לחישוב הכמויות. על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים 

  כל ערעור על תכולת התוכניות ייעשה לפני תחילת העבודה.הקיימים בתוכניות הנ"ל ו

על הקבלן לדאוג להימצאותו הזמינה של מודד מטעמו גם לצרכי חידוש מדידות 

כל זה כלול  –והן עקב עדכון התכניות  יםוסימונים הנובעים הן עקב הריסות הסימונ

  במחירי היחידה ללא תשלום נוסף. 
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  בדיקת גבהים  00.03

קבלת השטח עם נקודות הבקרה, על  מודד הקבלן לסמן מיד  עם   .א

  את ציר הצדדים ולאזן אותם.

במידה והמודד מוצא הפרש בגובה התשתית המצעים  המופיע   .ב

 בתוכניות לבין הגובה שנמדד על ידו יבצע את הדברים הבאים:

 .ביצוע מדידת ביקורת על המדידה שלו 

 יודיע מיד למפקח בשטח ובמקביל ישלח מיד את כל קובץ המדידה ב- E-

mail  .למודד המתכנן מטעם המנהל 

 .קובץ המדידה יכלול מדידה של כל השטח כולל שטחים שנמצאו נכונים 

 .ישמור את הסימונים בשטח לבדיקה חוזרת 

עם קבלת קובץ המדידה של מודד הקבלן תיבדק המדידה על ידי מודד המתכנן   .ג

מטעם המנהל ובמידה וימצא לנכון, יצא מודד המתכנן לשטח לאימות המדידה. 

 . רשות שדות התעופההיציאה לשטח תתואם עם מפקח 

  

  החזרת השטח לקדמותו 00.04

יום קלנדרים לפני מועד הפירוק של  30הרשות תודיע לקבלן 

האוהל. הקבלן יערך בהתאם ויפרק את האוהל על מרכיביו. הקבלן 

  לקדמותו לרבות:יחזיר את המצב 

חיתוך ברגים וזיזים בולטים ושיופם עד   .א

 לפני הבטון.

סתימת חורים באמצעות מסטיק   .ב

 פוליאורטני

 1סגירת חורים הגדולים מקוטר "  .ג

 באמצעות גראוט צמנטי.

  22.1.020בסעיף כל האמור לעיל יהיה כלול במחיר הפירוק  
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  עבודות איטום -  05פרק 

  

  בעקבות חיבור עמודי האוהלתיקוני איטום   05.01

  במקומות הבאים: הקבלן יציע ויבצע מיפרט לביצוע איטום  

 מערכת האיטום של הרצפה במקרה של  חיבור העמודים לרצפת הבטון ולתיקון  .1

  פגיעה במערכת האיטום הקיימת.       

פרטי איטום בין חיבור האוהל לבין השרוולים המגנים על המסוע ועל כניסת  .2

 מהטרמינלהנוסעים 

פרטי איטום בין החיבור של השרוולים המגנים על הנוסעים ועל המסוע בחיבור  .3

  לקיר הטרמינל
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  נגרות ומסגרות אומן -  06פרק 

  

  אישור דוגמאות  06.01

הקבלן יגיש בתוך שבועיים מצו התחלת העבודה, דגמים של כל האביזרים, פרזול וכו'   

  .פקחלאישור המ

. לא ישולם עבור דוגמאות שנפסלו המפקחלקבלן יותר שימוש בדגמים לאחר אישורם ע"י   

  ע"י המנהל.

    

  פרזול לדלתות מתכת פנימיות וחיצוניות  06.02

  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      

  תחתיים אוטומטייםאוטמי דלתות       

  )ASTRAGALכנפיות (- אטמי מפגש בין כנפי דלתות דו      

  ספים      

  מנעולים וסוגרים אלקטרומכניים      

  מנעולי אלקטרומגנטיים      

  מערכת בקרת מפתחות      

  מכונת יצור מפתחות      
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  בקרת איכות לפרזול  ב.  

  התאמת המוצרים:  .1    

אחד. היצרנים המפורטים  הקבלן ישיג פרזול גמר מכל סוג מיצרן      

וקטלוגי המוצרים שלהם קובעים את סטנדרט האיכות והעיצוב 

הנדרשים לסוגים השונים ומוצרים שווי ערך על ידי יצרנים אחרים 

יתבלו מותנה בהגשת אסמכתאות כתובות על ידי היצרן המעידים על 

היותם שווי ערך למוצר הסטנדרטי המצויין ומותנה בבחינת המזמין 

  קח להיותם שווי ערך.והמפ

לא תותר חשיפת שמות, תוויות וסימונים על הפרטים הבאים: פני   .2    

הצילינדרים, מנגנוני סבוב של מערכות מנעול או מערכות סגר, מוטות 

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       

קבוצות פרזול בפרק זה על מנת להקל על הבדיקה. יש לזהות כל פריט 

ברשימת הפרזול על ידי הכללת מספר קבוצת פרזול ולהציג סוג מיקום 

  התקנה של כל פרטי פרזול הגמר הנדרשים.

  דוגמאות:  .3    

דוגמאות של כל פריט פרזול גמר מוצע ומזוהה על ידי מספרי יש להגיש       

קבוצות, דוגמאות מאושרות יועברו לאתר הפרויקט לצורך התקנה 

  לאחר סיום תהליך הבדיקה והאישור.
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  שבלונות:  .6    

ביחד עם רשימות הפרזול של הספק, הקבלן יגיש גם שבלונות של היצרן       

רה מתאימה ומסומנים עם מספרי עבור כל פריט פרזול גמר מזוהים בצו

קבוצות. בעת ההתקנה הקבלן יספק סטים מלאים של שבלונות היצרן 

עם רשימת פרזול גמר סופית לבעלי המקצועות המייצרים פריטים 

  שמיועדים לקבלת הפרזול.

  תרשימי חווט:  .7    

הקבלן יספק תרשימי חווט ונתותני מוצרים, מזוהים בהתאם ומסומנים       

רזול, ביחד עם רשימות פרזול סופיות לעובדי החשמל במספרי הפ

שמספקים את החווט, מכינים את המוצרים להתקנה ומתקני פרזול 

חשמלי. יש לספק תרשים חשמלי לכל דלת מצוידת בפרזול חשמלי, תוך 

  הצגת חיבורים, הפעלה ומיקום יחסי של פרזול ומרכיביו.

  רשימת מפתחות:  .8    

רויקט ביחד עם נציג רשות שדות התעופה לאחר בחינת דרישות הפ      

והמפקח, הקבלן יגיש כחלק מרשימת פרזול גמר סופית גם רשימת 

 DHI )Keying Procedures, Systems andמפתחות מותאמת לפרסום 

Nomenclature.(  

  נתוני תפעול ואחזקה:  .9    

הקבלן יגיש נתוני אחזקה והוראות תפעול מודפסים לכל הפריטים. יש       

ק סט מושלם של כלים מיוחדים והוראות אחזקה כנדרש על מנת לספ

לאפשר לרשת התאמות אחזקה, פרוק והתקנה מחדש של פרזול 

  הדלתות.

  

  והגדרתם מוצרי פרזול  ד.  

  חומרים:  .1    

יש להתאים את הפרזול לקיצור תחתית הדלתות ומצבים מיוחדים. יש       

מסוגים שונים ואמצעי לספק הוראות התקנה וכלים מיוחדים וברגים 

  חיבור אחרים הדרושים לצורך התקנה.
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  סכימת חיבור לדלתות מבוקרת
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  מתקני חשמל -  08פרק 

   

  תקנים וחוקים 08.01

  

  כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה. 

  מפרט מיוחד זה.  .א

  ) בהוצאת הוועדה הבין משרדית 2015-08מפרט כללי לביצוע מתקני חשמל (מפרט   .ב

  המיוחדת.

  ותקנותיו. 1954 -חוק החשמל התשי"ד  .ג

  המפרטים הכלליים של רש"ת .  .ד

  . DIN -ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו   .ה

  הוראות וחוקי העבודה והבטיחות של הרשויות המוסמכות.  .ו

  אליהנחיות ודרישות מכון התקנים הישר  .ז

  

מורחב וכחלק בלתי נפרד  08-2015על הקבלן לראות את המפרטים הכללים של רש"ת כמפרט 

  ממסמכי החוזה שבין רש"ת לבין הקבלן.

  כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה.

כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרטים הכלליים. דרישות 

הן דרישות מינימום לביצוע עבודות ברש"ת והדרישות של המפרט המיוחד המפרטים הכלליים 

  נוספות לדרישות המפרטים הכלליים.

במידה של סתירה בין הוראות המפרטים, הדרישות המחמירות ביותר מתוך המסמכים השונים, 

יהיו אלה שיחייבו את הקבלן על פי החלטת המפקח ולקבלן ישולם ע"פ מחירי סעיפי כתבי 

  יות הרלוונטים ללא תוספת מחיר.הכמו
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  תיאור העבודה של מכרז/חוזה זה     08.02

  העבודות של מכרז/חוזה זה כוללות בין היתר את העבודות הבאות     

  

  ספקה, הרכבה , התקנה וחיבור מכני של  תעלות כבלים מחורצות מגולוונות בחלק א - 08.02.1

  המבנה עבור הנחת כבלי חשמל ותקשורת.העליון של                 

  

  אספקה, הרכבה , התקנה וחיבור חשמלי של גופי תאורת אולם של הטרמינל הזמני - 08.02.2

  

  . אספקה, הרכבה , התקנה וחיבור חשמלי של גופי תאורת חרום. - 08.02.3

  

  ספקה, הנחה וחיבור חשמלי של  כבלים בין גופי התאורה ללוח חשמל ראשי מבנה א - 08.02.4

  (לוח החשמל יבוצע על ידי רשות שדות התעופה).                

  

   אספקה, הנחה וחיבור חשמלי של  כבלים בין יחידות מיזוג אויר ללוח חשמל ראשי  - 08.02.5

  ידי רשות שדות התעופה).מבנה (לוח החשמל יבוצע על                 

  

  ביצוע מערכת הארקה למבנה כמפורט בחוק החשמל. - 08.02.6

  

  בודק לחשמל  עם סיום מערכת החשמל במבנה העברת בקורת מהנדס השתתפות ב - 08.02.7

  )(חלקה תבוצע על ידי רשות שדות התעופה               

  

  

   למכרז אינפורמטיביות תכניות   08.03

  תוכניות של תאורת חרום, תאורת אולם , סולמות כבלים.מצורפים   

  

 לתחום החשמל עדותתכניות   08.04

הקבלן יכין בגמר העבודה במדיה מגנטית תכניות שלאחר ביצוע של העבודות והמערכות, 

וימסור אותן למפקח לפני הקבלה הסופית של העבודה. התכניות יהיו באותו קנה מידה 

הכל בהתאם להחלטת  -ידי מהנדס הקבלן - יו חתומות עלכמו התכניות המקוריות ויה

המפקח. מסירת התכניות וספר מתקן היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת 

. על הקבלן לכלול הוצאה זו במחירי או עבור ספר המתקן מחיר עבור תכניות אלה

 היחידה של מכרז/חוזה זה.

התכניות יחד עם ספר המתקן  הקבלן יספק דיסקטים, אורגינל וחמישה עותקים של

  המפורט בנספח ב' במפרט הטכני המיוחד.
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  אישור התקנת מערכות בהתאם לדרישת שירותי הכבאות  08.05

אישור שעל הקבלן לספק, בהתאם הבסוף מסמך זה קיים נספח הכולל נוסח   .א

  להוראות המפקח לשירותי הכבאות.

הינה תנאי מוקדם לקבלת  הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים  .ב

  העבודה ע"י המפקח.

  

  קבלן חשמל  - נוספיםתנאים        08.06

  , לפחות. 1, א'160רישום בפנקס הקבלנים, סימול  .1

 .. ISO9000תעודת הסמכה לתקן איכות  .2

  מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות בעל רשיון חשמלאי מהנדס .3

  

  

  כללי  08.07

הסעיפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעיפים דומים במפרט הכללי שמספריהם 

  מצויינים בסוגריים, כאשר לא מופיע מספר בסוגריים, ההתיחסות הינה כוללת. 

  

  המפרט 08.08

תנאים  - 00המפרט הטכני בהצעה זו מתייחס למפרט הכללי לעבודות בניה לרבות פרק 

, המתיחס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה 2015משנת  08, פרק מוקדמות -כללים 

הממשלתית הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים הסעיפים המובאים 

בהמשך, כחלק בלתי נפרד מהצעת מחיר זה, ובכל מקום שתמצא סתירה כל שהיא בין 

המפרט הכללי לסעיפים כתב הכמויות ואין להתחשב בסעיפים הסותרים שבמפרט 

  הכללי. 

  

  בודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון: ע

חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרישות חוק החשמל  וכד' תבוצענה לדרישות, 

  תקנות  אלו. 

  

  בדיקה סופית של מתקן החשמל  08.10

שיוזמן על ידי קבלן החשמל ועל  ביקורת מהנדס בודקגמר העבודה יהיה לאחר העברת 

  שבונו ואישור גמר העבודה ע"י המזמין והמתכנן. ח

  

   טיב הביצוע  08.11
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המתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ורק פועלים מקצועיים מעולים. 

המהנדס והמפקח יהיו רשאים לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את השיפורים 

  במקרה שימצאו ליקויים בטיב הביצוע. 

  

  תוכניות  08.12

  למכרז / חוזה זה התוכניות הינן למכרז בלבד ואינן מהוות תוכניות לבצוע. 

  

   טיב החומרים והציוד. 08.13

מאושרים כל החומרים והציוד שישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים מסוג מעולה 

  . המתכנן ו/או הזמין ומטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי על ידי

צויין בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצרן החומרים או הציוד, על הקבלן להשתמש לגבי 

הפריט הנזכר בתוצרת של היצרן הנדרש בלבד וזאת מטעמים של אחידות ציוד, מלאי 

לחלפים וכו', אלא אם כן יקבל אישור בכתב מהמפקח או מהמתכנן לשימוש בחומרים או 

  בציוד של יצרן אחר. 

  

   רגים וקונסטרוקציות ברזלב    08.14

כל הברגים, האומים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים 

באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו 

  מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם תאושר. 

  

   חיזוק והגנה על צנורות וכבלים  08.15

חיזוק משותף לצנורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל נקוב 

. הגנת צינורות וכבלים תבוצע על ידי 080112מגולבן בניגוד לאמור בסעיף  20/20במידות 

  עם ידיות הרמה מצופות בניקל.  080113פח מגולבן בניגוד לאמור כבסעיף 

  . תעלותכבלים אוריגינליים של יצרן הבתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי 

  

   מהלך קוים  08.16

כל הקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים 

שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו 

  מאולתרים. 

  

  כבלים ומוליכים לחשמל  08.17

  . N2XYבמפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס פרט אם נדרש אחרת 

  

  סולמות כבלים  08.18

  ק"ג למ"א. 50סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של 

לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך 

  קירות ותליות מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. 
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  מ"מ 85גובה  -תעלות פח מחורצות    08.19

חם.  יהיו מגולבנים בטבילה באבץ פח מחורצות כדוגמת "מולק לפידות בע"מ " תעלות  

  הגילוון יבוצע רק לאחר ביצוע הריתוכים. 

פניות ושינוי מפלס  בתעלות יבוצעו בדירוג בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים 

  אוריגינליים. 

מותקנים לאורך  חם-תעלות יותקנו זרועות תמיכה מודולריות בגילווןהתקנת הל

מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. זרועות תמיכה  התקניםעל ידי  /תקרהקירות

  מטר.  1מודולריות יותקנו במרווחים מירביים של 

  מ"מ 300/85תעלות מחורצות לחשמל במידות  -יותקנו בפרויקט 

  מ"מ 300/85תעלות מחורצות למערכת תקשורת ומתח נמוך  -יותקנו בפרויקט 

  

  

  מגשי כבלי חשמל מפח  08.19

פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ ם מתוצרת "לירד" עהמגשים יהיו 

 50וחריצי אוורור. התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ בעובי של 

  מיקרון לפחות.

 90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45כל הפניות, הזויות ושינויי המפלסים יהיו בדירוג של 

  בגירונג. מעלות בשום מקרה, ויבוצעו 

  

  בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל. 

  

ס"מ  40נקובים כל  Zבמקומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי 

  לחיזוק הכבילים בפני נפילה. 

  

  למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות.

  

  ופפים פעמיים. כל התעלות תצויידנה במכסים מכ

  

בכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיהם 

 3ס"מ זה מזה וברוחב של  30חריצים אובליים לכל הגובה משני הצדדים במרחקים של 

  ס"מ כ"א וזאת לאפשר יציאת כבלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. 

  

אאוט" לשימוש  - החריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוק

  עתידי. 
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  קופסאות הסתעפות  08.20

  ותקנו קופסאות הסתעפות צמודות לגופי התאורה י

הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתוכן יותקנו מהדקים קפיציים על מסילה. 

כמות המהדקים בקופסאות יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צד של המהדק 

  יהיה רק גיד אחד והגישורים יהיו פנימיים. 

  

 

  אספקת , הרכבה, התקנה , חיבור חשמלי ומכני של גופי תאורה  08.21

  לן להציג דוגמאות למזמין ולמתכנן לפני הרכבת גופי התאורה.על הקב   .1

מכון מושלמים ומלאים של יהיו בעלי אישורים גופי התאורה על כל מרכיביהם  .2

  .התקנים הישראלי 

 הקבלן יספק דוגמא לאתר כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים כמפורט בהמשך. .3

יש להציג למתכנן לפני הזמנת גופי  .  חישובי התאורה ספק גופי התאורה יבצע  .4

  התאורה.

לא יאושרו גופי תאורה שהספק ייבא בחלקים של גופי תאורה (רפלקטור, מבנה גוף  .5

 תאורה, ציוד הדלקה וכד'), ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.

המוצרים מיובאים לארץ בצורתם המוגמרת ואין מתבצעים בהם תוספות ו/או  .6

  שינויים, למעט ממירי חרום.

 תייחסת למבנהשנים לכל הפחות, אחריות זו מ 5אחריות בגין המוצר לתקופה של  .7

גוף התאורה ומחייבת את הספק לדאוג לחלקי חילוף. על הספק לספק חלפי חילוף 

 שבועות מיום קבלת דרישה בפקס ע"י המזמין. 3עד 

  

 :פירוט מסמכים נדרשים, אותם יש לספק למתכנן  08.22

 של כל הציוד המוצע, כולל נורות. קטלוג ומפרטים טכניים  

  9000אישור לאבטחת איכות ISO .של היצרן  

 .עקומות פוטומטריות ועקומות בהיקות של גופי התאורה  

 .נצילות אורית כוללת  

  אישור מכון התקנים הישראלי לגוף התאורה על כל מרכיביו והתאמתו

  אישור פרטני לכל גוף תאורה. –לתקנים ישראלים רלבנטיים 
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אישור מכון     20ת"י  -על הקבלן לספק תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל סעיפי התקן 

  :התקנים  כמפורט להלן

  

  תעודת בדיקה מס' ............................                          

  

  1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף     

  

  

  סעיף

  בתקן

  התכונה הנדרשת

  הדרישהותקציר 

  התאמה

  לתקן

  מתאים  הוראות בדיקה כלליות  1.2

  מתאים  מיון נורות  1.4

  מתאים  סימון  1.5

  מתאים  מבנה  1.6

  מתאים  מרחקי זחילה ומרווחי אויר  1.7

  מתאים  אמצעי הארקה  1.8

  מתאים  הדקים  1.9

  מתאים  תיול פנימי וחיצוני  1.10

  מתאים  הגנה מפני הלם חשמלי  1.11

  מתאים  קיום ועליית טמפרטורהבדיקות   1.12

  מתאים  עמידות באבק ובלחות  1.13

  מתאים  התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי  1.14

  מתאים  עמידות בחום, באש ובנתיבות  1.15

  

  

  התקן הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות           

  

  מיום הוצאתה. שנים 4יהיה  - בדיקה מלאה  - תוקף התעודה            

  

  מדבקות הכוללות: שם היצרן (חו"ל ) + שם הספק בישראל (שם     -  הכוונה בסימון            

  ופרטים)                                        
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  תאורת אולם 08.22

  לוקס. 450הינה עוצמת התאורה הממוצעת הנדרש באולם  .1

 המצורפת. גופי התאורה יחוזקו לקורות הרוחב של המבנה כמפורט בתוכנית .2

 גופי התאורה יהיו עם נורות לד בלבד. .3

  LED High Bay Lightsגופי התאורה יהיו מסוג  .4

  TF9C 150wדגם  HPWINERגופי התאורה יהיו כדוגמת גופי תאורה תוצרת  .5

  יבואן "עופר ואילן בע"מ)  K 4000גוון אור  LM 20,700תפוקת אור  10

  או ש"ע. 08-8567738טלפון: 

  

  תאורת חרום 08.23

  עוצמת התאורה תהייה כמפורט בחוק הבניה. .1

להתקנה ס"מ.  20גוף תאורת חרום עם שלט חירום "צלמית". גובה אותיות  .2

, להתקנה על תקרה או LEDעל קיר   , כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס 

להתקנה על קיר, עם חץ או ללא חץ, חד צדדי, בהתאם לדרישות המזמין, 

, מבדק תקינות 3.6V 2200mAhמיטל כולל: סוללה נטענת ניקל 

ס"מ לפחות,  20דקות. גובה צלמית  180אינטגראלי. משך זמן הארה בחירום 

מתוצרת  XY-VEX/TZ.כדוגמת סדרת 2.22חלק  20מתאים לדרישות ת"י 

MACKWELL אנגליה המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ  או ש"ע   

ס"מ .    20יות גוף תאורת חרום עם שלט חירום "צלמית"   . גובה אות .3

, להתקנה על LEDלהתקנה על קיר   , כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס 

תקרה או להתקנה על קיר, עם חץ או ללא חץ, חד צדדי, בהתאם לדרישות 

, מבדק תקינות 3.6V 2200mAhהמזמין, כולל: סוללה נטענת ניקל מיטל 

ס"מ לפחות,  20 דקות. גובה צלמית 180אינטגראלי. משך זמן הארה בחירום 

מתוצרת  XY-VEX/TZ.כדוגמת סדרת 2.22חלק  20מתאים לדרישות ת"י 

MACKWELL אנגליה המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ  או ש"ע  

  

  הארקות  08.23

  ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר, במוליכים   
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  מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גישורים גמישים בין קטע לקטע.   

  

  

  

  צינורות  08.24

   פלסטיים כפיפים כוללים גם: ותצינור .1

מ"מ באותם  3.0קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי משיכה מניילון בקוטר של 

מ"מ ומעלה המחיר כולל גם  36מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר של 

  מ"מ. 8.0חוט משיכה בקוטר של 

  צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח כבד) כוללים במחיריהם גם:  .2

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי משיכה, קשתות סטנדרטיות 

  ומיוחדות לפי הצורך.

  

  צינורות מגולבנים כוללים גם: .3

ץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי משיכה, קשתות, מופות, תיקוני צבע עשיר אב

  ניפלים וכד'.

  

  

  כבלים ומוליכים   08.25

  כבלים ומוליכים כוללים: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבל רגילים   

  ומיוחדים (למוליכי אלומיניום), שלטי סנדוויץ, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות   

  ממ"ר, השחלה, הנחה,  16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך   

  חיזוק וכד'.   

  אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או   

  מושחלים.   

     

  

  תעלות כללי    08.26

  ביצוע פתחי חדירה עבורן דרך הקירות ( פרט למסגרות אטומות  יםתעלות וצנרת כולל  

  לאש, רצפות צפות וכד'), פניות בגירונג ושינויי מפלס לא ימדדו בנפרד ולא ישולם בנפרד.   

  

  

  תעלות כבלים מפי. וי. סי    08.27

  מ"מ עם מכסים קפיציים ויכללו  3.0תעלות כבלים מפי. וי. סי יהיו בעלות עובי דופן של   

  מ"מ מכופף לפי התכניות לחיזוק הכבלים. הפניות  20ס"מ,  50פס נקוב מגולבן כל   

  תהיינה בגירונג. התקנתן תהיה עם זויות ופניות בגירונג עם מכסים בקצוות וכוללות   

  מטר וקיר ולתקרה מקונסטרוקציה מגולבנת. כמו כן כוללות  1.5מתלים וחיזוקים כל   

  מכסים בקצוות והכנות למחיצה פנימית אורגינלית כל הסופיות והפינות תהיינה   
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  אורגינליות של היצרן.  

  

  תעלות כבלים מפח   08.28

  מטר,  2.0התעלות כוללות גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל   

  תקע בקטעים, גילבון וצביעה לפי הדרישה בפנים ובחוץ, -הארקתן, ביצוע בצורת שקע  

  פניות בגירונג, זויות, שינויי רוחב מדורגים בתעלות אנכיות.   

  ס"מ  4.0המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע של   

  לפחות.   

  לתעלות כבלים מרשת אין צורך במכסים. המתלים לתעלות יתאימו למשקלן יחד עם   

  משקל הכבלים שמונח בהן על אחריות הקבלן.   

  תעלות אנכיות כוללות ידיות ניקל למכסים.    

  

  פרופילי תעלה  08.29

  תעלות "שרשרת" כוללות מתלים, עיגונים לקירות, מחברים פנימיים וכד' מגולבנים או   

  ופים וכן "פיליפסים" בתקרה וכמו כן במידה ונדרש מוטות הברגה מצופים לתליה. מצ  

  

   ארגזי פח  08.30

  ארגזי פח כוללים גם: דלת שקועה בחזית עם סגר וסידור למנעול תליה, אטם ניאופרן,   

  ידית פתיחה מצופה ניקל, צירים פנימיים "אוזניים" לחיזוק לקיר, שלט זיהוי חרוט,   

  צביעה בפנים ובחוץ, בורג הארקה, פתחים לצנרת ותעלות הנכנסות לתוכן, מהדקים   

  קפיציים וחיווט.   

  

  ארגזי פי. וי. סי.  ופוליאסטר משוריין לבזק למתח נמוך   08.31

  הארגזים כוללים: מנעולים סטנדרט  

   , צירים פנימיים, הלבשה מסביב והתקנה שקועה920חברת בזק, כולל רב בריח דגם   

  בקיר.   

  עבור: בזק, גילוי אש ועשן ומערכת  30/30/20ארגזים במידות  3בכל ארון מתח נמוך יהיו   

  מסופי מחשב.   

  

  

  

  

  

  ארגזים פלסטיים אטומים   08.32

  הארגזים כוללים גם: פלטה פנימית להתקנת הציוד, מהדקים קפיציים על   

  מסילה, צירים למכסים, שלט חרוט, כניסות כבל וחיזוקים מגולבנים לקירות.   

  

   פרופילי ברזל  08.33
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  פרופילי ברזל כוללים גם: ריתוכים שומים, ניקוב, גילבון בטבילה  באבץ חם, ברגי חיזוק,   

  פיליפסים, פלטות עיגון לרצפה וכד'.   

  

  צביעה   08.34

  צביעה ותיקוני צבע לאחר התקנה . יש לכלול   

  

  חומרי עזר  08.35

  חומרי עזר כגון קטעי כבלים, מוליכים, צינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים   

  ברגים, אומים, דיסקיות וכד'.  גם  

  

   סימון אביזרים  08.36

  האביזרים והנקודות כולל גם סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע שקע טלפון, שקע   

  האביזר את מספר המעגל החשמלי אליו הוא מחובר  שלט סנדוויץ'חשב וכד' על ידי מ  

  ולא תשולם עבור זאת כל תוספת כספית שהיא.   

  מקום החריטה על האביזר יקבע על ידי המפקח באתר.   

  כמו כן כלולים שלטי סנדוויץ' חרוטים, במקומות שהדבר נדרש לזיהוי יעוד   

  האביזר.   

  לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוויץ' פלסטי חרוט.   

  

  סולמות כבלי חשמל 08.37

  סולמות כבלי חשמל כוללים גם: מחברים, פניות, זויות וכד' מבוצעות בדירוג,   

   4.0גילבון באבץ חם בטבילה, חיזוקים ותמיכות לקירות, תליות למסבך הגג מזויתנים של   

  מטר לכל היותר.  2.0כל  ס"מ לפחות  

  המתלים והתמיכות יותאמו למשקל הסולמות עם הכבלים על אחריות הקבלן.   

  

  ביקורת מהנדס בודק   08.38

  מחירי העבודה כוללים גם: הזמנת ותשלום עבור ביקורת של הגופים הנ"ל למתקנים   

  ד לאישור שבוצעו על ידי הקבלן, וזאת גם אם תידרש לשם כך יותר מביקורת אחת  ע  

  סופי של כל המתקן שבוצע. כן כלולות כל העבודות וההוצאות הנילוות הנחוצות לשם   

  ביצוע ביקורות אלו, ההכנות לקראתן, והתיקונים אחריהן ובעקבותן, לרבות ביקורת   

  למתקנים הקיימים במידה והדבר ידרש על ידי הבודק גם אם לא בוצעו על ידי הקבלן.   

  

  

   אביזרים  08.39

  התקנת אביזרים שונים יכללו גם את אספקת וביצוע קטעי כבלים או מוליכים   

  וצנרת הקצרים והדרושים לאביזר, לחיבורו ולתפעולו התקין, לרבות אומים, דיסקיות,   

  ברגים וכיו"ב.   

  גופי תאורה הרמטיים יחוברו דרך סגירות מגן פלסטיות אטומות בפתחים המיועדים   
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  לכך.   

  במקרים של תקרות אקוסטיות בהם הותר לקבלן לבצע תיבות הסתעפות על התקרות   

  עצמן יבוצעו חיבורי גופי תאורה אל התיבות באמצעות כבלים גמישים עם קצוות   

  מוליכים מולחמים. הכבלים יכללו במחיר חיבור הגופים עצמם.   

  הנחיותיו. על הקבלן לתאם את גמר הכבלים השונים עם מרכיב הציוד ועפ"י   

  

   התקנת גופי תאורה  08.40

     התקנת גופי תאורה כוללת גם:, כיוון זוית הגופים כפי שתידרש, שימוש במתלים ואביזרי   

    וחיזוק מקוריים של היצרן, תאום והכנת פתחים וחיזוקים מתאימים בתקרות,   תליה                

   חיזוקי תליה לגופים, הובלת הגופים ממחסן שבו הם מאוכסנים לפי הוראת   הכנת                 

  המפקח, פירוקם מאריזתם וסילוק האריזות הריקות והפסולת למקום שיורה המפקח.               

  שלט פלסטי חרוט עם מספרו הסידורי ומספר המעגל המזין אותו, חיזוק השלט יהיה על   

  רי העזר, חיבורים חשמליים וכו' עד לקבלת גוף תאורה דולק.ידי ברגים, כל אביזרי וחומ  

  

  פס השוואת פוטנציאלים  08.41

  פס השוואת פוטנציאלים כולל גם: ברגים מתאימים למוליכים (גם של חברת החשמל),   

  רזרבה לתוספת בעתיד, הרחקה מהקיר, שלט זיהוי חרוט לכל פס החיבור יהיה  40%  

  מ"מ.  4 * 3.5מגולבנים ובחתך של   

  

   גשרי הארקה 08.42

  אספקת והתקנה חיבורי וגשרי הארקה בחיבורי כבלים והתקנת אביזרים למיניהם   

  התקנת אותו חלק. יש לדאוג כי במובילים מתכתיים תובטח רציפות  בתכולתכלולים    

  הארקה לכל אורכם על ידי גשרים גמישים או מחברים קשיחים.   

  

  קבלת העבודה  08.43

  על הקבלן להשלים כל ההתקנות והתיקונים כפי שידרשו. העבודה תיחשב כגמורה רק   

  לאחר קבלתה ללא כל הסתייגות על ידי המפקח והמתכנן.   

  על הקבלן להעביר את המתקן ביקורת של מהנדס בודק כולל התשלום לבודק בגין   

  הבדיקה.   

  י המפקח. על הקבלן להמציא למזמין את יומן הבדיקות מאושר על יד  

  בשני עותקים כל אחת בקנה מידה שיורה המפקח  MADE - ASתכנית "כפי שבוצע"   

  בציון מיקום מדוייק של המתקנים השונים, מקומות ההתחברות למתקנים הקיימים   

  וכד'.   

  תעודת אחריות מלאה לציוד.   

  האחריות תהיה כוללת ותכסה את ההוצאות הקשורות בתיקונים או החלפות.   

  אחריות לציוד תהיה של היצרנים. ה  

  במידה ובודק חשמל  ידרוש זאת יעביר הקבלן ביקורת גם למתקני חשמל קיימים שלא   

  בוצעו על ידי הקבלן. עבור זאת ישולם לקבלן מחיר נפרד עבור העבודה הנוספת הכרוכה   
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  כגון: לימוד והכרת המתקנים הקיימים, הכנת והגשת תכניות אם תידרשנה וכד'.             

  הצהרת קבלן החשמל  08.44

  הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכניות יבוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות   

  הטובים ביותר.  

  בהתאם להוראות חוק החשמל, תקנות בזק והתקנות שפורסמו על מתקן החשמל בוצע   

  פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי   

  חברת החשמל, בזק וחברות הכבלים הנוגעים לאספקת החשמל ו/או הטלפון ו/או שרותי   

  הכבלים לצרכנים.  

  כל הציוד שיותקן על ידי יתאים לדרישות התקן הישראלי המחייב לפי חוק התקנים   

  תקן או מפרט כפי שהורה מנהל עניני החשמל ו/או חברת בזק.  -ובהעדר תקן כאמור   

  ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב.  

  

  

  

  חתימה וחותמת הקבלן ......................................  תאריך ......................................
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  עבודות צביעה -  11פרק 

  כללי  11.00

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר מהווים יחד  11יש לקרוא פרק   א.  

  .את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות צביעה

כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו צבועים בתנור בגוון על פי בחירת האדריכל.   ב.  

  הצביעה לפני ביצוע הצביעה. הקבלן יגיש לאישור המפקח את מערכת

  

  

  

  עבודות אלומיניום -  12פרק 

 
  כללי  12.01

  

  כללי  א.  

של המפרט הכללי בצירוף המפרט המיוחד אשר  12יש לקרוא את פרק   .1  

ת מהווים יחד את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לעבודות מסגרו

  אומן (אלומיניום),

 RALבגוון מגווני על פי בחירה, האלומיניום יהיה צבוע בתנור בגוון   .2    

  , ללא כל תוספת כספית.המתכנן או המפקחעפ"י דרישת ה

בעלי תו תקן ישראלי פרופילי אלומיניום יהיו כדוגמת "קליל" או ש"ע  .       3                            

גימור הפריטים יהיה בצבע או באלגון,  ומותאמים לסוג הזיגוג שנדרש

מיקרון.  20עפ"י בחירת האדריכל, ובאישור המזמין. עובי האילגון יהיה 

מיקרון בשביל צביעה על ידי התזת צבע נוזלי,  30עובי הצבע יהיה לפחות 

  מיקרון או יותר, בשביל צביעה שתיעשה באבקה. 60 -ו

  

  תכולת עבודות אלומיניום  ב.  

תות אלומניום דו כנפיות במידות על פי המוגדר במפרט ביצוע דל  .1    

  .ובתוכניות

  

  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)      
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  "NAAMM "Metal Finish Manual  ב)      

, והבין משרדי של המפרט הכללי 12בנוסף לתקנים המוגדרים בפרק   .2    

"תקנים", יחולו דרישות והמלצות התקנים הישראלים  12001סעיף 

  המפורטים להלן:

  סווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. 755ת"י   א)      

השימוש בחומר בניה לפי תגובותיהם מיון בנינים ו 921ת"י   ב)      

  בשריפה.

  

  

  חומרי זכוכית וזיגוג   12.02

  

  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 

  ממקור אחד לכל סוג ורמה נדרשת.אשר הושגה 

  דרישות תכנון:  .2    

עובי הזכוכית המתוארת וטיפול בחום המוגדר הינם דרישות מינימליות       

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: 12.03המפורטות בסעיף כנדרש לעמוד בדרישות 

 8 -על מנת להגביל את ההסתברות הסטטיסטית של כשל ל  א)      

  שמשות לאלף בלחצי רוח מתוכננים.

  לעמוד בהתנגדות שבירה למתחי טמפרטורה.  ב)      

שנים לפחות בייצור יחידות דומות  5יצרן הזכוכית יהיה בעל נסיון של   .3    

  בפרויקטים דומים לפרויקט זה. לאלה המפורטות בהמשך

      

  חומרי זכוכית  ב.  

  כללי:  .1    

אלא אם צוין אחרת.  BS952ו/או  ASTM C1036יש לעמוד בדרישות       

  סוג ועובי כמתואר או מפורט.

    

  סופגת חום: רבודה זכוכית כפולה  .2    

      ASRM C1048 איכות 2, רמה 1, סוג ,q3 סגנון ,B.עובי  , צבע כמתואר

  השכבות יקבע בהתאם לדרישות התקן

      

  זכוכית מרובדת:  .3    
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      ASTM C1172 שתי שכבות זכוכית מרובדת באופן קבוע במפעל בחום ,

ולחץ עם שכבת ביניים שקופה עשויה פלסטיק פוליויניל בוטירל בעובי 

  מ"מ, מיוצר במיוחד לזכוכית מרובדת. 1.5

הזכוכית כמתואר וכמפורט. יש יש לספק את סוג ועובי לוחות   א)      

לייצר זכוכית מרובדת ליצירת זכוכית ללא חומרים זרים וכיסי 

  אויר או זכוכית בתוך אוטוקלב על ידי שימוש בחום ולחץ.

  

לפני הריבוד יש לחתוך את הזכוכית למידות הדרושות   ב)      

ופרופילים כפי שנקבע על ידי מדידה מדויקת של פתחים 

התחשב המפתחים החופשיים לקצוות. יש המיועדים לזיגוג, ב

לחתוך ולעבד את הקצוות בהתאם לדרישות היצרן. אין לחתוך 

  או לטפל בקצוות בשטח.

  ייצור הזכוכית  ג.  

  מידות:  .1    

יש לייצר את הזכוכית במידות הדרושות לפתחי הזיגוג המוגדרים, עם       

יצרן מפתחים חופשיים בקצוות וסטיות מותרות העונים להמלצות 

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       

הזכוכית שתתאים לכל פתח עם שפה חופשית בקצוות ופינות ומגרעות 

אין לקטום את קצוות הזכוכית. על הזכוכית בהתאם להמלצת היצרן. 

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

בקצה לפי החלטת היצרן. לחיתוך זכוכיות בשטח יש לספק זכוכית 

ין לחתוך, גדולה מאשר נדרש על מנת לקבל קצוות חתוכים ישר. א

  לשרוט או לקטום את הזכוכית לאחר טיפול בחסימה.

  

  עבודה בקצוות לזיגוג אשר בא במגע:  .3    

במקומות בהם הזכוכית באה במגע עם אטם סיליקון, יש לספק קצוות       

  זכוכית שטוחה עם גמר משי ומגביהים ופינות משוחררים.
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  ואוורור, חימום קירור מתקני מיזוג אוויר – 51פרק 

  
  
  תנאים כללים     15.01  

  כללי : 

ואורור במבנה זמני חדש שישמש  אויר מזוג מערכת והרכבת להספקת מתייחס זה מפרט

העבודה כוללת תכנון וביצוע של המערכת כחלק ). העבודה להלן(כטרמינל לנוסעים יוצאים 

(פקג) ותעלות בד. יחידות מוכללות  עם ישירה התפשטות מטפוס המיזוג מערכתמהמבנה. 

למרות זמניות המערכת היא נדרשת להיות יעילה וחסכונית מבחינת צריכת חשמל. לכן 

הקבלן רשאי להציג חלופות אחרות למיזוג החלל, תוך עמידה בדרישות הפרוגרמתיות. 

הקבלן רשאי להציע בדי חיפוי בעלי מקדמי מעבר חום טובים יותר (בידוד עם חלל אוויר או 

עם חומר בידוד במרכז) ובהתאם לשנות את תפוקת המתקן (נדרש להציג  דופן כפולה

 חישובים תרמיים ולאשרם עם המזמין).

  העבודה תכלול, אך לא תוגבל בזה להספקה והתקנה של:

  מזגנים מוכללים  .1

  .מערך פיזור אוויר  .2

  הפעלה מקומית למערכות מיזוג אוויר.  .4

  הרצה, הפעלה, מסירה, שרות ואחריות.  .5

  

  לקבלן משנה למיזוג אוויר נוספותדרישות      15.02

נדרש להיות קבלן רשום בתחום עבודות מיזוג  מטעם הקבלן הראשי אווירהקבלן מיזוג 

לפחות, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום בעבודות דומות  2דרגה  170האוויר בסווג 

.  בלבד וביחס ליום הקמתוכאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בהיקף ובסוג המערכת 

כמוכן הקבלן נדרש להיות בעל מערך שירות באיזור המרכז הכולל שלושה צוותים לפחות 

 . 24/7עם מוקד פעיל 

קבלן מזוג האויר נדרש להעסיק משרד תכנון מתמחה במערכות מזוג אוויר עם ניסיון של 

ון להגיש את כל שנים והמנוהל על ידי מהנדס מכונות רשום. על משרד התכנ 5לפחות 

 הפרטים והחישובים הנדרשים כמתואר בהמשך.

  חוקים, תקנות ותקנים    15.03

כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן, יתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים 

כנדרש במפרט  (בטיחות אש במערכות מיזוג אוויר) 1001הישראלים המעודכנים כולל תקן 

באין תקנים ישראלים, ע בהתאם להנחיות מפרטי היצרנים. העבודה תבוצ. NFPAוכן תקן 

). הקבלן נדרש ASHREAהם יתאימו לתקן ארגון מהנדסי הקירור והאוורור בארה"ב (

באמצעות מעבדה מוסמכת. עלות הבדיקות כלולה  NFPAותקן  1001לאשר עמידה בתקן 

  במחירי העבודה.
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  חומרים וציודקבלני משנה, אישור    15.04

רשימות היועץ חישובים וימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למהנדס  14תוך 

החומרים והציוד (כולל תוכניות ומפרטים) אשר הקבלן יעשה בהם שימוש לביצוע העבודות 

והמתקנים. על הקבלן לתת הסברים ולספק המידע ואישורים כפי שיידרש לגבי התאמת 

ר בכתב מאת המפקח ניתן לגשת לביצוע העבודה. החומרים והציוד. רק לאחר קבלת אישו

. עלות הבדיקות והאישורים במפרט זההתוכניות והרשימות שיוגשו יוכנו בהתאם להנחיות 

  כלולה במחירי העבודה. 

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל היחידות 

ה המפקח אחרת. רק ציוד אשר יאושר על מאותו הסוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הור

ללא  מבנהיועץ ו/או המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד אשר יובא למהנדס הידי ה

  אישור יסולק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. 

יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של 

   קנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.הציוד, תכנונו, בנייתו, הת

  איכות ביצוע 15.05

הקבלן יבצע עבודתו ע"י צוות פועלים מאומן ומקצועי כשהפקוח עליהם באמצעות מנהל 

שנים לפחות שיהיו נוכחים באתר במהלך כל  5עם ניסיון של  הנדסאי רשוםעבודה מוסמך ו

כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאים מוסמכים לפחות. לוחות חשמל  זמן העבודה.

  יתוכננו על ידי מהנדס חשמל רישוי.

  מפרטים, תוכניות ופרטי יצור לאשור  15.06

 Shopבמפרט הכללי, הרשימות והתוכניות שעל הקבלן להגיש ( 15005בנוסף לאמור בסעיף 

Drawings:יכללו לפחות את הפרטים הבאים (  

 מפרטים ותוכניות מלאות של יחידות המוכללות  

  1:25תוכניות למיקום ציוד (בקנה מידה.(  

  וכו' לאשור.יחידות רשימות ונתונים טכניים של  

 .רשימות של האביזרים והברזים לאשור  

 .תכניות הפיקוד  

 .תוכניות עדות הכוללות גם מהלכי תעלות ומפזרי אוויר  

  וקד.טאוכל התוכניות יהיו ממוחשבות בתוכנת   

  הקבלן יכין ויספק על חשבונו כל תכנית אחרת אשר תתבקש על ידי המהנדס/ המפקח.             

התוכניות המלוות מפרט זה הן תוכניות למכרז בלבד ולא לבצוע. התוכניות מראות את 

הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. הקבלן יקבל עדכונים לתכניות 

) לפני התחלת הביצוע בפועל ולאחר שסוכם על הזמנת החומרים והציוד. (במידה וידרשו

הקבלן אחראי לבקר ולתאם עבודתו עם יתר הקבלנים כולל תיאום מעברי צנרת ותעלות 

למניעת התנגשויות עם מערכות אחרות וכן לקיום מרווחי תחזוקה נאותים. כל האמור 

  לעיל כלול במחירי העבודה .
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  אחרותעבודות   15.06

  יחידות מיזוג האוויר יחוברו למערכת הניקוז על ידי אחרים.

. אחריםתבוצע ע"י מזגנים תהיה בסמוך ליחידות העיבוי ואספקת הזנה וקו הארקה ל

  ולמתקני מיזו"א על ידי קבלן מיזוג האוויר כלול במחירי היחידה.  ותהחיבור ללוח

וביצועם כלול במסגרת מחירי כלולים במסגרת העבודה ביצוע פתחים למעבר תעלות 

אף היא שאר הפתחים, יבוצעו ע"י קבלן מיזוג האוויר ועלותם גם היחידה של העבודות. 

  פרטי המעבר יתואמו ויאושרו אצל המזמין.כלולה במחיר הצנרת והתעלות. 

  

  דרישות טכניות 15.07

  צביעת והגנת ציוד  .1

וכו') יצבעו בגוון עליון בהתאם  כל מוצאי האוויר (תריסי אוויר אספקה, חוזר, צח 

  להנחיות האדריכל.

  .העבודהכל הדרישות המוגדרות בפרק זה, תהיינה כלולות במחירי 

  תנאי תכנון .2

  C °27.5  WB   C °35  DB    תנאי חוץ קיץ

  מעלות צלסיוס 45המערכת תשרוד בתפוקה מופחתת תנאי חוץ עד 

i. חורף    C°2  WB    C °3  DB  

  ,  C °1 ± C °22  DB    תנאי פנים קיץ

ii. חורף    C °1 ± C °20 DB       

  איש 1000    כמות אנשים 

  למ"ר 40W  כמות ציוד חשמלי

  למ"ר 10W      תאורה

  6210בהתאם לתקן ישראלי      אוויר צח

ליד פתח נמדד  45DBAעל עלה תלא  יחידות הטיפול באווירנובע מפעולת ה -  מפלסי רעש

 65DBAלא יעלה על בחוץ מפלס הרעש הנובע מפעולת הציוד  האוויר (הספקה או חוזר). 

 . מ' 1במרחק 

  תכנון המערכת יכלול רזרבת תפוקה של יחידה אחת לפחות.  - גיבוי 

  ציוד .3

  

 יחידות מיזוג אוויר בהתפשטות ישירה           

לקירור וחימום בהתפשטות ישירה (משאבת לטיפול באוויר  ותהקבלן יספק ויתקין יחיד

יחידות.  8כמות היחידות המותקנות לא תעלה על . בהתאם לפרטים בתוכניות ולהלןחום)  

. גיל היחידות 2.8- . היחידות ביעילות אנרגטית שלא תפחת מR410 או  R134Aגז הקירור 

טון  260-שנים. התפוקה המינימלית של היחידות יחד לא תפחת מ 10שיסופקו לא יעלה על 
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זו אינה כוללת את יחידת המיזוג הרזרבית הנדרשת,  קירור בתנאי התכנון כך שתפוקה

. על הקבלן להגיש חישוב תרמי ובהתאם להתאים את 360KWצריכת החשמל לא תעלה על 

 התפוקה הנדרשת. 

 בכניסות אוויר צח יותקן תריס נגד גשם ורשת יתושים. 

הפעלה היחידה תסופק ותותקן לוחית כל עם מערכת הפיקוד תכלול עצמאית לכל יחידה . 

מרחוק שתותקן במקום בו יורה המפקח. הלוחית תכלול מפסק הפעלה עם שעון 

  . כל האמור לעיל כלול במחיר היחידות.  למצב עבודה ותקלה שבועי/יומי ונורות סימון

  

  תעלות ותריסי אויר למערכות מזוג אויר ואוורור           

כך שפיזור האויר יהיה הומגני בחלל (הפרשי הקבלן יספק ויתקין תעלות האוויר 

מעלה לכל שטח הפרויקט) והמהירות על האנשים לא תעלה על  0.5טמפרטורה שלא יעלו על 

 מ' לשני. 0.5

עבודת הקבלן כוללת תכנון מערכת התעלות בהתאם לתוכניות העקרוניות או בחלוקה 

הציג את כל החישובים אחרת המתאימה לכמות וסוג הציוד המוצע על ידו. על הקבלן ל

  ולאשרם.

חלק מהתעלות יהיו שרוולי  פיזור  מאריג  פוליאסטר  המיועדים  למערכות  פיזור  אוויר  

. )רדיון (סוכן בישראל חברת Euro-Airמטופל כדוגמת אלו המיוצרים על ידי חברת 

(טמפ' השרוולים יכללו חריצי הזרקה בהתאם לדרישות התיכנון על מנת לקיים תנאי נוחות 

וזרימת אוויר) בכל השטח הממוזג. השרוולים יכללו מתלים אורגינליים לצורך תליה על גבי 

  כבלי נירוסטה.

 השרוולים יעמדו בבדיקות התקנים הבאים:

 1    .UL  -  על פי דרישות למגבלות בערה ופיזור עשןNFPA 90A/1993.  

 2    .DIN   דרגהB1, B2.  

 3 .   1001ותקן  755ת"י  -מכון התקנים הישראלי.  

חבור תעלות למזגנים יהיה באמצעות מעברים גמישים  עשויים ארג אטום או חומר פלסטי 

). החיבורים יגושרו עם כבל מסומן ציודס"מ (כלול במחיר ה 12-בלתי דליק באורך של כ

  והתעלות יחוברו להארקה בהתאם לחוק החשמל.

  

  לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית  15.08

  כללי היקף העבודה           

  לוחות החשמל שעל הקבלן לספק ולהתקין הן כדלקמן:

 לוח חשמל ליח' מוכללת  .א

הקבלן ידאג להזמנת בודק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות 

חשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה 

לקבלת המתקן ע"י הבודק. על הקבלן להביא בחשבון שתהליך הבדיקה יעשה אחראי 

  בשלבים ללא תמורה כלשהיא. הבודק יקבע ע"י המזמין ע"ח הקבלן.

  אינסטלציה חשמלית
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  הזנת חשמל ליחידות מיזוג אוויר תבוצע על ידי אחרים.

  

  הפעלה ויסות וקבלת מתקני מזוג אויר 15.09

יחידות, ומערכת החשמל ופיקוד, יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. הלאחר השלמת הרכבת 

יש לבדוק אטימות צנרת הגז, כמויות אויר, טמפרטורות, צריכת זרם במנועים, כך 

מנוסה של הקבלן ישהה באתר  הנדסאישהמערכת תפעל ותהיה מותאמת לעבודה כנדרש. 

ם, יבדוק ויפקח על פעולת שעות כל יו 8ימים רצופים,  3בזמן הבדיקות והפעלות לפחות 

 כן יגיש דו"ח מפורט על פעולת המערכות .-המערכות והפיקוד. כמו

לפני קבלת המתקן  ינקה הקבלן את אזורי העבודה וישאירם נקיים מכל פסולת. כמוכן 

המסננים במזגני אויר. עלות כל האמור יתר ויוחלפו  ינוקו מסנני אוויר המיועדים לניקוי

 יחידה של הציוד.לעיל כלול במחיר ה

  תקופת בדק /  אחזקה ושירות  15.10

  /שבראחזקה מתוכננת -שרות מונע            

הפעולות  יבצע הקבלן באופן שוטף, כאמור בהסכםלאחר גמר כל העבודות וקבלת המתקן 

הקשורות בשרות מונע. שרות זה יכלול את כל המרכיבים הדרושים לאחזקה מתוכננת של 

רונית כדלהלן, לרבות הענות מיידית לקריאות בהתראה קצרה במקרה המתקן, כמפורט עק

(חשוב להבין כי זה  שעות 2. הקבלן יענה לכל קריאה שהוא יקבל תוך כלשהישל תקלה 

 מבנה רגיש ויתכן כי לעיתים יהיה צורך במענה גם לקריאות דחופות).

             האחריות כוללת מתן מענה לתקלות שבר ואחזקה מונעת מושלמת לכל תקופת השכירות            

  בכל ימות השבוע ושעות היממה.           

  חודשיטפול  להלן פרוט עקרוני של עבודות השרות:

  מדי חודש יבצע הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן:           

מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה). תיקון הליקויים ורישום בדיקת הציוד (ובאופן   .א

הממצאים, סיכה, בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות, בדיקה וחיזוק של כל 

 הברגים, האומים וכו'.

(או ניקוי בלבד  רבאוויביחידות טיפול  רהאוויבדיקה והחלפה, לפי הצורך, של מסנני   .ב

  ים כלול במחיר השירות.מחיר המסננ במקרה של מסננים הניתנים לניקוי).

  המפוחים, המנועים הדורשים גירוז או שימון. מסביבדיקה וגרוז, לפי הצורך, של   .ג

  ומילוי במידת הצורך (עלות החומרים כלולה). ו/או שמן גזבדיקת נזילות   .ד

בדיקת כל הרצועות של המפוחים השונים, מתיחה והחלפה של הרצועות במידת   .ה

  הצורך.

  בדיקת לוחות החשמל:  .ו

  בדיקת מגעי במתנעים (החלפה במידת הצורך).  .ז

  חיזוק כל החוטים והברגים.  .ח

  בדיקת כל המבטחים ולוודא שאינם מתחממים. החלפה במידת הצורך.  .ט

   רבאוויבדיקת הטמפ' בכניסה וביציאה מיחידות טיפול   .י

  בדיקת טמפרטורה ולחות יחסית בכל האזורים הממוזגים.  .יא
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ית אשר יכלול את תאור הבדיקות שנעשו, הגשה של דו"ח חודשי, בכתב, להנהלת הב  .יב

 הממצאים, התקלות שנמצאו והתיקונים והטיפולים שנעשו.

  

  

  :רשותעבודות שיעשו ע"י אנשי אחזקה של ה

  יהיו אחראים לביצוע הדברים הבאים: רשותאנשי האחזקה של ה

  .רהאוויהפעלה והפסקה שגרתיים של מתקני מזוג   .1

  ערכות השונות.של המ בדיקה שגרתית של טמפ'   .2

    תלהיענובמקרה של תקלה יזמין איש האחזקה את השרות. אנשי השרות חייבים   .3

  לקריאת השרות כפי שמוגדר בתחילת סעיף זה.               

בתור "עזרה ראשונה" רשאי הקבלן לבקש טלפונית מאנשי האחזקה  לבצע בדיקות ו/או   .5

לצורך תיקון התקלה, בתנאי שפעולות אלה נכללו בספר הוראות של המתקן  מסוימותפעולות 

  ותורגלו עם אנשי האחזקה בתקופת קבלת המתקנים.
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  מסגרות חרש וסיכוך -  19פרק 

  

  קונסטרוקצית פלדה  19.01

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

  לרבות פסי קשר, פלטות חיבור וכו'.פלדה ומרישים, 

-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     

לרבות תעודות ובדיקות הקבלן יציג למפקח תעודות המשלוח של הפלדה, 

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.    

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

  האלמנטים שעבורם נדרש גילוון.

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     

ומן בתוכניות, ומנוקבים במקומות הדרושים למטרת ההרכבה לחלקים כמס

  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.

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

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     

ובלעדית עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה את הקבלן מאחריות מלאה 

  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   

  ספות להלן:הדרישות הנו

הרתכים יהיו רתכים מוסמכים, בעלי תעודות מאושרות על ידי מכון מוסמך,   )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  4יה רציף ובעובי מינימלי של יה

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  

  בעלי תכונות מכניות מתאימות. מאושר, אשר יבטיחו תפרים

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

  פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המנהל רשימה של סוגי     

האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג 

וסוג. אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה 

לטיב הריתוכים המבוצעים  והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או

  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

הברגים המשמשים לחיבור חלקי קונסטרוקציה ביניהם ואביזריהם (אומים,   .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"  

 8ד או ברגים עם ציפוי קדמיום בעובי חל-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

יטב את השטח מכל פסולת במקומות בהם נדרש לתקן את הגלוון, יש לנקות ה  .1  

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

  הצבע יסופק בפחיות סגורות ומקוריות.    

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

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

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

  אין להתחיל בשכבה שניה לפני ייבוש השכבה הראשונה.    
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