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  רשימת המתכננים:
  
  

  רשות שדות התעופה    ניהול הפרויקט:
  הנדסהחטיבת       
  מבנים ותשתיותאגף       
  70100, נתב"ג 7ת.ד.       
  03-9731494  טל.      

  
  שרמן אדריכלות ואיפיון בע"מ               אדריכלות:

   הוד השרון 6הנגר רח'                                        
   09-7440551טל':                                          
  09-7440552פקס:                                        

  
  הנדלר מהנדסים בע"מ                אינסטלציה:  

                               
    03-5466392טל:                                        
  03-6040912פקס:                                        

  
   ביטלמן אדריכלים בע"מ               :  איטום

  רעננה 4רח' המלאכה                                        
  09-7441595טל:                                          
  09-7741868פקס:                                        

  
  נחשון תכנון מטבחים בע"מ                מטבחים:  

  99760קיבוץ נחשון ד.נ. שמשון                                        
  08-9278800טל:                                          
  08-9214508פקס:                                        

  
  

  מפרטים וכתבי כמויות:  א. מסינג שרותים בהנדסת בנין בע"מ
  , רעננה  4רח' המסגר                                       
   09-7401463טל:                                        
  09-7437761פקס':                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  מטבח תמך מרכזי

2

  רשימת המסמכים

  

  עמוד  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

      הצעת הקבלן  מסמך א'

    תנאי החוזה לביצוע העבודה    מסמך ב'

  :יןיהמפרט הכללי לעבודות הבנ    מסמך ג'

  פרקים:

  

    השנה  שם  מס'    

    2009  מוקדמות  00    

    2013  עבודות בטון יצוק באתר  02    

  1990  מוצרי בטון טרום  03

  1995  עבודות בנייה  04

    2004  עבודות איטום  05    

    2008 פלדהנגרות אומן ומסגרות   06    

    1990  מתקני תברואה  07    

    2015  מתקני חשמל  08    

    2007  עבודות טיח  09    

    2001  עבודות ריצוף וחיפוי  10    

    2005  עבודות צביעה  11    

  2000  מסגרות חרש   19

    2007  אלמנטים מתועשים בנין  22    

    הריסות ופירוקים  24

    1995  מערכות גילוי וכיבוי אש  34    

          יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים

        

          כתב כמויות  מסמך ד'

          תוכניות  מסמך ה'

  

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

  ומשרד הבינוי והשיכון. ןהביטחו

  

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

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

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

  המוגדרות בהם.

  

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

  

  הערה

  

  

  לצפייה באתר:לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן  המצויניםהמפרטים הכלליים 

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

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  __________________ חתימת הקבלן:
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  1-מסמך ג'

  חוזה זההמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  תנאים כלליים מיוחדים

  תנאי החוזה

  מוקדמות -  00פרק 

  

  ואופן חישוב המחיר תאור העבודה  00.01

מטבח תמך מרכזי  והתאמות  שיפוץה כוללת ביצוע /חוזה זהעבודה במכרז     א.  

, וחיפוי ריצוףעבודות  עבודות איטום, בנתב"ג. העבודה כוללת עבודות פרוק,

  מסוגים שונים, תכנון וביצוע חדרי קירור .  תקרות תותב, תשתיות

  בנוסף עבודות שיפוץ כלליות בחדר האוכל הכוללות בינוי קירות ריצוף וצבע .ב.                     

  וכן עבודות שיבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין.

בהתאם למפורט בסעיפי  מכרז/חוזה זה הינן למדידה ככלל העבודות במסגרת  .ג  

   כתב הכמויות.

  

  מים וחשמל  00.02

"מוקדמות", המים והחשמל  00בפרק  04.02-ו 04.01בניגוד לאמור בסעיפים              

הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום מנקודת התחברות אשר 

המים והחשמל והבאתם אל מקום תקבע ע"י המפקח, אך ההתחברות למקורות 

- ו 04.01העבודה תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, בתנאים המפורטים בסעיפים 

נקודות ההתחברות יצוינו  .מנהלת נתב"ג, תוך תיאום מוקדם עם המפקח ו04.02

  המים יהיו לצורכי עבודה בלבד. בסיור הקבלנים.

ל הקבלן מוטלת ניתוקים וכו', ועהיה אחראי על הפסקות מים תלא  רשותה               

ת מים עצמית ספקאהאחריות לבצע מראש סידורים מתאימים על חשבונו, ל

  למקרים אלה.(אגירה, וכו') 

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

  

  השדה מניעת הפרעות ותיאום עם נציג  00.03

מוקדמות במפרט הכללי,  00.04.07ובסעיף  30, 28מסמך ב' סעיפים בנוסף לאמור ב  

מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה 

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה באתר העבודההמתנהלת 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף 

  פקח.כפי שיורה לו המגורמי הנמל פעולה מלא עם 

כאמור. הנמל , למעט נציגי נמל התעופהמנע מכל פנייה או דרישה לאנשי יעל הקבלן לה  

אין באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל 

מובהר במפורש כי תיאום עם נציג השדה בכל הקשור  .המפקחגורם שהוא, למעט 

עבודות פרוקים, הריסות, ניתוקים, סגירת נתיבים, ביצוע עבודות אשר עשויות לביצוע 
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ליצור הפרעה לתנועה במקום וכו' מהווה תנאי יסודי וכי לא תותר לקבלן האפשרות 

לבצע עבודות מסוג זה ללא תיאום מראש. ככלל, העבודה תבוצע בהתאם לשלבי ביצוע 

. לקבלן יותר להציע חלופות הקשורות וסדר עבודה עקרוני אותו יספק מנהל הפרויקט

לשינוי שלבי הביצוע אולם קביעתו של מנהל הפרויקט בקשר לאישור או פסילת שלבי 

  הביצוע החלופיים אותם יגיש הקבלן תהיה סופית ומכרעת.

  

  התארגנות בשטח  00.04

אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הציוד וצורת  מפקחעל הקבלן לקבל מה  

  התארגנותו בשטח.

וכו', דרוש אישור של  , ציודלתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי הבנין, כלים  

  פקח.באמצעות הממנהל האתר 

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

ן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות , הקבלהאתרמנהלת 

  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  

  שהות באתר  00.05

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

  בשעות הלילה.

  

  סילוק פסולת  00.06

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

התעופה, למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת יעשה יום יום ולפי 

  הוראות המפקח.

  על הקבלן להגיש למפקח תעודות משלוח של אתר השפיכה.  

  

  קשר אלחוטי  00.07

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

במידה והקבלן יהיה מעוניין בהפעלת תחנת אלחוט, יתאפשר הדבר באישורו המפורש 

של המפקח, אך לא באחריותו, לאחר קבלת נתוני עוצמות ותדרים, הקבלן יגיש את 

  אישור משרד התקשורת למפקח.

 ינתן, יהיה כפוף לאישור תקנות מנהלת הנמל (שינויים, ביטוליאישור כזה, במידה ו  

דרש הקבלן לשנות תדרים ו/או עוצמות או יתדרים וכו'). לא תוכרנה כל תביעות אם י

  לבטל את הפעלת התחנה כליל.
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  החזרת המצב לקדמותו  00.08

סיור מקדים נציג הקבלן ו , מנהל הפרויקטפקחלפני תחילת העבודה ייערך ע"י המ  א.

 .שיועבר לצדדים בדו"ח ירשמו הממצאיםהסיור לאחר גמר  ותיעוד של המצב באתר.

שלושת הצדדים, יחתמו על   קיימים. והאלמנטים ה רכיביםהמצבם של בדו"ח יפורטו 

ישיב הקבלן לאחר עבודותיו את המצב באתר . ככלל, הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הבצוע

לקדמותו. אי החזרת השטח לקדמותו בשלמות לשביעות רצון המפקח תביא להשלמת 

  מחשבונו של הקבלן. תקורות 15%פת סוך קיזוז העלויות בתוהעבודות ע"י המזמין ת

ב.      מודגש בזאת כי אם במהלך עבודות פרוק, הסרה ו/או הריסה באתר יתגלו ממצאים 

נוספים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות, איכותן ולוחות הזמנים ירשמו ממצאים 

  בדו"ח שיועבר לצדדים ויחתם על ידם.

  

  וצוות הקבלן העבודהמנהל   00.09

עבודות נשוא מכרז/חוזה זה באמצעות צוות עובדים בצע את כל הל הקבלן מתחייב  .א

המוסמך ע"י  בבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  יעמוד ו/או קבלני משנה שבראשם

שנים  5בעל ותק של  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  – תמשרד התמ"

  .לאורך כל תקופת ביצוע העבודהלפחות וימצא באתר באופן קבוע 

  

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

לא יועסקו על  םעובדים, אשר לא קבלו את אישור  .חטיבת הביטחון-רש"תאישור 

  ידי החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

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

  שניתן ולהפסיק שרותו של עובד.

  

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

, או מפקחששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות ה

, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים מפקחה לדעת האינה רצוי אתרשנוכחותו ב

, כאמור, תהא מפקחכלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי הקבלן. דרישת ה

לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן לפי סעיף 

  משנה זה היא ללא זכות ערעור.

  

לן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקב  .ד

  .חטיבת הביטחון- רש"תשהעסקתו אושרה ע"י 

  

עדרותם מפאת מחלה, היעל הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של   .ה

  מילואים ו/או מכל סיבה אחרת.

  

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

  המפקח על העבודה.  ו שלאישורלקבל את ו
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  מהנדס   00.10

בנוסף למנהל העבודה, יעסיק הקבלן, לצורכי התיאום והפיקוח על העבודה, מהנדס,    

שנים לפחות  5סיון של ינבפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ורשוי  רשום 

  .מפקחומאושר ע" ה בהיקפים דומים  הול/בצוע פרויקטיםיבנ

  בות הקבועות והמזדמנות.על המהנדס להיות נוכח בכל הישי  

  

  וגהות ממונה בטיחות    00.11

תשומת לב הקבלן מופנית לאמור בנספח בטיחות. בנוסף על האמור בנספח מודגש כי   

  יבצע את הפעולות הבאות:ש הקבלן יעסיק ממונה בטיחות וגהות מטעמו

 סקר סיכונים לפני תחילת העבודות.  .א

      על יישום הוראות  פיקוחהעובדים, מנהל העבודה וך ותדר ,באתר ישבוע ביקור  .ב

הבטיחות השונות הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל ממונה הבטיחות מטעם 

 הרשות.

  

  

  קבלני משנה  00.12

קבלני המשנה שיעסיק הקבלן יאושרו על ידי רשות שדות התעופה והאישור יהיה   .א

 תנאי להעסקתם.

ואשר ביצע מומחה בעבודות איטום  רשום את עבודות האיטום יבצע רק קבלן  .ב

פרויקטים שבהם  3לפחות עבודות איטום דומות לעבודות הנדרשות במפרט זה 

  המצוינים הפרויקטיםכל אחד מעל  .שנים האחרונות 3- הסתיימה תקופת הבדק ב 

ציג את הפרויקטים לאישור לההקבלן  על  מ"ר .  500 - להיות בשטח  שלא יקטן מ

  . הרשות

 172בענף  רשום קירור  קבלן רק יבצע ומערכותיו  חדרי הקירור  ינוי באת עבודת   .ג

  חדרים כנ"ל אשר ביצע  ומערכותיו   רבהקמת חדרי קירובעל ניסיון  ב,

  שנים האחרונות. 3- במהלך ה  מ"ר  50 –יקטן מ  לא הכולל  אשר שטחם 

. על   מכונות המתמחה בחדרי קירורע"י מהנדס  יבוצע תכנון חדרי הקירור   .ד

שנים  5-חדרי קירור ב  פרויקטים בהם ביצע תכנון 3המהנדס להציג לפחות 

 מ"ר לחדר. 12-א יקטן מ האחרונות  בשטח של

ציוד  בתחוםהמטבח יבצע אך ורק קבלן מומחה  ציוד  את עבודות פרוק והחזרת  .ה

מ"ר  500 מטבחים לפחות  בשטח של  3-מטבחים אשר ביצע עבודות מסוג זה ב

 השנים האחרונות . 3לך במהלמטבח 

 .בידי הרשות הזכות לאשר או לפסול כל קבלן או קבלן משנה מטעם הקבלן הראשי  .ו
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  חומרים  00.13

  כללי  

יעמדו בדרישות התקנים יהיו מטיב מעולה וכל החומרים בהם ישתמש הקבלן בביצוע,   

 מפקחהבהעדר תקן ישראלי ויקבלו אישור ש"ע הישראליים או בתקנים בין לאומיים 

  לפני השימוש בהם.

  

  אישור המפקחהחלפת חומר או מוצר לאחר   

קבלת אישור חדש מהמפקח חייבת מ שאושר ע"י המפקחכל החלפת חומר או מוצר   

  אישור זה יינתן בהתאם לעקרונות הבאים:

  

  במידה שהקבלן יציע שימוש בחומרים שהוכח לגביהם שהם עומדים בתקנים   .א

    וכו') אזי חלה על הקבלן הוכחה שתקן זה זהה או מחמיר  DINבינלאומיים (

  מהתקנים הרלוונטיים המצוינים במכרז זה. 

  

תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע, גם אם  כללא תשולם   .ב

  יותר. טובטיבו 

    

  המפרט דרישות  00.14

   .הדרישות הכלולות במפרט המיוחד הן בבחינת דרישות מינימום  

שבכוונתו מוצרים ולחומרים יידרש טרם הביצוע לקבל את אישור המפקח להספק                

  המפרט הטכני.בתנאי  והעומדים בהם להשתמש 

לא תשולם כל תוספת  , המציע רשאי להציג חומרים ומוצרים מעל רמת המפרט הטכני  

  .מחיר עבור חומרים אלה  גם אם טיבם טוב יותר

  

  ומערכותמתקנים   00.15

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

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

  נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקומם בתוכניות.

  הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו.  

  

  עבודות בשעות חריגות  00.16

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

על הקבלן לקחת  לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יותר מאשר משמרת אחת ליום.

בחשבון כי יתכן ויהיה עליו לתגבר את כח האדם ו/או לעבוד בשעות עבודה חריגות 

כמו כן, יתכן ויידרש ע"י המפקח/המזמין  עמוד בלו"ז החוזי.לבהתאם לצורך ע"מ 

תיגבור כח האדם ו/או עבודה בשעות חריגות  בכל רגע נתון בהתאם לשיקול דעתם 

  הבלעדי. עבור הנ"ל לא תשולם לקבל כל תוספת ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

  



  

  מטבח תמך מרכזי

9

  התאמה בין מדידות בשטח לתוכניות  00.17

בדיוק לפי המידות והגבהים לוודא שהביצוע מתאים  מדידותעל הקבלן   .א

התאמתן לשטח, ולהודיע במקרה של אי התאמה תוך בדיקתן ובתוכניות 

  בכתב מהמפקח. הבהרותלמפקח ולמתכנן ולבקש 

  

 –הקבלן לבד אחראי לדיוק. כל העבודה שתעשה ותמצא בה טעות דיוק   ב.  

הרס ותיבנה בצורה נכונה על חשבון יהאחריות לכך תחול על הקבלן והעבודה ת

  וכל זאת מבלי לסטות מלוח הזמנים המקורי. –הקבלן 

  

בכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על   

יה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש לפי יסט

  המתוכנן.

  

  דמי בדיקת דגימות –טיב החומרים והמלאכה   00.18

הבדיקות ישולמו ע"י רש"ת דמי ביצוע הבדיקות ותוצאותיהן באחריות הקבלן .  א.  

הבדיקות יבוצעו עם אחת מהמעבדות .וינוכו מהחשבון הקבלן לפי החוזה 

  שעימן  רש"ת תבצע התקשרות .

  

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

  

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות   .1    

  אספקה.

  

  דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכו').  .2    

  

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים   .3    

  לדרישות החוזה.

  

  שהוא.הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג   .4    

  

  לעיל, תחולנה על הקבלן בכל מקרה. 1-4ההוצאות הנזכרות בסעיפים     

  

  באחריות הקבלן להעביר עותק אחד מתוצאות הבדיקה למפקח.  ג.  

  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות   ד.  

ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 

  כנדרש בסעיפי ההסכם. –טיב החומרים והמלאכה 
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הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי   .ה  

  ולחייב את חשבון הקבלן תמורתן.  1-4שתוארו בסעיף  הבדיקות

  

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או   .ו  

סימן השגחה. חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן 

יחיד שמוצריו וחומריו הינם בעלי תו תקן או בעלי סימן השגחה. בכל מקרה 

ד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו חייב חומר או מוצר לעמו

   התקן או סימן ההשגחה המתאים.

  

  תנאי העבודה  00.19

הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה ומודע לכל המגבלות והאילוצים כפי שהובאו   

לידיעתו בכתב ובעל פה וכן הכיר היטב דרכי הגישה אליו, מיקומם של מתקנים שכנים, 

וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע  ואופי העבודה באתר הכיר את תנאי העבודה

  עבודתו.

  

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

  הכמויות המצורפים וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונן וכרוחן.

  

הכלולות בחוקים, צווים או הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות   

תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא 

  , עפ"י תקנות התכנון והבניה.בתחומי סמכותה הרשמית

  

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

  תר או הפרטים.כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים בא

  

  עבודה שלא תימדד  00.20

מדדנה ולא יהעבודות המפורטות מטה לא תבנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט   

  של הקבלן.י היחידה ישולם עליהן בנפרד והן יכללו במחיר

  

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכנים, עבודות   א.  

  הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.לוואי וחומרי עזר, 

  

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין וכן ניהול ותאום קבלנים של   ב.  

  המזמין לרבות האחריות עליהם מבחינה בטיחותית.

  

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

  ושאיבת מים, לרבות סידורי ניקוז ארעי.
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פיגומים, טפסנות, אמצעי הרמה ואספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה,   ד.  

, מחיצות דרכים זמניות, אמצעי שילוט ותמרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה

, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות זמניות ודלתות לתיחום אזורי העבודה

וסילוקם , החזקתם באתר העבודה, פירוקם , העתקתם במקרה הצורךהרכבתם

  בסיום העבודה.

  

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

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

  עובדים לאתר העבודה וממנו.

  

  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה עליהם.  ו.  

  

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

  לרבות פירוקו וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

  

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

  

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

  

  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  י.  

  

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

  מכס, בול, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

  

ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים   יב.  

  ומחסומי ניו ג'רסי. בעלי ספק כח עצמי

  

  ביצוע העבודות בשעות הלילה ללא תוספת תשלום.  יג.  

  

  ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .יד  

  

  אספקת וצריכת חשמל.  .טו  

  

העתקים + דיסקים ומסירתם  5- הכנת תוכניות עדות ממוחשבות לעבודות ב  .טז  

  מך.למזמין. הכול לפי נהלי רש"ת חתומות ע"י מודד מוס

  

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

  

  רווחי הקבלן.  .יח  
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  דרכי גישה סביב אתר העבודה או בסביבתו הקרובה לצורך ביצוע העבודה.  .יט  

  

  גידור ושילוט לפי דרישת המזמין.  .כ  

  

המהווים חלק  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים  .אכ  

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

העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון 

והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן 

  תיוודענה להם בעתיד.

  

סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל  

המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה 

  ועל פי כל דין.

  

  בטיחות וגהות  00.21

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

נות הבטיחות של רשות חוק אחרות, לרבות תקכנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות 

  שדות התעופה (נספח בטיחות רש"ת המצורף).

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

  גרועים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

ר יגרמו למבנה ו/או לעובדים הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אש  

  ו/או לאדם כלשהו, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  

  קבלן ראשי/ שרותי  תיאום ביצוע  00.22

  תיאום ביצוע  א.

" במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את 00של פרק " 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף              

הנהלת העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

במקביל יעבדו קיימת אפשרות שוכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו  רש"ת

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמין

  

ולאפשר להם לבצע את  הגורמים האחרים הנ"ל ולתאם את פעולה על הקבלן לשתף            

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

  יהא הקבלן אחראי עליהם מבחינת בטיחותית וניהול העבודה.

  

בלוחות  על הקבלן לתאם את עבודת גורמים אלה כך שישתלבו בעבודתו ללא פגיעה            

  הזמנים שנקבעו.

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

  ולא בהארכת תקופת הביצוע.
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  שרותי קבלן ראשיב.         

הקבלן להעניק  שיידרבמסגרת מכרז / חוזה זה ישמש הקבלן כקבלן ראשי. כקבלן ראשי              

יכללו את כל  םהשירותי לקבלנים/ספקים שיועסקו ישירות ע"י המזמין. םשירותי

ובין היתר גם: תיאום, ממונה בטיחות, פינוי פסולת למקום שפך מאושר  חוזההאמור ב

 ויינתנשרותי הקבלן ע"י הרשות המקומית, שימוש במתקני הרמה של הקבלן וכו'. 

פית למזמין וקבלת תעודת השלמה עד למסירה סולאורך כל משך ביצוע הפרויקט ו

כללו את כל שרותי הקבלן הראשי ינקוב הקבלן י י היחידה שבהםמחיר לפרויקט.

   למיניהם והם לא ימדדו בנפרד.

  

  בגובה עבודה  00.23

המצריכים עבודה על פי במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות בגובה רב   

בפיגומים ניידים, מתקני הרמה וכו' וזאת ללא עליו להצטייד תקנות עבודה בגובה. 

הקבלן יכשיר את  כל תמורה נוספת. על הקבלן להתחשב בכך בעת מלוי הצעתו.

, תמורשים על ידי משרד התמ"העובדיו לעבודה בגובה באחד ממתקני ההכשרה 

ויציג אישורים אלו לפני תחילת העבודה. כמו כן מודגש הצורך בשימוש במתקני 

ידרש על מנת לעבוד בצורה בטוחה בגבהים יים, מנופי סל וכל מה שהרמה, פיגומ

  שיש לעבוד בהם במבנה. 

לרבות מתקני הרמה, פיגומים, מנופים וכל מה שדרוש לעבודה העבודה בגובה              

  .כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות בטוחה
  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.24

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

  להם כתוצאה מביצוע עבודותיו.

  

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

ומתקנים קיימים, לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל התוצאות, הן 

  פות שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור.הישירות והן העקי

  

  העסקת עובדים  00.25

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

  לאחר בדיקה מוקדמת.

 תרישיונועל הקבלן להגיש למפקח רשימה של כל העובדים שבכוונתו להעסיק, לקבלת   

  אריך משלוח צ.ה.ע. כניסה לאתר העבודה, לא יאוחר משבוע ימים מת

שיון ישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הריהקבלן מתחייב להחזיר למפקח את ר  

מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את 

  החזרתו. לא תותר בשום מקרה לינת עובדים באתר.
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  כללי -תכולת העבודה   00.26

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

 מישורים וכל עבודות הנדרשות להתחברות טובה בין הישן לחדש, אלא אם צוין אחרת

  .כתב הכמויות או/ו במפרט הטכניב מפורשות

  

לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם צוין ל"סילוק" ורכיבי היה ו    ב.   

  ימסרו לנציג השדה באתר. רכיבים שצוין לגביהם לסילוק ייראו כפסולת. הפירוק

  

  או לידי נציג השדה גם אם צוין  ים כלשהםמפורק יםרכיברשאי לדרוש מסירת  מפקחהג.          

  גוונים, שילוב בין גוונים,  בגיןתוספת כל לא תשולם  לגביו שהוא מיועד לסילוק.משתמע 

  וזה זה.לכל מרכיבי מכרז/ח

ד.      כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות והמפרטים המהווים חלק ממסמכי מכרז זה.   

יחד עם זאת, מודגש כי רק עם השלמת עבודות ההסרה, הפרוק, ההריסה וחשיפת רצפת 

אישור סופי והנחיות לתוכניות הביצוע השונות והמזמין  ןיינתהבטון הקונסטרוקטיבית 

לעדכן הנחיות הביצוע כתוצאה מגילויים חדשים רק לאחר שומר לעצמו את הזכות 

  חשיפת הרצפה.

  

  עבודות חריגות  00.27

בכתב בתוכניות ושאינן מפורטות במפרט ו/או /חריגה שאינה מופיעה עבודה נוספת  א.

 אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות יילקח מחירה הכמויות החוזי

  כתב הכמויות."פרורטה" לסעיפי כ

עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף   

דומה בכתב הכמויות, תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה המתפרסם 

המקדמים המצוינים במחירון תוספת ללא ידי חברת דקל המתייחס לחודש עדכני - על

  .10%של  הפחתהוב (פרט למקדמי קבלן ראשי)  "דקל"

 –עבודה שאינה דומה לעבודות המפורטות במחירון הנ"ל תשולם לפי מחירון "דקל   

" המתפרסם ע"י חברת דקל, המתייחס לחודש עדכני ותחזוקה מאגר מחירי שיפוצים

המצוינים במחירון ובהפחתת  (פרט למקדמי קבלן ראשי)  תוספת המקדמיםללא אחרון 

15%.  

או במחירון  מויות ואינה נמצאת במחירון "דקל"בודה שאינה דומה לעבודה בכתב הכע  

ידי -ייערך לגביה ניתוח מחירים אשר יאושר עלמאגר מחירי שיפוצים",  –"דקל 

  המפקח.

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

  קביעתו של המפקח היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.  

  

  רכישת חומרים וציוד  .ב

לרכשם, ישולמו  שיידררכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן              

כהוצאות טיפול, הובלה,  12%בהתאם לחשבונות הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת 
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הנדרשת בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת  העמסה ופריקה, אחריות לתקופה

  הקבלן.המוצר למקומו, אחריות למוצר ורווח 

  

  אישור חשבונות חלקיים וסופיים  00.28

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

תכניות מסומנות, חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו 

ל. החומר הנ"ל נדרש התשלום ואשר עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"

  יועבר עם הגשת החשבון החלקי.

במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות   

מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי 

  של המפקח.

  

  בעת הגשת החשבון יחויב הקבלן:  

 –פלט נייר ו CDבנארית באמצעות דוא"ל או  להגיש חשבונותיו בתכנת   .1  

  בהתאם להנחיות המפקח.

הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי   .2  

החשבונות (כולל הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות 

  לאישור המפקח) יהיו ע"ח הקבלן.

  

  לוח זמנים  00.29

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

  .)ובכפוף לתכ' שלבי הביצוע חודשים 5-(ביצוע העבודה ב לביצוע העבודה

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

ומרים ואספקתם, הפעלת דוגמאות ותוכניות ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וח

ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות עם קבלני המשנה ואת הנתיב הקריטי של 

  הפרויקט.

ובשלושה  מדיה מגנטיתויועבר ב MS PROJECTהלוח יוכן לפי שיטת גנט בתוכנת   

 להתקדמות העבודה באתר, עדכון כל תדפיסים לידי המפקח, לאחר עדכונו בהתאם 

  .ייםשבוע

  זמנים ואישורו הינו תנאי להגשת חשבון ראשון. הגשת לוח  

 ס"מ) ובצבעים. בנוסף לגנט 90(רוחב  A0הלוח יודפס בפורמט שבועי ב"פלוטר" על דף   

יצוינו בתדפיס גם הנתונים הבאים בצורת טבלה: שם הפעילות, משך, התחלה בסיסית, 

סיום בסיסי, התחלה בפועל, סיום בפועל, התחלה מוקדמת, סיום מוקדם, התחלה 

  מאוחרת, סיום מאוחר, מרווח כולל, מרווח חופשי, פעילויות קדם, בצוע (באחוזים).

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

  הזמנים.

במידה ולוח הזמנים לא יוגש עד למועד הנקוב לעיל יערוך המפקח את לוח הזמנים   

  עבור אי ביצוע הנ"ל.₪  15,000ולקבלן ינוכה סך של 
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  ניקיון אתר העבודה  00.30

וסביבתו מכל פסולת לכלוך, חומרים  העבודה על הקבלן לנקות את המבנה בגמר  

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

  וסביבתו הסמוכה נקים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

הקבלן ישפשף, ישטוף וינקה את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות   

מושלמות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים. על הקבלן להשאיר את כל העבודות 

  ונקיות לחלוטין ואת המבנים וסביבתם מוכנים לשימוש מיידי.

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

  הצעתו.

  

  שמירה על איכות הסביבה  00.31

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

  ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. 

  

  "המונח "שווה ערך     00.32

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

ו/או  כתב הכמויותמונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בה

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

שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, 

ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה 

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

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

לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר 

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר כתב הכמויותוין במפרט ו/או בשצ

שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך 

  .כתב הכמויותהקבוע במפרטים ו/או ב

  

  תקופת הביצוע  00.33

 החמיש) 5על הקבלן לסיים את כל העבודה במכרז/חוזה זה לא יאוחר מאשר בתום (  

  חודשים מהתאריך שנקבע על ידי המנהל להתחלת ביצוע העבודה (צו התחלת עבודה).

  

  עבודה בשלבים   00.34

ולכן העבודות תתבצענה בשלבים  פעיל אתרשהעבודות מבוצעות ב בזאתמובהר               

 .ובהתאם למפורט בתוכנית שלבי הביצוע של האדריכל שיתואמו עם הנהלת נתב"ג

בזאת במפורש כי במהלך ביצוע העבודות יידרש הקבלן להפסקות עבודה יזומות  מובהר

   לפרקי זמן ובתאריכים מוגדרים ומוכתבים מראש ע"י המזמין.
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לא תשולם כל תוספת  ובגין הפסקות העבודה היזומות בגין ביצוע העבודה בשלבים            

היחידה השונים בכתב במחירי  - בהצעת הקבלן מחיר, תמחור השלביות כלול 

  .הכמויות

  

  אחריות  00.35

  .ועפ"י כל דין האחריות עבור העבודה תקבע עפ"י  " חוק המכר (דירות) "          
  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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  2-מסמך ג'
  מפרט טכני מיוחד

  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
  

  עבודות בטון יצוק באתר 02פרק 
  

  מפרט ותאור העבודה
  
  .  כללי1
  רות.  הגד2
  .  היקף העבודה 3
  העבודה תיאור.  4
  .  ארגון וביצוע העבודה5
  .  אספקות6
  .  טיב המלאכה7
  ביצוע .  לוח זמנים ומועדי8
  .  יומן עבודה9

  . אופן מדידה וכתב כמויות10
  . תנאים מיוחדים11
  . בטיחות ובטחון12
  אמצעי הרמה והובלה. 13
  . הנחיות והוראות מיוחדות14
  . עדיפות בין מסמכים15
  . בדיקות וביקורת16
  . שרטוטים17
  םשירותי. אספקת 18
  . תיאום19

  
  

  מפרט ותאור העבודה          
  

  כללי .1
  

)  Cבאזור תמך מרכזי ( ,  בשטח נתב"גהעבודה המתוארת והמפורטת במפרט זה תבוצע 
  במטבח מרכזי וחדר אוכל.

   

 .CLSMקירות בטון (הגבהות), רצפת בטון, ויציקת תערובת יציקת  :העבודה כוללת
 

של האזורים הפעולות הנ"ל ללא הפרעות לפעילות סדירה ושגרתית  יש לבצע את
  .הסמוכים

  
הוראות העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, למפרטים מיוחדים מצורפים, תכניות,                

 בנתב"גמתאימים, תקני בטיחות כלליים, תקני בטיחות המקובלים  מהנדס, תקנים
מפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה .ולפרקים מהמפרט הכללי לעבודות בניה 

 - המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשרד השיכון 
  בהוצאתם האחרונה והמעודכנת לתאריך הוצאת המכרז.

   
בלן מאשר שהמפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו, קראם, הבין את תכנם והינו הק

  מתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.
 
  להלן חלק מפרקים הרלוונטיים לפרויקט הנ"ל במפרט כללי לעבודות בנין:  
 
  תנאים כלליים (מוקדמות).  00פרק  -
  
  עבודות בטון יצוק באתר.  02פרק  -
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 העבודההיקף . 3

 
ה חדר קירור היקף העבודה כולל את העבודות המפורטות בסעיף זה  והמתייחסות למבנ

 החדש.
  

  :פירוק עבודות  3.1
  
  פירוק אריחי קרמיקה מהקירות והרצפה  -
  פירוק פח חיפוי מחלקו העליון של הקיר -
  

  :בטון עבודות  3.2
  
  סיתות קירות -
  פוקסי קידוח והחדרת קוצים מברזל זיון מצולע עם דבק א -
  התקנת מוטות זיון ורשתות בקטרים שונים  -
  יציקת קירות (הגבהות)  -
   CLSMיציקת תערובת  -
  .CLSMיציקת רצפת בטון מעל  -
  
  

  העבודהתיאור   .4
  
  

 ביצוע עבודות בטון יצוק באתר   4.1
  
  

  הערות
תבוצענה בכפוף להוראות והנחיות הביצוע כפי שהן מופיעות  כל עבודות הבטונים
למפרט זה וכן בכפוף למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית  תבתוכנית המצורפ

  לעבודות בטון. T-CC-32-005-9002ולפרקים המתייחסים שבמפרט טכני מספר: 
  
 (אם לא צויין אחרת בשרטוט). 30 -כל הבטון יהיה בטון מובא ב  - א

 
, פריסה והתארגנות באתר גישהלבדוק ולוודא מראש אפשרות ה על הקבלן  -ב

 העבודה.
לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין האמור לעיל ועל הקבלן לכלול זאת במחירי 

  היחידה.
  

 
 סיתות פני בטון קיים לאחר פירוק אריחים ופח כולל ניקיון פני השטח הנ"ל      4.1.1

 
או      BOND-CRETE.     מריחה על כל השטח המחוספס ומנוקה בפריימר 4.1.2

 שווה ערך,  לפי הוראות של היצרן
  

 .החדרת קוצים לבטון קיים בהתאם לתכנית המצורפת, כולל דבק אפוקסי      4.1.3
 

 סביב הבור 30- בקירות בטון יציקת      4.1.4
 

 .היצרן מעל רצפה קיימת לפי הנחיות CLSMתערובת יציקת      4.1.5
 

   .CLSMס"מ מעל  20בעובי  30-בטון ברצפת יציקת      4.1.6
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 . אספקות5
  

  חומרי עבודה  5.1
  

כל חומרי העבודה כולל, בטון מובא, טפסות, מוטות ורשתות זיון, וכל חומר אחר   
הנדרש לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן. כל החומרים שיסופקו יאושרו 

  ע"י המזמין.מלכתחילה 
  

  חומרי עזר  5.2
  

הקבלן יספק את כל החומרים הנלווים וחומרי העזר הנדרשים להשלמת העבודה כגון   
  שומרי מרחק, תמיכות זמניות וכדומה. 

  
  כלי עבודה  5.3

  
הקבלן יספק על חשבונו (כולל הובלה) את כל כלי העבודה והציוד הנדרש לבצוע   

  מכאניים, כלי הרמה וכדומה.העבודה כולל ציוד הנדסי, כלים 
  

  
 יב המלאכה.   ט6

 
כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות, דרישות מפרט זה ושאר מסמכי החוזה 
  ובאופן מקצועי. לא תתקבל כל עילה להפחתה ברמת הדרישות בפרט זה או אחר.

  
  

 יומן עבודה . 7
 

ידי הקבלן או בא - ייחתם עליומן העבודה ינוהל מדי יום ביומו. בתום הרישום בו הוא 
  ידי המפקח.-כוחו המוסמך ולאחר מכן על

  
ידי הקבלן או בא כוחו וייחתם על ידי המפקח בלבד, -במידה והיומן לא ייחתם על

  ייחשב היומן כתקף.
  
  
  

   אופן המדידה וכתב הכמויות. 8   
 

  כללי   8.1
 

  אופני מדידה  8.1.1
מפורטים להלן בחלק זה של אופני המדידה לצורכי התשלום כפי שהנם   

החוזה,  מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם 
  כן נאמר אחרת בחוזה ההתקשרות.

  
  
  

 מחירי האספקה   8.1.2
מחירי האספקה כוללים את מחיר החומרים וכן את כל ההוצאות   

הקשורות באספקת החומרים לאתר העבודה כגון: הוצאות הובלה, פריקה, 
אחסנה, ביטוח, בדיקת טיב החומר, מסים, מכסים, היטלים, אגרות, רווח, 

  פחת וכדומה. 
  

   המחירים כוללים  8.1.3
 

צוע העבודה, כולל חומרי המחירים כוללים את מלוא התמורה עבור בי  
העזר הדרושים לביצועה לפי סעיפי החוזה והמפרט וכן הוצאות העבודה 
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ושכירת הציוד וכולל, מבלי לגרוע בכל דרך שהיא בכלליות הנאמר לעיל, 
  את הדברים דלהלן:

  
הובלת החומרים למקום העבודה, ניהול, פיקוח, אספקת כח עבודה  8.1.3.1

צאת המכשירים, רתכות על אביזריהם, מקצועי ובלתי מקצועי, המ
הציוד, המכונות, הציוד להרמה, כלי רכב והשימוש בהם, עבודות 
מוקדמות ועבודות הכנה, הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל 

  סככות, פיגומים ותמיכות. 
  

האמצעים להבטחת הבטיחות באתר והאמצעים להבטחת ואבטחת  8.1.3.2
  איכות באתר.

  
 הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתכניות המפרט עבודות   8.1.3.3

  הטכני והוראות המהנדס.
מחירי פרוק הקרמיקה כוללים גם את סיתות הקירות המקולפים   8.1.3.4

  ניקויים ופינוי הפסולת
   
 

באש עבודה אין תשלום נפרד לקבלן עבור הפסקות חשמל או איסור   
במסגרת הבטיחות וכד'. על הקבלן לקחת בחשבון ביצוע עבודות מקבילות 

 באתר  על כל המשתמע מכך. 
 

   בדיקות ובקורת  8.1.4
 

לגבי טיב החומרים כמפורט  המחירים כוללים את כל הבדיקות הנדרשות  
  לפי סוגי העבודות. 

  
  

   תיאורי העבודות בכתב הכמויות  8.1.5
 

תיאורים והגדרות של העבודה שבכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של   
פרק זה ניתנו בקיצור לצורכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל 
תיאורים והגדרות אלה כממצים של כל הפעולות ויש לפרשם ככוללים את 

 כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי החוזה. 
  

   ושיטה שינוי אמצעים  8.1.6
 

שינוי באמצעים ובשיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל את אישור   
 המהנדס, לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה. 

  
  

 תנאים מיוחדים    9
  

יובהר כי ייתכן שהעבודות המפורטות במפרט זה יבוצעו תוך כדי ובמקביל לפעילויות 
קצב ההתקדמות בעבודה לא יהיה אחיד וסדיר עקב  שונות  ע"י גורמים אחרים. עקב כך

  היותו תלוי בגורמים אחרים. הדבר לא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן.
  

על הקבלן לתאם מראש את סדרי העבודה עם כל הגורמים הרלוונטיים הפועלים 
מנת - מנת להתארגן בעוד מועד עם חומרי עזר, סידורי בטיחות וכדומה על- במקביל על

  לא לגרום להפסקת העבודה באתר.
  

הקבלן יחויב על כל נזק שיגרם כתוצאה מהפסקת העבודה באתר בגלל עבודה רשלנית 
  ו/או מאי ציות להוראות ו/או מחוסר תאום עם הגורמים המעורבים.
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 אמצעי הרמה והובלה    .10
 

ידי הקבלן ועל חשבונו. אמצעים אלו - אמצעי הרמה, הנפה, הובלה וכדומה, יסופקו על
ההובלה והפריקה יהיו   יהיו תקינים וישאו תעודת תוקף מטעם בודק מוסמך.

  באחריות מלאה של הקבלן.
  

ליקויים או פגיעות בציוד או באלמנטים כתוצאה מהובלה לא נכונה או פריקה לא 
  י הקבלן ועל חשבונו.יד- נכונה, יתוקנו על

  
  

 עדיפות בין מסמכים.11
  

  במקרה של אי התאמות בין המסמכים השונים, יהיה סדר העדיפות כדלקמן:
  
  הוראות כתובות של המפקח. -
  
  ידי המזמין.-תוכניות המתכנן אשר אושרו על -
  
  המפרטים המיוחדים  -
  
  כתב כמויות והמפרט. -
  
  הבין משרדית). המפרט הכללי (הספר הכחול של הועדה -
  
  תקנים ישראלים. -
  
  תקנים זרים.  -

  
  

 בדיקות וביקורת .1
  
 

המזמין או נציגו יהיה הגוף אשר מוסמך לאשר או לפסול את טיב העבודה של הקבלן 
  והוא יהיה זה שיאשר את התאמת העבודה לדרישות השרטוטים ומפרט זה.

  
כל פעילות אשר דורשת על הקבלן להודיע למפקח לפחות יומיים לפני מועד ביצוע 

כן המזמין רשאי לבצע ביקורת פיקוח אצל הקבלן בכל עת ולפי שיקול -בדיקה, כמו
 דעתו.

  
ו/או כל אחד מחלקיה בהתאם לשלבי הביצוע תבוצע רק  הקבלה הסופית של העבודה

 לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
  

ידי הקבלן ועל -ודה שהיו בשימוש, לרבות תיקונים יבוצעו עלניקיון המבנה ואתר העב
  חשבונו.

  
הקבלן יהיה אחראי לכך שכל החומרים יהיו מדרגת האיכות גבוהה ביותר בהתאם 

 לדרישות התכנון.
 

במידה שיהיה פגם בחומרים או בעבודה בזמן האחריות, על הקבלן לתקן או להחליף 
ד המזמין, כולל הוצאות ההובלה ולשביעות את הפגם עם חשבונו, ללא כל תשלום מצ

 רצונו של המזמין.
  

זמן האחריות שנותר יוקפא מרגע הודעה על פגם ויחודש ברגע שהמערכת חזרה 
  לעבודה   סדירה.
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 שרטוטים .2
 

על הקבלן לוודא עם המפקח באתר שהוא מחזיק ברשותו ומבצע את עבודתו לפי  19.1
 . המהדורה המעודכנת האחרונההתכניות המאושרות לביצוע ולפי 

 
ידי ביצוע מדידות -לפני התחלת העבודה על הקבלן לאמת את השרטוטים על 19.2

טעויות שיהיו  ובדיקות בשטח. במקרה של צורך בשינוי, יש לתאם זאת עם המפקח.
  כתוצאה מטעות במדידות, הן באחריות הקבלן ויתוקנו על חשבונו.
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  ליציקות בטוןמפרט טכני     
  

  

005-32-CC-T-9002  
 

 תוכן הענינים 
 
 
 
 כללי.   .1
 
 הוראות והנחיות מיוחדות.   .2
 
 עבודות בטון יצוק באתר.   .3
 
 אשפרה.   .4
 
 בדיקות ובקורת.   .5
 
 טפול בפני בטון.   .6
 
 פלדת בניין.   .7
 
 הארקת יסוד.   .8
 
 ברגי עוגן.   .9
 

 צפוי בטונים.   .10
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 כללי   .1
 

מפרט טכני זה מתייחס ומגדיר את הדרישות הטכניות לבצוע עבודות הנדסה אזרחית 
 ליציקת בטון. 

העבודה תבוצע בהתאם לתכניות, למפרט מיוחד זה, לתקנים המתאימים, לפרקים ממפרט 
 הכללי לעבודות בניה הרשומים להלן: 

 
 תנאים כלליים (המוקדמות).   - 00פרק  

 
 עבודות עפר.   - 01פרק  

 
 עבודות בטון יצוק באתר.   - 02פרק  

 
  . עבודות מסגרות חרש  - 19פרק  

  
  סלילת כבישים ורחבות.  - 51פרק  

 
 עבודות יומיות (רג'י).   60 -פרק 

 
ומשרד  המפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הבטחון

 בהוצאתם האחרונה והמעודכנת.  - השיכון 
הקבלן מאשר שהמפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו, קראם, הבין את תוכנם והינו מתחייב 

 לבצע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם. 
 
 

 הוראות והנחיות מיוחדות   .2
 

על הקבלן לבדוק את התכניות, את המסמכים ובמיוחד את התאמת המידות   2.1
באתר למידות המופיעות בתכניות ובמסמכים. על הקבלן להביא לתשומת הקיימות 

 לב המפקח כל טעות או אי 
 התאמה ולקבל הוראות רק מהמפקח.  

 
מובהר בזאת שהקבלן הוא האחראי על בדיקת התאמת המידות הקיימות באתר  

לתכניות ועליו לתקן על חשבונו כל טעות ביצוע עקב אי בדיקת והתאמת המידות או 
 טעות בבדיקה. 

 
 עדיפות בין מסמכים   2.2

 
מפרט זה משלים תקנים ישראליים וכן תקנים אחרים הנזכרים בחוזה או במפרט זה.   

 סדר העדיפות יהיה על כן כדלקמן: 
 

 התכניות.  -
 רשימת כמויות.  -
  מפרט מיוחד זה.  -
 תקנים ותקנות חוקים. -
 המפרט הכללי הבינמשרדי.  -

  
ה או התקן או על אף האמור לעיל בכל מקרה של סטיה או סתירה בנוסח מפרט ז

 המפרט הכללי הבין משרדי לעומת הוראה כל שהוא בחוזה יהיה נוסח החוזה מכריע. 
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 עבודות בטון יצוק באתר   .3
 

פרט למקרים אשר  601הבטונים היצוקים באתר יעשו רק מבטון מובא לפי ת"י    3.1
 המפקח נתן את הסכמתו לכך (בטון רזה). 

 
 60 –ב  40 –, ב 30 –יוגדר במפרט העבודות ו/או בתכניות (ב  חוזק נדרש לבטונים  3.2

 וכדומה). 
 

), 2003( 466של ת"י  3.2מנת המים וכמות הצמנט למ"ק בטון יעשו בכפוף לטבלה   3.3
 אינצ'ים.  2-3הסומך כפי שיבדק בחדירת כדור תקני  

 
וחורים, הטפסים לבטון יהיו מעץ לבוד (דיקטים) שלמים ונקיים וללא פגמים   3.4

מרוחים בשמן היציקה. הטפסים יהיו צמודים אחד לשני בכל הכוונים למניעת נזילות 
מי צמנט החוצה מבין החיבורים. לא יותר השימוש בחוטים שזורים לחיזוק תבניות 

דרך הבטון הטרי. יש להשתמש במהדקים מיוחדים לכך. פני הבטון לאחר פירוק 
קבוביות. הקבלן יורשה להשתמש בצינורות התבניות יהיו חלקים וללא פגמים או נ

פלסטיים קשיחים לשם החדרת מוטות החיזוקים דרכם. לאחר הפירוק של תבניות 
וסילוק הקשירות מהצינורות יש לסתום את כל החורים של הצינורות בטיט צמנט 

 אפוקסי. 
 

 לשטיפת תבניות יש להשתמש במי תעשיה.     3.5
 

בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים). לא תותר יציקה ללא     3.6
מרטטים במצב  2מרטטים. הקבלן יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו  

 עבודה. את פני כל הבטונים להחליק בכף פלדה. 
 

סרגל. ההחלקה הראשונה תבוצע מיד לאחר  ליציקת רצפות להשתמש במרטטי    3.7
ס"מ. לעבור מספר פעמים  X 60 10  - הריטוט ע"י לוח עץ מלוטש במידות לא פחות מ

בלוח העץ על פני בטון הטרי עד אשר פני הבטון יהיו ישרים וחלקים. החלקה סופית 
 תבוצע בהליקופטר, בפינות ובמקומות שאין גישה להליקופטר להחליק בכף פלדה. 

 
לצורך יציקת רצפות בטון ישתמש הקבלן בשבלונות מתכת מפולסות בהתאם     3.8

 לשיפועים הנדרשים ובעזרת מכשור אופטי (ניבליר). 
  

רצפות המשמשות לנסיעת כלים ממונעים כגון רצפות מבנים לתחזוקה ואחסון     3.9
  ישוריינו עם תוסף של סיבי פיבגלס ויצופו בשכבת קורודור.

 
ס"מ  1.5X1.5סוגי הבטון יש להשתמש במשולשי עץ או פלסטיק במידות   ליציקת כל  3.10

 בכל הפינות הגלויות ומתחת לפני קרקע כולל הפסקות יציקה. 
 

תשומת לבו של הקבלן מופנת לכך שלא תותר יציקת בטונים באתר ללא נוכחות   3.11
 מפקח ועל הקבלן לתאם מראש את זמני היציקה. 
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 אשפרה   .4
 

ימים מיום היציקה (לא כולל את יום היציקה). המפקח  7תהיה   -  האשפרה תקופת    4.1
 רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הצורך ובהתאם לשיקוליו המקצועיים. 

 
והתבניות ביריעות פסולת כותנה מורטבת במערכת  יש לכסות את פני הבטונים  4.2

טפטפות. שפני הבטון יהיו רטובים במשך כל תקופת האשפרה ביריעות פוליאתילן 
 וברדיד אלומיניום על מנת להגן עליהם מפני תמיסות ואבק. 

 
 שימוש בקווירינג קומפאונד, הישום בהתאם להנחיות היצרן.  - אפשרות נוספת   4.3

 
מ"ק  5יהיו מי שתיה בלבד. על הקבלן להכין מיכל או מיכלים שיכילו   - מי אשפרה  4.4

מי שתיה       עבור אשפרת הבטון. על הקבלן לדאוג להובלת מי השתיה מנקודת 
אספקת המים לאחסון במיכל או מיכלים שהוכנו מראש. אין המפעל אחראי על 

 אספקת מי שתיה לאתר הקבלן. 
  

  ע בשיטת "אשפורד פורמולה" (ראה עלון מצורף).אשפרת בטון הרצפות תבוצ    4.5
 

 בדיקות וביקורת   .5
 

 מועדי יציקות   5.1
 

על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא תותר יציקת בטונים  
 ללא תאום מראש עם המפקח וקבלת אישורו לגבי מועד היציקה. 

 
 אישור יציקה   5.2

 
הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שקיבל אישור יציקה על גבי טופס אישור יציקה של  

המהנדס או המתכנן או המפקח המורשה מטעם המזמין. הקבלן אינו רשאי לצקת 
לפני שהשלים את כל הערות המפקח וקיבל לידיו טופס אישור יציקה חתוך על ידי 

 המפקח. 
 

 נוכחות המפקח בזמן היציקה     5.3
 

 הקבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן היציקה.    
 

 תעודות משלוח של הבטון הטרי     5.4
 

הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל הבטון, תעודה    
. בנוסף לאמור לכל משלוח. התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת הבטון לטפסות

 של מפרט הכללי, יש לציין בתעודה את הפרטים הבאים:  02031בסעיף  
 

 כמות האצווה.   5.4.1
 שעת היציאה מהמפעל.   5.4.2
 סוג הערבים בבטון.   5.4.3
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רק לאחר אישור המפקח, בחתימתו על גבי הטופס, יותר לקבלן להשתמש בבטון. אם 
עיל, ידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח לא צוין בתעודה אחד הפרטים הנזכרים ל

המפעל ולא יותר השימוש בבטון זה.  בכל מקרה על הקבלן למסור את העתק 
 התעודה לידי המפקח. 

 
 בדיקות בטון     5.5

 
בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו על ידי מכון התקנים, או מעבדה 

קבלן להזמין את נציג המכון מוסמכת בתנאי שתאושר על ידי המפקח. באחריות ה
 לפחות יומיים לפני היציקה לאחר שתיאם את מועד היציקה כאמור לעיל. 

 
 

 טפול בפני הבטון   .6
 

 תקון רצפות     6.1
 

השיפועים ברצפות יבדקו בעזרת מאזנת ועל ידי מים שישפכו על הרצפה. בכל מקרה  
ג' לעיל,  4.0ובו ייווצרו שלוליות או שיתגלה שהרצפה אינה מאוזנת, כנדרש בסעיף  

יהי על הקבלן לחצוב, לסתת ולתקן את הרצפה כך שהשיפועים יהיו שוב אחידים, 
 התיקונים יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 
 שיטת התיקון   6.2

 
 ס"מ.  3חציבה וסיתות של האזורים הדורשים טיפול לעומק    

 
יציקה והחלקת חומר לתיקוני בטון מסוג "טריקופק" תוצרת "טריקוזל" או שווה  

 . והמתכנן ערך מאושר   על ידי המפקח
 

 תיקוני פני הבטון   6.3
 

 יש לבצע את התיקונים ככל האפשר סמוך למועד היציקה.  
 

 תימת חורים ס  6.4
 

 פתיחת כל החומרים על ידי מברשת פלדה או ניקוי חול.   
סתימת החורים בחומר לתיקוני בטון מסוג "טריקופק"  תוצרת "טריקוזל" או שווה   

 ערך  מאושר על ידי המפקח. 
 החלקת החומר לפני הייבוש.  

 
 טיפול בסגרציה (קיני חצץ)   6.5

 
 מעבר לעיל.  ס"מ 2סתות האזור לעומק     
 לעיל.  7.2שאר התיקון ראה סעיף     
במקומות בהם נתגלה מסמר תקוע בבטון או אלמנט אחר אשר יש לחצוב סביבו, יש     

  להוציאו        
 ולתקן בחומר לתיקון כמצויין לעיל לגבי סתימת חורים.         
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  צפוי קורודור    6.6
  

יצופו בעזרת חומר צפוי מסוג  פני רצפות המשמשות לנסיעה (שטחי בטון גלויים)
  קורודור או שווה ערך.

  
 
 פלדת בנין   .7
 

הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו/או חלקה, הכל בהתאם לתכניות ורשימת הכמויות,   7.1
 . )4466(על פי תקן ישראלי  הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים

 
מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פרוקה בזמן  90 % - קשירת הפלדה תהיה ב  7.2

היציקה. המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת התבניות. בכל מקרה אין לסגור את 
 תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח. 

 
הקבלן יכין מבודדים לפלדת הבנין. על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדה כך   7.3

ה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות. המבודדים יהיו מחומרים שהפלדה תהי
 פלסטיים בלבד. 

 
השימוש במבודדים בין התבניות והפלדה יורכב בכל מצב גם אם הפלדה נושאת את   7.4

 עצמה וזאת על מנת להבטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתבניות. 
 

 מקומה בהתאם לתכניות. הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק מחוזקת ב  7.5
 

יש לכסות התפסים והמוטות זיון בפוליאתילן במהלך העבודה בנוסף לאמצעים   7.6
 האחרים (ראה הערות במפרט בטון יצוק באתר). 

 
 

 הארקת יסוד   .8
 

מעגל  .1981הקבלן יבצע את מעגלי הארקת היסוד בהתאם לתקנות החשמל (הארקת יסוד)  
הארקה כולל חיבור בריתוך של מוט אחד לטבעת גישור של הבסיס. לא תשלום כל תוספת 

  מ"מ. 12מברזל עגול בקוטר בגין ריתוכים אלו של הארקת יסוד. מעגל ההארקה יבוצע 
 
 

 ברגי עיגון   .9
 

עגון. מפרט זה יצורף למפרט טכני זה  ברגי עגון יבוצעו בהתאם למפרט טכני מיוחד לברגי  
 כנספח כאשר הדבר נדרש לפי המפרט המיוחד לבצוע עבודות. 

 
 

 צפוי בטונים   . 10
 

הצפוי העליון של הבטונים יעשה לפי דרישות המפרט המיוחד לבצוע עבודות ובצוע עבודות  
  הצפוי יעשה לפי המפרט הטכני המיוחד שיצורף למפרט המיוחד הנ"ל. 
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  עבודות בנייה 04פרק 
  

 כ ל ל י  

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

  בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן :

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

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

  קוצים בזמן היציקה, עבור שטרבות בטון.

  כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.  ב.  

  חגורות בקירות הבניה יוצקו בתוך תבניות עץ.  ג.  

  לא יותר שימוש בשברי בלוקים.  ד.  

  לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.  ה.  

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

  

  אופן הבניה  04.02

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

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

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

  (שטרבות).

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

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

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

  ס"מ, שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר. 60בולט של 

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

  ס"מ. 1.5צמנט שעוביו לא יעלה על 

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

  ואחידים בעוביים.

  

  הצבה  וביטון  משקופים  04.03

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

  לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

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

ואנך, תמוכים בפני סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף 

  מ"מ, אם לא צויין אחרת. 15לפני הטיח ישאר רווח לפחות של 

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

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

  חשבונו.
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  ביטון משקופים עוורים  04.04

  הביטון יבוצע עם חומר אטים נגד רטיבות.  

  

  חיבור מחיצות וקירות  04.05

לקירות/מחיצות קיימים יכלול גם הכנות חיבור מחיצות וקירות חדשים   

בקירות/מחיצות קיימים ובכלל זה הסרת תגמירים ומריחת טיט הדבקה. כמו כן יכלול 

החיבור שתילת קוצי חיבור שבין שני חלקי הבנייה (קיימת וחדשה), ממוטות פלדה 

 ס"מ מכל צד, כל בלוק שני. כמו כן יכלול החיבור 30 –ס"מ  60מ"מ באורך  8בקוטר 

בנדז'ים בין בניה לבטון, או בין שני סוגי בטון ויציקת עמודוני בטון (חגורות אנכיות) 

  מ"מ. 10מוטות פלדה מצולעים בקוטר  2ס"מ בהתאמה עם  10/20או  10/10במידות 

  

  סתימת פתחים בקירות קיימים  04.06

בות) סתימת הפתחים תעשה בבנייה בבלוקי בטון חלולים תוך ביצוע חיבור בנאי (שטר  

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

  

  התאמת פתחים  04.07

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

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

  את העבודות הבאות:

  הגדלת פתח  א.  

 15הבניה הקיימת עד לקבלת המידות הדרושות והריסה נוספת ברוחב הריסת     

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

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

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

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

החגורה והנותר בכל בלוק שני בכל צד של הפתח, לרבות קדיחת הקדחים 

  הדרושים.

  הקטנת פתח  ב.  

יציקת חגורה/חגורות בטון בכל צד או בהיקפו של הפתח, עד לקבלת המידות   
כן חיבור החגורה לבנייה הקיימת, בקוצי הדרושות, טיוח וצביעת החגורה/ות, ו

  סעיף א' לעיל.-חיבור וזיון החגורה בהתאם לאמור בתת
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  עבודות איטום 05פרק 

  
  איטום רצפת מטבח  .1

  הכנת השטח .1.1

ה ובקירות עד לגילוי יש לפרק את כל השכבות הקיימות ברצפ
  תשתית הבטון ( ריצוף, חול, איטום וכו).

התשתיות והתעלות הנמצאות ברצפה עד הפרוק כולל את כל  
  ( הפרוק יתבצע גם ברצפת חדרי הקרור)לתשתית הבטון.

יש לנקות את פני רצפת הבטון הקיימת מכל לכלוך, אבק, חומרים 
  רופפים וכד'.

  
 שכבת החלקהבקירות יש לייצר שקעים למעבר צנרת. יש לבצע 

" או שו"ע M חול, מים ו"סיקה לטקס 3צמנט,  1באמצעות תערובת 
  מ"מ. 6- מכמות הצמנט), בעובי של לא פחות מ 15%(
  

יש לייבש את תשתית הבטון הקיים ע"י תנורים או אחרים כך שניתן 
  יהיה לבצע איטום מחדש.

  
בספי דלתות יציאה מהמטבח, מחדרי קירור, בין חדרים שונים 

 ס"מ 10בשטח המטבח וכו' יש לצקת חגורות בטון ברוחב של לפחות 
. גובה החגורות יקבע לפי סוג הגמר שיבוצע ברצפת ם בנפרד )( ישול

המטבח. בסף הדלת יש להתקין זוויתן נירוסטה מקובע לרצפה. 
  זוויתן זה ישמש כסף הפרדה בין אזור רטוב ליבש.

  
  יציקת חגורת בטון .1.2

 יש לצקת חגורות בטון בהתאם לתוכניות האדריכל
. פני החגורות יהיו במפלס מקסימלי האפשרי, והקונסטרוקטיבית 

  ס"מ. 8כך שעובי המדה העליונה יהיה 
  

  יציקת שיפועים .1.3

. השיפועים SBRבכל שטחי המטבח יש לצקת בטון שיפועים בתוסף 
יהיו בהתאם לתוכניות האדריכלות ומיקום הנקזים. פני שיפועים 

  יהיו חלקים לצורך קבלת האיטום.
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  חדשיםהתקנת נקזים  .1.4

בכל החדרים השונים של המטבחים, יבוצעו קידוחים לצורך התקנת 
נקזים חדשים. מערכת זו תשמש כניקוז תחתון, כלומר סילוק המים 

  שיגיעו לשכבות האיטום החדשות שיבוצעו.
  

או שו"ע הכוללים שוליים עשויים   DALLMERהנקזים יהיו מסוג 
על מנת להבטיח חיבור מלא עם האיטום. השוליים,  KERDIיריעה 

  סוג האביזר ואופן התקנתו יהיו לפי הנחיות של יועץ אינסטלציה.
לצורך התקנת הנקז, תבוצע שקע בבטון, כך שפני הנקז יהיו שקועים 

  מפני הבטון.
  

לנקזים יותקן אביזר מאריך כולל טבעת לניקוז תחתון, צינור 
  י עתידי.מאריך, ומכסה עליון לניקו

  
סביב אביזר המאריך הקבלן יתקין שרוול עשי בד גאוטכני במשקל 

  ג"ר/מ"ר מלא בחצץ רחוץ. 300
  

  התקנת אביזרי איטום סביב צינור ריקון תעלות .1.5

בכל הקידוחים המיועדים למעבר צינור ניקוז של תעלות, על הקבלן 
להתקין אביזר איטום מסוג "צווארון איטם קרדי דלמר" או שו"ע. 

ן האביזר לבין צינור התעלה יש להתקין בנד הידוק לפי הנחיות בי
  הספק.

  
  איטום קירות .1.6

  מ"מ.  8בכל שטח הקירות יש לבצע הרבצה צמנטי אטומה בעובי 
  

  רולקות .1.7

ס"מ. הרולקה  3X3בכל מפגש בין קיר רצפה יש לבצע רולקה במידות
  תעשה על ידי גראוט צמנטי.

  
  איטום  .1.8

  פריימר .1.8.1

על פני תשתית נקיה וחזקה, יש לבצע שכבה של פריימר על 
" או שו"ע בכמות של Sika Floor 161בסיס אפוקסי מסוג "

  ג"ר/מ"ר. 300
  

 20הפריימר יבוצע על גבי הרצפה ויעלה על גבי הקירות 
ס"מ מעל המפלס הסופי של הריצוף, זוויתנים, שוליים של 

  נקזים וכו' בצורה רציפה.
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  וריאהמערכת פוליא .1.8.2

על גבי הפריימר יש לבצע מערכת איטום על בסיס 
  " או שו"ע.  Sikalastic 8800פוליאוריאה טהורה חמה מסוג "
  מ"מ. 2- עובי הסופי של המערכת יהיה כ

  
  איטום סביב מעברי צינורות דרך חגורות .1.8.3

על גבי האיטום, סביב שרוולי צנרת העוברים דרך חגורות, 
תוך הטפסנות יש לצקת חומר יש לבנות טפסנות זמנית. אל 

  איטום מסוג "איזיגום" או שו"ע. 
  

  בדיקת הצפה .1.9

יש לסתום באופן זמני את כל השרוולים, נקזים, צינורות וכו'. 
במידת הצורך יש לבצע מחסומי הצפה זמניים על פני האיטום 

באמצעות רצועות של יריעות בוטיליות להדבקה עצמית ונתמכות 
  ע"י קרשים או בלוקים.

  
יש להציף את רצפת המטבח במים. המים יכסו את כל שטח 

ס"מ מתחת לפני האיטום. בשום  5האיטום. מפלס המים יהיה עד 
  מקרה מפלס המים לא יעלה מעל פני האיטום, ספים, זוויתנים וכו' 

  
יש לדאוג כי במהלך הבדיקות לא יגרם שום נזק לאנשים, רכוש, 

לות מים, יש להפסיק את ציוד ואלמנטי המבנה. במידה ויהיו נזי
הבדיקה מיד עם הופעת סימני רטיבות במקומות הנבדקים. בזמן 
הבדיקה יש להקפיד לערוך סיורים  בתדירות גבוה על מנת לזהות 

  נזילות אפשריות.
  

יש לתעד את הבדיקות. יש לרשום את מועד תחילת הבדיקה, פרק 
ומועד הזמן שעבר מתחילתה עד גילוי סימני הרטיבות הראשונים 

  סיום הבדיקות.
  

  יש ליידע אותנו על תוצאות הבדיקות.
  

רק כאשר הבדיקה תסתיים בהצלחה, כלומר לא יתגלו סימני 
רטיבות או נזילות מים מתחת למקום הנבדק או בשטחים 

  הסמוכים, ניתן יהיה להמשיך את העבודה כדלקמן:
  

  בד גאוטכני .1.10

"ר/מ"ר, ג 300על פני האיטום יש לפרוס בד גאוטכני במשקל 
ס"מ  ( החפיפות לא ימדדו ולא תשולם תוספת   10- בחפיפות של כ

  בעבורם).
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  התקנת צנרת .1.11

התקנת צנרת אספקת מים, חשמל וכד' בשטח הרצפה תעשה על גבי 
הבד הגאוטכני בזהירות על מנת למנוע פגיעות באיטום. אין לחדור 

  דרך שכבות האיטום שבוצעו בשטח הרצפה והקירות. 
  

  תעלות ניקוז התקנת .1.12

בכל תעלות הניקוז יש להתקין אטם שימוקם בין צינור התעלה לבין 
צינור הגבריט שברצפה. אטם זה יהיה לפי הנחיות יועץ 

האינסטלציה. יש לוודא שלא תהיה אפשרות של מים חוזרים בין 
  הצינורות.

  
  פס הפרדה סביב תעלות  .1.13

ס"מ. ספוג  2סביב התעלות יש להדביק מוט ספוג פוליאתילן בקוטר 
  זה יוסר רק לאחר השמת יציקת המדה. 

  
  בידוד תרמי בחדרי קירור והקפאה .1.14

יש להתקין בידוד תרמי ברצפת חדרי קירור והקפאה לפי המצב 
  יש לבצע פס חם ברצפת חדר הקירור . הקיים.

בסיום שכבות הרצפה בחדר הקירור יש לפלס את הדלתות לגובה 
בין הדלת לרצפת חדר  המתאים על מנת שתהיה אטימה מושלמת

  הקירור . 
  מדה בטון .1.15

על גבי הבד הגאוטכני יש לצקת שכבת מדה מתועשת מסוג "שק 
ס"מ. המדה תוצק  8" או שו"ע בעובי מינימלי של Scread Betonבטון 

ע"י מפעל נייד. פני המדה יהיו חלקים ומפולסים ע"י לייזרים 
יהיה בהתאם לגבוה  ומכונות הידוק אוטומטיות. מפלס המדה

הציפוי העליון של המערכת. זמן יבוש מינימלי של המדה יהיה בין 
  יום. 21-14

  
בזמן יציקת המדה, יש לייצר סביב תעלות, סבכות, חגורת, רולקות 

ס"מ או אחר לפי דרישות ספק הציפוי העליון  2X2וכו' שקע במידות 
  לצורך יצירת נקודות עגינה למערכת.
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  דרישות מינימום למדה:
  

a)      Cement content : min 370kg per m3 
b)      Water : Cement ratio ( w:c ) : max 0.45 
c)       Top size Aggregate : 10mm Crushed  
d)      Max Temp at time of placement : < 32’C 
e)      Max Fresh Concrete Temp : 30’C 
f)       Plasticiser : Naphthalene Sulfonate or similar @ + ‐ 4 – 6ltrs per 370kg of Cement 

or as per Manufacturer’s guidelines 
g)      Slump at point of discharge : 120 – 150mm without Segregation 
h)      Vibration : Vertical insertion in systematic & methodic manner that does not 

promote bleeding or segregation. No over vibration shall be permitted. 
i)        Finishing : Wooden floats only 
j)        Curing : Minimum 14 – 21 days by ponding 
 

  
Hardened Concrete Screed Properties : 
  

a)      Compressive Strength : 20Mpa @ 24hrs 
                                                40MPa @ 28 days 

b)      Absorption : < 2% as per BS 1881 Part 122  
c)       Permeability : < 20mm as per DIN 1048 @ 1.5 / 2.5 & 3.0 Bar pressure each for 

24hrs (3 days total) 
  

  PU CEMENTגמר  .1.16

    מסוג  PU CEMENTתעשה על ידי מערכת   הגמר שכבת
    " Monopur Industry RPM.המערכת תבוצע ע"י  " או שו"ע

בהתאם למפרטים קבלן מומחה, מאושר על ידי יצרן המערכת, 
וההנחיות היצרן ובליווי מלא שלו. צבע המערכת לפי הנחיות 

  מ"מ בגמר " קליפת תפוז" 9עובי סופי של המערכת יהיה  האדריכל.
  

לאורך תעלות, סבכות, פסי הפרדה או כל אלמנט אחר שיידרש ע"י 
 25יצרן הציפוי יש לבצע פרט ניתוק בין הציפוי לאלמנט במידות 

 Matacrylמ"מ עומק ולמלא אותם בחומר מסוג " X 18 מ"מ רוחב
LM Joint Filler  "  

  
 8לה על גבי הקירות בצורת רולקה עד לגובה של חומר הציפוי יע

  ס"מ.
  

  בחדרי קירור   MMAגמר .1.17

  מסוג MMAתעשה על ידי מערכת ציפוי על בסיס    שכבת הגמר
     "DURACON BC Antislip מ"מ. 4" או שוע בעובי סופי של  
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  רשימת תוכניות 
  
  
  

  מס' התוכנית  שם התוכנית

    חדרים רטובים

  3535/3-01  בחיבור לסף דלתאיטום מטבח 

  3535/3-02  איטום מטבח בחיבור לתעלת ניקוז

  3535/3-03  איטום מטבח בחיבור לקיר קיים

  3535/3-04  איטום מטבח בחיבור לנקז חדש

  3535/3-05  איטום מטבח בחיבור לסף דלת של חדרי קירור

  3535/3-06  חתך באזור חגורות הפרדה -איטום מטבח 

מעברי צנרת דרך חגורות הפרדה ע"ג איטום רצפת פרט איטום 
  המטבח

3535/3-07  

  3535/3-08  בחיבור למעבר צנרת בקירות המטבח המטבחפרט איטום רצפת 

  3535/3-09  חתך אופקי - פרט איטום קירות המטבח באזור מעבר צנרת 

  
  

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  מטבח תמך מרכזי

38

  
 נגרות ומסגרות אומן -  06פרק 

  

  אישור דוגמאות  06.01

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

  לאישור המפקח.

לקבלן יותר שימוש בדגמים לאחר אישורם ע"י המפקח. לא ישולם עבור דוגמאות   

  שנפסלו ע"י המנהל.

או "פבלוק"  HO 2XR22יהיו תוצרת "אלום" מס' קטלוגי  -  ידיות בדלתות עץ  א.  

  או ש"ע.

  יהיו תוצרת "עמישי" או "פבלוק" או ש"ע. -  ידיות בדלתות פלדה  ב.  

  יהיו כפולים מצופים אבץ תוצרת "מולטילוק" מס' או ש"ע. - מנעולים  ג.  

  

  התקנת אלמנטי נגרות ומסגרות חדשים  06.02

התקנת אלמנטי נגרות/מסגרות חדשים, תחשב ככוללת גם את כל ההתאמות,   

ומים וההשלמות הנדרשים, עקב התקנת אלמנט חדש החיבורים, העיגונים, האיט

  בפתח, משקוף או מסגרת קיימים.

  

  אופני מדידה מיוחדים  06.03

  אלמנטים חדשים (דלתות)  א.  

נגרות ומסגרות המוצגים במחירון יש לראותם ככוללים גם את כל  אלמנטי    

המרכיבים הכלולים במפרט הכללי ובכלל זה: מנעול צילינדר, פסי הגנה 

מאלומיניום, מעצורים וכו' וכן את כל ההתאמות, החיבורים, העגונים, 

האטומים וההשלמות הנדרשים עקב התקנת אלמנט חדש במשקוף או מסגרת 

  קיימים.

  

  צילינדרים עם "מסטר קיי"  .ב  

לכל הצילינדרים של המנעולים, המסופקים ע"י הקבלן, יותאם מפתח "מסטר     

. עבור "מסטר קיי" לא ישולם בנפרד והוא כלול תואם למבנה הקיים קיי"

  במחיר הצילינדר.

  

  .נגרות אומן ומסגרות פלדה   06.04

יוחד אשר מהווים יחד של המפרט הכללי בצירוף המפרט המ 06יש לקרוא פרק   א.  

את תכולת העבודה המפורטת בהתייחס לנגרות אומן ומסגרות פלדה, אופני 

  מדידה וכמפורט במחירון.
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  דלתות פלדה ומשקופי פלדה חלולים  06.05

  הגשות  א.  

  תכניות יצור:  .1    

הקבלן יגיש תכניות יצור לדלתות פלדה ומשקופי פלדה. יש לכלול לכל       

פתח פרטי משקוף, מבט חזית של סוג הדלת. תנאים באזור הפתח, 

העיגון והאביזרים ומיקום  רתיאופרטי מבנה, פרטי תפרים וחיבורים, 

החיזוקים ודרישות התקנה לפרזול גמר. יש לציין תיאום של מסגרות 

ודרישות הזיגוג. יש לציין מעבר שרוולים חשמליים  זיגוג עם הזכוכית

  או מעברים חשמליים לפרטי פרזול חשמליים.

הקבלן יגיש רשימת דלתות ומשקופים בהתבסס על מספרי ייחוס   .2    

  לפרטים ופתחים כפי שמצויינים בתכניות ופרטים.

ייצור הדלתות יהיה רק לאחר אישור בכתב של  התוכניות והפרטים ע"י  .3

  נציג המזמין 

  

  טיפול במוצר  ב.  

הקבלן יגן על הפריטים השונים מפני נזק בעת העברה, אחסון והתקנה,   .1    

סימני כלים, חלודה, פגמים או כל פגם אחר על משטחים חשופים לא 

  יתקבלו.

ארוזים עם משקוף אחד לחבילה עם יש לספק את משקופי הדלתות   .2    

  סימון סוג, גודל, פתיחה ועובי דופן המשקוף.

הקבלן יאחסן את הדלתות והמשקופים באתר הבניה תחת כיסוי. יש   .3    

מ"מ לפחות. יש  100להניח את הפריטים על הגבהה מעץ בגובה 

להימנע משימוש בכיסויים פלסטיים או מברזנט לא מאווררים, על 

ר תא לחות. אם עטיפות הקרטון על הדלתות יירטבו, יש מנת לא ליצו

מ"מ לפחות בין דלתות נערמות  6להסירן מיד. הקבלן יספק מרווח של 

  על מנת לאפשר זרימת אויר.

 יצור  .ג

הקבלן ייצר דלתות ומשקופים על פי התכנון והמידות המוצגים   .1    

 Steel Door and - ובהתאם לנוהלי העבודה הטובים ביותר ובהתאם ל

Frames Manufacturing Tolerances Standard SDI 117 אלא אם ,

מ"מ. הקבלן יבצע  45צויין אחרת. יש לייצר דלתות וכנפיים בעובי 

  מדידות בשטח בכל מקום בו נדרש תאום עם עבודות סמוכות.

יש לייצר עבודות פלדה חזקות, קשיחות, נקיות בהופעתם וללא כל   .2    

  הדלתות כנדרש למניעת פיתולים ושקיעות. פגם. יש לחזק את פינות

יש לייצר משטחים חשופים ללא פיתול, גליות או קריסה, כאשר כל   .3    

הפינות הן פינות ישרות, אלא אם צוין אחרת. את הפריטים היצוקים 

ישרה או בקשת, מיוצרים  תבזווייש לייצר ישרים עם תפרים מרותכים 
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ריתוך חשופים עד לקבלת  היטב ומחוברים כנדרש. יש לטפל בתפרי

  גמר חלק, כך שלא יראו לאחר גמר העבודות.

הקבלן יספק מרווחים לדלתות, אשר לגביהן אין פרוט או ציון אחר על   .4    

מ"מ במפגש בין שני  3מ"מ במזוזות ומשקופים,  3פי הפרוט הבא: 

מ"מ בתחתית, במקומות בהם לא נדרש  9 -כנפיים של דלתות כפולות ו

יש לספק  -או שטיח. בכל מקום בו מתואר סף תחתון סף תחתון 

יש לספק מרווח  –מ"מ מעל הסף. במקום בו מוצג שטיח  3מרווח של 

מ"מ מעל לשטיח. יש להכין את הדלתות להתקנת פרופילי איטום  6של 

  במקומות הדרושים.

יש לעגל קצוות מנעולים בכנפי דלתות כפולות, יש להטות את צלע   .5    

  מ"מ לכל דלתות הפלדה האחרות. 50 -מ"מ ל 3 -המנעול ב

יש להכין שקעים וחיזוקים, לקדוח ולפתוח פתחים בדלתות ומשקופים   .6    

במפעל לקליטת פרזול מסוג משוקע, לרבות התקנה של שרוולים 

מ"מ, למעבר חיווט במתח נמוך מצירים  13מפלדה מגולוונת, בקוטר 

י רשימת פרזול חשמליים למנעולים אלקטרומכניים, הכל על פ

מבוקרת והשבלונות. הקבלן יספק חיזוקי פלדה, קידוחים ופתחים 

לדלתות ומשקופים לקבלת פרזול מותקן על פני הדלתות והמשקופים, 

למעט באזורי פסי הגנה לרגלים ופסי דחיפה, שם יבוצע חיזוק בלבד. 

יש להשתמש בפלדה מרותכת נקודתית לצורך חיזוק. יש להכין את 

, אולם עם SDI 107 -ו ANSI A115משקופים על פי הדלתות וה

  השינויים הבאים:

מ"מ או מספר שווה של חוטים  3.5חיזוק לציר אמצעי: עובי   א)      

  מ"מ על משקופים. 4.5על הדלתות ועובי 

מ"מ במידה  4.5חיזוק ציר עליון ותחתון: פלדה בעובי   ב)      

  והנדרשת על ידי יצרן הפרזול.

מ"מ במידה הנדרשת על ידי  2.8מנעולים: פלדה בעובי חזית   ג)      

  יצרן פרזול מאושר.

מ"מ במידה הנדרשת על ידי  2.8בריחי נעילה: פלדה בעובי   ד)      

  יצרן פרזול מאושר.

מ"מ במידה הנדרשת על  2.0יחידות חיזוק מנעול: פלדה בעובי   ה)      

  ידי יצרן פרזול מאושר.

רה במצב פתוח: פרופיל תעלה זרועות סגירה ופתיחה, ושמי  ו)      

מ"מ, במידה הנדרשת על ידי  2.8ביחידה אחת, פלדה בעובי 

  יצרן פרזול מאושר.

מ"מ  250מ"מ, גובה  3חיזוק מנגנון בהלה: במידות עובי   ז)      

מ"מ, ממורכז על תיבת מנגנון המילוט, אלא אם  10ורוחב 

  מומלץ אחרת על ידי יצרן מנגנון הבהלה.
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זול אחרים כפי שנדרשים לצורך חוזק ועיגון חיזוקי פר  ח)      

  מספקים.

במקום החיזוקים המפורטים לעיל ניתן להשתמש בחיזוקים   ט)      

  על פי המלצות יצרן הפרזול.

     

 דלתות פלדה שקועים במשקוף

  תקנים ומבנה הדלת:  .1    

הקבלן ייצר דלתות עם פחי חיפוי בעובי מינימלי למטה, עם קצוות       

מרותכים ובגמר חלק. אין לחשוף תפרים על פני הדלתות או קצותן. 

  הקבלן יספק דלתות פלדה העומדות בדרישות ותקנים הבאים:

, חזק במיוחד, ANSI/SDI-100, GRADE IIIדלתות ישרות:   א)      

מ"מ  1.6לדה מגולוונת, , תכנון ללא תפרים, פני פ2מודל 

  מינימום.

או  Cהקבלן יחזק את פחי החיפוי של הדלתות באלמנטי חיזוק בצורת   .2    

Z  150מ"מ, מותקנים במרווחים שלא עולים על  1.0בעובי  20מפלדה 

מ"מ מרותכים נקודתית לפחי החיפוי בחלק עליון וחלק תחתון של 

פולש לפני הלוחות הדלת. הקבלן יספק תעלות פלדה הפוכות לצידם המ

מ"מ. יש להכניס מילוי בין  1.6בחלק העליון והתחתון של הדלת, בעובי 

יחידות החיזוק של הדלת לכל גובהה של הדלת. הקבלן יספק יציקות 

מ"מ ניתנות להסרה בדלתות עם ברגים שקועים  1.3פלדה בעובי 

  מ"מ. 300במרווחים שלא יעלו על 

  

  משקופי פלדה  ו.  

ק משקופי פלדה מסוג מורכב, מרותך במלואו, שישמשו גם הקבלן יספ  .1    

כמעצורי דלת וגם כמסגרת דלת, מיוצרים על פי הפרופילים המוצגים 

  בעוביים מינימליים הבאים, אלא אם צוין אחרת:

מ'  2מ"מ לדלתות ברוחב  1.6משקופים פנימיים: פלדה בעובי   א)      

. בנוסף לכך מ' 2מ"מ לדלתות מעל  2.0או פחות, פלדה בעובי 

משקופים מתוכננים לקבל מנגנוני נעילה חשמליים יהיה 

  מ"מ. 2.0במינימום עובי 

  מ"מ. 2.0משקופים חיצוניים: פלדה מגולוונת בעובי   ב)      

תפרי פינות של המשקופים יהיו בעלי פינות סגורות לחלוטין עם קצוות   .2    

  מעובדים ומרותכים במלואם. לא יותר שימוש בטריזים.

במקומות בהם מחיצות מותקנות בתוך משקופים, הקבלן ייצר   .3    

מ"מ גדול מרוחב המחיצה, אלא  1.6משקופים עם פתח צוואר ברוחב 

  אם צוין אחרת בתכניות.

הקבלן יספק עוגני פלדה מגולוונים כפי שמוצג בתכניות ופרטים לתוך   .4    

  הבנייה או הבטון הסמוכים.
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 4 -לדלת כנף אחת ו 3דלתות מגומי:  הקבלן יספק חורים למשתיקי  .5    

כנפית: יש להתקין פקקי פלסטיק בחורים אלה על מנת - לדלת דו

  לשמור על נקיון החורים בעת ההתקנה.

במקומות בהם התפר בין המשקופים לבין פתח הקיר ימולא בבטון   .6    

  דיס במלואו, הקבלן יצפה את פנים המשקוף בצבע בטומני.

  ה חסיני אשדלתות ומשקופי פלד  ז.  

  דרישות תכנון:  .1    

יש לעמוד בדרישות לדלתות ומשקופי פלדה המפורטים לעיל ובדרישות       

  הבאות:

  .כפי שמצוין בתוכנית בטיחות  עמידות אש:  א)      

  הבטחת איכות:  .2    

  .SDI 100יש לעמוד בדרישות המהדורה המעודכנת של       

  דלתות עמידות אש:  .3    

עבור עמידות  NFPA 80מערכת דלת אש מותקנת תהיה על פי דרישות       

לסוג פתח הדלת המתאים  3לבטיחות מספר  ULהאש שנקבעה, ותקן 

לעמידות אש המתוארת בתכניות. כל דלת, לוח ומשקוף שנבדקו יהיו 

רשומים ומסומנים על ידי גוף בוחן עצמאי המקובל על דעת רשויות 

  .FACTORY MUTUALשומים על ידי כיבוי אש ו/או מאושרים ור

  חומרים:  .4    

  בנוסף לנאמר לעיל:      

  .UL -ו FMחלק פנימי: חומר החלק הפנימי מאושר על ידי   א)      

  חומר בולע רעש.  ב)      

  NFPA 80חיזוקי פרזול   ג)      
  

 התקנה

הקבלן ימקם את משקופי המתכת במיקומים המצוינים בהתאמה   .1    

בצורה מאוזנת, ישרה וללא מסגרת. יש לחזק מלאה אנכית ואופקית, 

  את המשקופים למניעת תזוזה.

הקבלן ימשיך את עיגוני המשוקפים מתחת למילויים וגמרים, מלבד   .2    

אזורים אטומים על ידי יריעות. יש לעגן תחתית המשקופים לרצפות 

עם ברגי עיגון או מחברים מוחדרים באמצעים מכניים. הקבלן יתאם 

ים מותקנים בתוך קירות ומחיצות עם עבודות אחרות התקנת עוגנ

  כנדרש.

לאחר השלמת הקמת הקירות, הקבלן יסיר את החיזוקים הזמניים.   .3    

  הקבלן ישאיר את פני ההתקנות חלקים וללא פגמים.

לאחר השלמת ההתקנות, הקבלן ינקה את פני המתכת החשופים על פי   .4    

  לצביעה.הנחיות היצרנים וישאירם מוכנים 
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הקבלן יגן על פריטים במשך תקופת ההקמה, כך שהם יהיו ללא סימני   .5    

  התפוררות, שימוש או נזק.

 פרזול לדלתות מתכת פנימיות וחיצוניות  

  תכולת העבודה  א.  

  חלק זה כולל את הנושאים הבאים:  .1    
  צירים      

  צירים חשמליים      

  צירים קפיציים      

  םצירים ומחזירי רצפה ציריי      

  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 אוטומטיים אוטמי דלתות      

  )ASTRAGALכנפיות (- אטמי מפגש בין כנפי דלתות דו      

  ספים      

  מנעולים וסוגרים אלקטרומכניים      

  מנעולי אלקטרומגנטיים      

  מערכת בקרת מפתחות      

  מכונת יצור מפתחות      

  

  בקרת איכות לפרזול  ב.  

  התאמת המוצרים:  .1    

הקבלן ישיג פרזול גמר מכל סוג מיצרן אחד. היצרנים המפורטים       

וקטלוגי המוצרים שלהם קובעים את סטנדרט האיכות והעיצוב 

הנדרשים לסוגים השונים ומוצרים שווי ערך על ידי יצרנים אחרים 

יתבלו מותנה בהגשת אסמכתאות כתובות על ידי היצרן המעידים על 

המצויין ומותנה בבחינת המזמין  היותם שווי ערך למוצר הסטנדרטי

  והמפקח להיותם שווי ערך.

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 

  ות מעצור לדלתות ומתקני יציאה.חיצונית, תחתית זרוע

  התאמת ספק הפרזול:  .3    
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שנים  5החברה המספקת פרזול לפרויקט זה תהיה בעלת ותק של       

  בשטח מכירה ואספקת פרזולי גמר.

  

  הגשות נדרשות לפרזול  ג.  

  העתקי קטלוגים:  .1    

קטעי קטלוגים של היצרן  ויאשר לפני הכנת רשימת פרזול, הקבלן יגיש      

  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 

  קנה של כל פרטי פרזול הגמר הנדרשים.הת

  דוגמאות:  .3    

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

קבוצות, דוגמאות מאושרות יועברו לאתר הפרויקט לצורך התקנה 

  לאחר סיום תהליך הבדיקה והאישור.

  שבלונות:  .4    

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

היצרן עבור כל פריט פרזול גמר מזוהים בצורה מתאימה ומסומנים עם 

מספרי קבוצות. בעת ההתקנה הקבלן יספק סטים מלאים של שבלונות 

היצרן עם רשימת פרזול גמר סופית לבעלי המקצועות המייצרים 

  פריטים שמיועדים לקבלת הפרזול.

  
  מוצרי פרזול  ד.  

  חומרים:  .1    

יש להתאים את הפרזול לקיצור תחתית הדלתות ומצבים מיוחדים. יש       

לספק הוראות התקנה וכלים מיוחדים וברגים מסוגים שונים ואמצעי 

  חיבור אחרים הדרושים לצורך התקנה.

  פריטים לתלית דלתות:  .2    

יש לספק פריטי תלית דלתות בכמויות וגדלים המותאמים להמלצות       

בה, רוחב ועובי דלתות ולספק פריטים רישומי היצרן לגבי משקל, גו

UL .לדלתות עמידות אש  

יצרן: צירים כמפורט ברשימת הפירזול בסוף המפרט המיוחד   א)      

והקובעים את כוונת  .Stanley Hardware Coהזה תוצרת 

התכנון וסטנדרט איכות נדרש. מוצרים שווי ערך תוצרת 

Hager ,Bommer ו - McKunney ו בכתב בתנאי שיאושר

  שהם עומדים בסטנדרטים שנקבעו.
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צירי תליה: משוקעים במלואם, סמויים, מיסביים: צירי תליה   ב)      

פרקים סמויים אופקית  3תקניים ועם לוחיות למשקל כבד עם 

  ומסוג דחיפה מונע חיכוך נושאים בשני החיבורים.

פינים לא מתרוממים, עם קצוות "לחצן שטוח" או   )1        

אם צוין אחרת. פינים מפלב"מ בכל  מיושרים, אלא

ברזליים. פינים לא מתפרקים - הצירים הנושאים האל

לדלתות בטון נפתחות החוצה ודלתות חיצוניות 

  הנפתחות החוצה.

צירי תליה מיוחדים מחושלים במקומות בהם   )2        

  הדלתות מותקנות במשקוף בנסיגה.

י יש לספק צירי תליה עמידי חבלה, עם מעגל סמו  )3        

במלואו בדלתות הדורשות מעבר כוח ממשקוף לכנף. 

יש לספק תיבת הסתעפות ומגן נגד חדירת בטון דיס 

לשימוש עם כל ציר מתלה חשמלי סמוי ולשלוח 

  ישירות ליצרן מוצרי פלדה להתקנה על המשקוף.

  מ"מ. 44גודל צירי מתלה לדלתות בעובי   )4        

רוחב דלת רוחב) Xמידות צירי מתלה (גובה 

מ"מ ופחות 915 )4.5מ"מ (" 114) או 4מ"מ (" X 100) 4.5מ"מ (" 114

מ"מ 1040מ"מ עד  915 )4.5מ"מ (" 114) או 4מ"מ (" X 100) 5מ"מ (" 127

מ"מ 1194מ"מ עד  1040 )4.5מ"מ (" X 114) 5מ"מ (" 127

  

צירי מתלה קפיציים: משוקעים במלואם בין כנף למשקוף,   ג)      

עם פעילות קפיצים אחת, עם סליל קפיצי סמויים, נושא ציר 

סמוי בתוך הגליל, כוח סגירה מתכוונן, עם ברגים ננעלים 

עמידים בפני חבלה. שבלונה, חצי שקועה, ציר קפיצי בנוי 

  מפלדה בעל פעולה כפולה.

  פריטי נעילת דלתות:  .3    

 ULמערכות נעילה ובריח, ללא קשר להלבשות, יהיו עם סימון רישום       

ם חשמליים יעמדו בדרישות רשות שדות התעופה ודרישות מכבי ונעולי

  אש.

מנעולי צילינדר: יש לספק מנעולי צילינדר של יצרן אחד עבור   א)      

  כל המנעולים.

 6יש לספק מנעולי צילינדר בטחון עם חלק פנימי מפליז בעל   ב)      

פינים הניתן להסרה. גמר כיפה עליונה מארד כך שיתאים 

  .להלבשת המנעול
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מערכות נעילה ובריח משוקעים: לשימוש כבד עם כסוי פלדה   ג)      

מ"מ, חלק קדמי  70עבה ובלתי מחליד, כנף תליה ברוחב 

  לדלתות ישר זוית. 90 -משוריין ניתן לכוונון או לוח פנים ב

) ממתכת Heavy Dutyמנעולים ובריחים שקועים: מסוג כבד (  ד)      

מ"מ, עם  70קורוזיה, מושקעת עבה, עם קופסא עמידה בפני 

  חזית מחוזקת מתכווננת ומגן מדורג בדלתות מדורגות.

יצרן: מנעולים ובריחים משוקעים . יהיו מתוצרת   )1        

Yaleאו ש"ע או לחילופין אירופאי.  - , ו  

 19בריח משני חלקים, מונע חיכוך, עם יציאה של   )2        

 25.4מ"מ עם מנעול בריח משני ובריח עם יציאה של 

  מ"מ עם אינסרטים עשויים פלדה מוקשית.

זויתן עם קופסא יצוקה, שפת זויתן מוארכת במקום   )3        

בו הדלתות שקועות במשקופים, שפת זויתן אחורית 

פתוחה במקום שיידרש, זויתן מדורג בדלתות עם 

  מזוזות מדורגות.

 Lever x Lever: L Series 03Aהלבשה למנעול מושקע:   ה)      

Design with 630 Finish – Satin Stainless Steel 

(US32D)  תוצרתYale  או אירופאי ש"ע  או יצרנים אחרים

  מקובלים.

מופעלים על ידי סולנואיד חשמלי:  –מנעולים משוקעים   ו)      

) עם בריח נעילה אלקטרוני Heavy Dutyמנעול משוקע כבד (

) או FAIL-SAFE )FSמופעל על ידי סולונואיד, מדרגת 

FAIL-SECURE )FSE על ידי רשימת זיהוי הפרזול. יש (

לכלול מנגנון שליטה על ידי מפתח. כל אספקת החשמל, 

  שנאים ומיישרים יסופקו על ידי קבלן בטחון.

או אירופאי על פי         Yaleיצרן: מנעול או בריח משוקע חשמלי יהיו מתוצרת   )1        

  .החלטת המפקח
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  משטחים עבור הדלפקים מאבן קיסר 
  

משטחי  השיש עבור הדלפקים בקומת הקרקע ובקומה השנייה מחושב קומפלט וכולל בתוכו את 

החומר, ההובלה ההתקנה וכל מלאכה לרבות  התאמה למתקנים ולפתחים,   חיתוכים, פינויים, 

  הפרויקט .הדבקות  וכל הנדרש עד לקבלת מוצר מוגמר לשביעות רצונו של מנהל 

הדלפקים הינם דלפקים קיימים, תאום הביצוע מול התכנון ומול הקיים  בשטח באחריות   

  הקבלן . יש לקבל אישור מנהל הפרויקט לביצוע.

  

  מתקני תברואה -  07פרק 

  

  תאור העבודה      07.1

  

שנה קיימות נזילות מכל מערכת צנרת השפכים ברצפה  15 -במטבח המרכזי אשר בוצע לפני כ

  ומהחדירות שלה לכיוון המאספים בקומת המרתף.

  

הטיפול בבעיה יעשה על ידי החלפה של כל מערכות התשתית ברצפה, בתקרת המרתף ובקירות וזאת 

  בכדי לאפשר התקנת איטום ברמה גבוהה עם סידורי מעברי צנרת מתאימים דרכו.

  

  להלן תאור העבודות השונות:

  

  שפכים ודלוחין    א.

  תחודש.כל המערכת     -    

  מסיפון הכיור והלאה הכל יחודש. סיפון יחודש על פי הצורך.  -          כיורים    -    

   יבוצעו תעלות חדשות (מופיע בפרק ציוד מטבחים). התעלות עם   -          תעלות    -    

   ים הן תחוברנה למערכת שפכעד תקרת המרתף ושם  6מאריך "                                                      

  חדשה. מעבר מוצא התעלה (מאריך) ברצפה דרך אביזר איטום                                                       

  מיוחד.                                                      

  כנ"ל.  -      ניקוז רצפה    -    

                מעבר הרצפה  יחוברו אל מערכת האיסוף בתקרת המרתף.  -  קופסאות ביקורת    -    

  איטום מיוחדים. באמצעות אביזרי                                                     

                        בתקרת המרתף תבוצע מערכת מאספת חדשה אשר תחובר אל הקו הקיים לפני יציאתו     -    

  החיצוני של המבנה.דרך הקיר                 

  

ניקוזי מיזוג אויר יחוברו בתקרה אל צנרת חדשה אשר תרד דרך הקירות ותחובר     ב.

  לתעלות/מחסומים.
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  ניקוז שיכבת איטום    ג.

כאשר בין אזור לאזור  )"(" מתחמי ניקוז  אזורים 50 - שכבת האיטום התחתונה מחולקת לכ    -    

  יש חגורת הפרדה 

  כפול עם ביקורת במפלס הריצוף. מנוקז לכיוון ניקוז  וכל אזור                 

  כל הניקוזים יחוברו אל קווים מאספים בתקרת המרתף כאשר קווים מאספים אלו מגיעים     -    

  ניקוזים ברצפת המרתף.בסוף אל                

  החיבור לניקוז יהא עם סיפון, ברז ניקוז ידני וכן הכנה לרגש אשר יתריע על המצאות נוזל         

  שכבת האיטום.במערכת ניקוז                 

  קבלן  התברואה יתאם עם קבלן האיטום את עבודתו.        

  

  צנרת מים    ד.

  מערכת אספקת המים (קרים, חמים ומטופלים) מבוססת על קווי אספקה בתקרת המטבח     -    

  אל  PEXשינוי), ירידה לארונות מחלקים ואספקה באמצעות צנרת ללא  ויישאר(                

  סוללות קיר או ציוד).קבועות השונות (סוללות פרח, ה                

  ארונות המחלקים הקיימים יפורקו ובמקומם יותקנו ארונות נירוסטה חדשים (מופיעים     -    

  לכל צינור היורד למילוי וכן יהא  בהם יהיו שרוולי מעברבפרק ציוד המטבח)                 

  אתראה על נזילה בארון.ר ישפך אל רצפת המטבח לצורך ניקוז אש                

  קבלן התברואה יתאם עם קבלן המטבח/ארונות את הגודל המדויק הסופי של ארון     -    

  המחלקים.                

  ומחלקים חדשים.לכל ארון יבוצע חיבור חדש, ברז ניתוק למחלקים     -    

                           באישור הפיקוח   יסופקו ויותקנו הסוללות השונות יפורקו ויותקנו מחדש. סוללות חדשות    -    

  בלבד .

  

  התקנה    ה.

  והשפכים יש לבצע תוך הקפדה כי האיטום לא יפגע. את צנרת המים, הדלוחין    -    

  צנרת המים בקירות מותקנת בחריץ לפני האיטום.    -    

  צנרת מים ודלוחין במילוי מותקנת מעל המילוי.    -    

   מעבר צנרת שפכים דרך הרצפה יהא באמצעות מעברים מיוחדים על פי קביעת יועץ     -    

  האיטום.                

  אספת בתקרת המרתף תפורק ובמקומה תותקן הצנרת החדשה.הצנרת המ    -    

  

  נושא אי הפגיעה באיטום הוא מיסודה של העבודה ועל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות   

  המתבקשים.
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  תנאים כלליים מיוחדים      07.2

  

  

   ביצוע העבודה    07.2.1

  

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר 

  לביצוע". 

התכניות הן אלה שנמסרו עם הצעת המחיר ואלה שימסרו לקראת הביצוע ובמהלך העבודה למטרת 

הבהרות, הסברים, השלמות ו/או שינויים. לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם 

  ומדים בסתירה להיקף ע

  החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.

  

מודגש בזאת כי התכניות לביצוע עשויות להיות שונות (כגון סידור חדרים, חלוקה פנימית, סידור 

שונה ליחידות השרותים, העמדת ציוד, פרטים וכו') וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת 

  שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל. מחירי היחידה אשר אינם משתנים בגין

כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי לכל פעולה 

  שנעשתה שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו. 

  

הקיימים, לברר לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים 

אפשרויות ביצוע ולהגיש לאישור פרטי ביצוע. כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא 

  עיכובים.

  

לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים (שוחות, קווים וכו'), 

תבצע במועד שיאפשר ביצוע על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות. המדידה ת למדוד בפועל

  עבודות ללא עיכובים.

  

במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך 

  קבלת פתרון מהמתכנן.

במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון (גובה מילוי ברצפה, עובי קיר וכו') על 

  המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן. הקבלן ליידע מידית את 

המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים יהיו על 

  חשבונו.

  

  פי התקנות, המפרטים ואישור פיקוד העורף.-עבודות במרחב מוגן יעשו על

  

וים במפרט, הציוד המסופק, גם אם נרשם דגם ויצרן מס לכליש לקבל אישור מוקדם מהמפקח 

  בתכניות או בכתב הכמויות.

  

  ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה, טיפול ואחזקה.
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  ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן, יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.

העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה, לקבלת מערכת מושלמת ופועלת, גם אם לא מצא הדבר את 

  יו בתכניות או במפרטים.ביטו

  

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.

   ציוד וחומרים    07.2.2

  

כל הצנרת, הספחים, האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני 

אספקתם. לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור. רמת פרוט החומר הטכני תקבע 

  המפקח. על ידי

  

שם היצרן או המוצר המצוין במפרט ובכתב הכמויות, נתון לצרכי הגדרה נוספת לסוג ולטיב המוצר 

ולא לצרכי העדפת יצרן או ספק מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים וספקים אחרים, 

  תינתן לקבלן אפשרות, 

וצריהם גבוה יותר או שעיצוב ערך מיצרנים אחרים, שטיב מ-באישור המפקח, לספק מוצרים שווי

  מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.

מודגש בזאת כי צנרת, ציוד, אביזרים, חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם מוכרים, בעלי תו תקן 

ו תקן מארץ היצור ישראלי או שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית והם נושאים ת

שלהם או שהם מיובאים ממערב אירופה או ארצות הברית (ומיוצרים לא במדינות אלו) אך הם 

 3נושאים תו תקן של המדינה ממנה הם מיובאים, כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם במשך 

  ים לציוד.שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפ

  

מודגש כי כל הצנרת, הציוד, האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש 

  .5452סניטרי אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי 

  

  התחברות לצנרת קיימת    07.2.3

  

אליהם במהלך העבודה יש לנתק את כל הקווים הקיימים המתבטלים, לפרק ולאחר מכן להתחבר 

  מחדש.

  

 עבודות הניתוק, הפרוק והחיבורים כלולות במחירי היחידה השונים והן לא תשולמנה בנפרד.

 

   רציפות פעילות במבנה קיים    07.2.4

קיים ופעיל ולפיכך יש לאפשר המשך פעילות בלתי מופרעת לקיים.   העבודה משולבת בתוך מבנה

הכוונה למערכות מים, הסקה, קיטור, גזים, ניקוזים, ביוב גשם וכו', מערכות שהינן בתחום הפעולה 

  של קבלן התברואה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך לרבות התקנת קווי אספקה זמניים וביצוע 

  ניקוז או גשם זמניים אשר יאפשרו המשך פעולה רצוף במבנה הקיים.מאספי ביוב, 

  

  עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.
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    מחירים    07.2.5

  

  הכמויות    א. 

  הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה      

  על ידי הגדלה, הקטנה או ביטול סעיפים, בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות. את הכמויות            

  התשלום יהא בהתאם למדידה הסופית של העבודות שבוצעו למעשה, בהתאם לשיטות            

  המדידה המפורטות ועל פי מחירי היחידה.           

  

  חלופות    ב. 

  כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים (לדוגמא סוגי צנרת או מדגמים     

  שונים) באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.           

  

  תוקף המחירים    ג.

  מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפורטים להלן:     

  

  יצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.בשל ב    .1     

  בשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות הצעת המחיר ותכניות הביצוע אשר     .2     

  בעטיים עשויים לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר (ספחים, אביזרי                       

  חומרי אטימה וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד.תמיכות,  צנרת, אמצעי חיבור,                      

  בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע, על פי החלטת המזמין.    .3     

  

  מחירים לסעיפים זהים      ד. 

  כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות, ומחירם אינו זהה בכל הפרקים,     

  יציע. המחיר עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן           

  

  

    אופני מדידה    07.2.6

  

אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט     א.

המיוחד מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות, אלא אם כן נאמר בהם במפורש 

הכמויות, תהא להגדרה זו אחרת. כאשר אופן המדידה ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב 

  עדיפות, אם ובמידה ויש שוני או סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.

  

תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד. רואים     ב. 

את מחירי   היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, חומרי העזר 

לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד. מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון  ל הדרושוכ

  בפרק זה ו/או בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

  

במקרה של שוני בין הנתונים במפרט, התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור     ג. 

  יותר טכנית.
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אמצעים ובשיטות עבודה, ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה שינוי ב    ד.

  נתונה.

  

  המינימום הדרוש. בור חומר או עבודה שטיבם עולה עללא תשולם כל תוספת  ע    ה.

  

  מהנדרש בתוכניות או במפרט. או קטנות  לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות    ו.

  

  ר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה. יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן, על המפקח לאש    ז.

  אשר  מונעות את בדיקת המדידות.           

  

  המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה     ח.

  במחירי היחידה. ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי  לו  וזאת            

  

     המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים     ט.

  הקיימים במתחם העבודה או צורת פעולתו.           

  

  סעיפי מכלול שונים (כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת) כולל את כל     י.

  על פי הגדרת הסעיף, על פי המופיע בתכנית/סכמה, ההתחברויות, ניתוקים וכו' וקבלת  הנדרש           

  מושלמים על פי הגדרת המכלול. חומר ועבודה           

  

  מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים, בתכניות     יא.

  ובמפרט המיוחד לקבלת מוצר מושלם.           

  

    מפרט טכני מיוחד      07.3

  

   פתחים ושרוולים    07.3.1

  

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות הכנה שונות בשלד הבנין והקשורות למתקן כגון: השארת חורים 

'. כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו

לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן 

את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה 

ת אישור המפקח והקונסטרוקטור. הכנת הפתחים ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבל

  ידי הקבלן ובאחריותו.-המתאימים למעבר הצנורות תבוצע על

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על ידי קידוח 

  יהלום בלבד, בתאום עם המפקח.

  מ"מ מקוטר הצינור. 20 -ות בהשרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפח

  הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה מפלסטיק.

שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לחץ יהיו עם אוגן המחובר לאחד הקירות וזאת במטרה להבטיח 

  אטימה בין השרוול ובין הקיר.
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מקלטים, ממדי"ם וכו') יעשו באמצעות מערכת למעבר כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (

או שווה ערך מאושר. הכל בהתאם לדרישות, הנחיות ואישורי  BST ,MCTאטום כדוגמת תוצרת 

פיקוד העורף. על הקבלן לבצע את מעברי הצינורות תוך שימוש במספר מינימלי של מעברים מיוחדים 

  ר הצינורות וגודל השרוול.כאשר בכל אחד עוברים מספר צינורות בהתאם לקוט

  

מעברים בקירות, בכל עובי, שאינם שלד (בלוקים, גבס וכו') יבוצעו על ידי קידוח במקדחת כוס יהלום 

או אמצעי קידוח שווה ערך. אין לבצע מעברים על ידי חציבה, שבירה, סיתות וכו'. מעברים אלו 

  כלולים במחירי היחידה.

  

ניתנה לאחר סיום יציקות השלד וכן קידוח חורים בשלד של מבנה קידוח חורים אשר הוראה לבצעם 

  קיים ישולמו בנפרד.

  

  מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

  

מעברי צנרת פלסטיק דרך כל הרצפות ודרך קירות אש יעשו באמצעות צוארון מיוחד מיועד למטרה 

  ינור הפלסטיק בצמוד למעבר ומונע מעבר אש במקרה של התכלות צינור הפלסטיק.זו, מותקן על צ

  

כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין הקומות על הקבלן להשלים את הרצפה, לפני 

או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש ומאושר למטרה זו על 

  ידי רשות הכיבוי.

  

בעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש להמנע מפגיעה בשלד 

  ואין לבצע כל פעולה בשלד (קידוח חורים, חציבה וכו') ללא קבלת אישור המפקח ומהנדס הבנין.

  יש לקבל אישור כיבוי אש רש"ת עבור הפרטים והחומרים המשמשים למיגון מעבר נגש אש .

  

כל שרוולי המעבר, לרבות בין אזורי אש, מעברים מיוחדים לאזורים מוגני אב"כ ואטימת פירי צנרת 

  ללא רצפה, כלולים במחירי היחידה השונים.

  בכל הפתחים והשרוולים יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע.

  

  התיקון כלול במחירי היחידה.

  

    תמיכות ומתלים    07.3.2

  

ובשאר הפרקים הרלוונטיים  07012-07016תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים     א.

  במפרט הכללי הבינמשרדי.

  

תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל     ב.

צינורות, סדרת האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים  ועבור קבוצות של 
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בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות 

  לעומס הצנרת.

  

מהעומס המכסימלי המותקן עליהן (כל הצינורות  3תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי     ג.

  מלאים במים).

  

ברגים לפחות מותקנים  2 -כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו    ד.

  בבטון ומותאמים לעומס.

  

  יש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פי הנקודות שיקבע המפקח.    ה.

הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס המתוכנן 

  באותה הנקודה.

  כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.    

  

תמיכה חייב להיות מחוזק אליה. אין להניח צנרת חופשית על גבי כל צינור המונח על גבי   ו.

  תמיכה.

  

  מערכת התמיכות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.    ז.

  

              תמיכות  2 - בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי (תחתית פיר לדוגמא) יש לבצע תמיכה לקו היורד ו    ח.

  לשינוי הכיוון.על הקו האופקי בצמוד 

  במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונסטרוקטיבית.    

  מעומס הקו האנכי כשהוא מלא מים. 5בשינוי כיוון של צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי     

  

מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת (פלסטיק, נחושת, יצקת,     ט.

  ') ועל פי הנחיות התקן  והוראות היצרנים, כאשר החמור מביניהם הוא הקובע.פלקה וכו

  

  בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת התפשטות.    י.

  

בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות המתפתחים     יא.

  לאורך הצינור בעת ההתפשטות.

  

וכו') תתמך בעזרת שלות מתאימות  HDPEצנרת פלסטיק קשיחה (פי.וי.סי, פוליפרופילן,     יב.

מ'  2 - קטרים אך לא יותר מ 10 -  15מומלצים על ידי היצרנים (בערך כל    ובמרחקי תמיכה

תאפשרנה התפשטות הצנרת, ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על   בין התמיכות). התמיכות

  שלמות הצנרת.

כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו לתמוך במרחקים בדומה   

  על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים. לצנרת מגולוונת.

  

צינורות חמים (מים חמים, קיטור, מי עיבוי, הסקה) יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות     יג.

ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו (מובילי החלקה, נקודות   חופשית ומבוקרת לצינור 
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קבע וכו'). במידה והדבר לא מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים. כאשר 

מותקנים אביזרי התפשטות או כאשר הצנרת מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות (הצינור 

החלקה חופש  כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי) יש לתמוך בהתאם את 

  

במקומות בהם מבוצעים קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי     יד.

  הקונזול.

על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות. במידה  המרחקים בין הקונזולים  

והקונזול תומך בצינור אשר אותו יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים 

  יש לחזק את הצינור עם מתלי ביניים.

  

כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות,     טו.

חרושתיות מגולוונות, הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר (ניצבים). התמיכה 

בקירות הגבס הינה עבור צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים. התמיכה תוצרת 

  .BURDA ,KNAUFחברת 

  

רת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה (מגלילים) יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי צנ    טז.

מ'  2סולמות מזויתנים. מגשי פח או פלסטיק וכו' (בדומה לצנרת החשמל). המגשים יתמכו כל 

  לכל היותר.

  

צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות     כ.

  (חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.

  

יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע,  (HDPE)צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן   כא.

  בהתאם להנחיות היצרנים.

  

צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון (לצורך     כב.

  .אבטחת שיפוע אחיד)

  

כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות, על ידי גומי     כג.

  מ"מ. 3בעובי 

  

  אין לתמוך צינור אל צינור אחר.    כד.

    

  הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.  כה.

  

מ"מ. המדידה מפני השטח  50מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו     כו.

  החיצוניים של ההפרעה (קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו').

  

צנרת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון יציבים     כז.

  לפחות בתוך קרקע יציבה. ס"מ 50שיבנה הקבלן. עומק הבסיסים בקרקע 
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כל התמיכות והבסיסים, עבודות חיזוק למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה, סולמות או   כח.

זויתני תמיכה, נקודות קבע, מובילי החלקה, אביזרי התפשטות, בדיקות העמסה וכו' כלולים 

 במחירי היחידה השונים. 

 

 

    כללי - צנרת     07.3.3

  

הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל     א. 

  סכמטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.  באופן 

  

כל הקטרים הנתונים במידות אינץ, בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, מתייחסים לקוטר     ב.

  נומינלי של הצינור. 

קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת (לפי תקן ארופאי) הנתונים במ"מ, מתייחסים   

  לקוטרם החיצוני.

  

כל הצנרת המיועדת לשתיה ושימושים סניטריים תהא עשויה מחומרים המתאימים לשימוש     ג.

  .5452ת.י.  -במי שתיה בהתאם ל

  

את קצותיהם הפתוחים יום יום  הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום    ד.

  אחרי גמר העבודה.

  הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקים מתאימים.    

    הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.    

  

כדרישת מינימום. בתכניות לא מסומנות  1205ולתקן  הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת    ה.

  ביקורות.

  מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת (יצקת ללא ראש) אינה תחליף לעין ביקורת כנדרש.    

  

יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על פי סוג הצינור     ו.

  הצנרת. הדברים אינם מסומנים בתכניות. ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן  ואופן 

  

 60הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר. מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו     ז.

  מ'. 2מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא   ס"מ. 

  

יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם הדבר     ח.

  על פי  התקנים.נדרש 

  

צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך לפרק     ט.

  צינורות אחרים.
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פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח. צנרת תותקן באופן שלא -חיבורי צנרת לציוד יעשו על    י.

  הציוד אלא תיתמך בנפרד.  תשען על 

  

בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה (הכנת המעבר, יש לבצע הכנות     יא.

ההסתעפויות וכו' או השארת פתחים/ הנמכות). ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות 

באופן שתתאפשר התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון. לא תשולם תוספת 

  עבור סגירת הקצוות בפקקים.

  

הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל. במקרה של כל     יב.

  בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.  אביזרי חיוץ 

  

יש לשמור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים הרפואיים.     יג.

רת כאשר הדבר נדרש על פי תקני באזורי הצטלבות תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנ

  הבטיחות או תקנים אחרים.

  

משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר. ברזי ניקוז עם פקק יותקנו     יד.

  בנקודות הנמוכות.

  

בדיקות הרס לכל  5המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד     טו.

  אחד מסוגי הצנרת. 

  (חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך/ הלחמה). תוצאה לא טובה תגרום לפסילת העבודה. 

  

המזמין רשאי, ע"פ שיקול דעתו, לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות     טז.

  צילומי רנטגן.    

. הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה, במהלכה או ANSI-31.3הבדיקות יעשו על פי תקן 

  בסופה ובמכון שיבחר על ידי המזמין.

ל מכון הבדיקה הינה הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש. חוות הדעת ש

  הקובעת.

  במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה, לפי קביעת המהנדס, הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.    

  כל הבדיקות על חשבון הקבלן (בדיקה ראשונה, שניה וכו') עד קבלת תוצאה מתאימה.    

  

בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת, הציוד ואביזרים (חדשים וקיימים) העלולים     יז.

  להנזק בעת ביצוע הבדיקה.

  

 1אטמ' במשך  0.5בצנרת אוורור אופקית (קו אוורור משותף) תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ     יח.

  שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת.

  

פי הנחיות -חר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות עללא    יט.

  הל"ת.
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   מדידה    כ.

הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים כגון   

זויות, הסתעפויות וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' כאשר הם נמדדים 

  בנפרד.

  כאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.  

  צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.  

  

  

  תכולת המחירים  כא.

  מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:  

    

, מעברים, מופות התפשטות וכו', אלא אם יוחד לעבודות אלו כל הספחים, כגון הסתעפויות, זויות  -

  סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

         אפ, מחברי ויקטאוליק, -כל אמצעי החיבור כגון בנדים, אוגנים, מופות חיבור, מחברי קוויק    -

  וכדומה וכל אמצעי הקביעה, התמיכה וחומרי העזר.  רקורדים       

  מוברג) בהכנות צנרת.פקקים (מולחם או   -

  מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של הצנרת.    -

  תיקוני בידוד, צבע, ציפוי, איטום וכו' לצנורות שנפגעו.   -

  חפירה וחציבות בקירות, ברצפה, מתחת לרצפה, בקרקע.   -

  אחר שסופקו לאתר.הכנת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמנטים טרומיים ל   -

  קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש.   -

קידוח (כוס יהלום) בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו    -

  המעברים בפרויקט חדש.

  כיסוי לצינורות המותקנים בחריץ בקיר באמצעות רשת מגולוונת מתוחה.   -

  ילוק כל הצנרת הגלויה והחשיפה (בתקרות, בפירים וכו') המתבטלת. פרוק וס   -

  פרוק וסילוק צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשה.   -

  פרוק קבועות סניטריות, ציוד, מערכות תברואה, מתקני הסקה וכו' המתבטלים.   -

  מסירת ציוד למזמין (ע"פ דרישה) או סילוק מהשטח.  

  לצנרת.אביזרי חיוץ    -

  חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק.   -

  עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה.   -

  אטימת מעברים דרך אזורי אש, לרבות קולרים מיוחדים לצנרת פלסטיק.   -

  אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות (פיקוד העורף).   -

  שו עד לרמה של שליכט.השונות שנע והחציבות תיקון החדירות  -

  צביעת צנרת ואביזרים.   -

 עטיפת בטון לצנרת במילוי.  -

  עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים.  -
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    צינורות מגולוונים    07.3.4

  

 2, מחוברים בהברגות עד קוטר "593לפי ת.י.   40צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול     א. 

  ומעלה. 3ובריתוכים בקוטר "  (כולל) 

  

  ריתוך צנרת יעשה תוך שימוש באלקטרודה מתאימה.    ב.

  

שכבתי -צינורות סמויים (בקירות, במילוי) וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלת    ג.

  תוצרת "אברות" או שווה ערך. APC GALתוצרת   מפוליאתילן שחול

  

  יצוק בין סרגלים, בהתאם לפרט.צינורות במילוי יהיו עם עטיפת בטון,     ד.

  

ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה  10צינורות בקרקע יהיו מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה     ה.

  הצינור יוצא מהקרקע.

  

כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת (הנחושת בהמשך הזרימה) יש להתקין     ו.

  אביזרי חיוץ תקניים.

  

  ס"מ מסביב. 15הצינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול     ז.

  

  שעות. 24אטמ' במשך  12תבוצע בדיקת לחץ של     ח.
 

  

    צנרת ברזל יציקה    07.3.5

  

  .AKO. הצינורות והספחים תוצרת 124צינורות מברזל יציקה יהיו לפי ת.י.     א. 

  

 AKOוטבעת נירוסטה תוצרת  צינורות גלויים או סמויים מחוברים באמצעות שרוול נאופרן    ב. 

  ההתקנה בהתאם להוראות היצרן.

  

 GLYNWEDצינורות מתחת הרצפה מחוברים באמצעות מחבר מיוחד מברזל יציקה תוצרת     ג. 

  או באמצעות שרוול נאופרן וטבעת נירוסטה ועטופים בטון סביב.

  

  ברים.בחיבור בין הקולטן לנקז יש להתקין חבקי בטחון מנירוסטה לחיזוק המח    ד.

  

  מיוחד. pvcצינורות בקרקע מחוץ לבנין מחוברים באמצעות מחבר     ה.

  

צינורות בתחום מרחב מוגן ועד האביזר הראשון מעבר למרחב המוגן יהיו עם חבק בטחון     ו.

  למניעת ניתוק המחבר. עבור חבק בטחון זה לא תשולם תוספת.
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  הגנה על הצינור:    ז. 

  ס"מ מסביב. 10ביטומנית ועטיפת חול שכבות לכה  2    בקרקע :   -     

  שכבות סינטטי עליון. 2 -ושכבות צבע יסוד מינימום   2      גלוי:    -     

  ביציקת בטון: אין צורך בהגנה.   -    

  מתחת לרצפת המבנה:   -    

ומעליו  ס"מ 10משלושה צדדים בעובי  20 -צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב          

מ"מ ועם חשוקים  10מוטות מברזל מצולע בקוטר  4עד לרצפת הבטון שמעליו. זיון הבטון יהיה עם 

  ס"מ. החישוקים יתחילו מפני רצפת הבטון. 20מ"מ כל  6בקוטר 

  

  בדיקת לחץ בהתאם להל"ת.    ח.

  

    )HDPEצנרת פוליאתילן לשפכים (    07.3.6

  

וספחים עשויים מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  מערכת צנרת מושלמת הכוללת צינורות    א. 

)HDPE (מורפה.  

  

  ועל פי הנחיות היצרן. 2 -ו 1חלקים  4476החומר וההתקנה יהיו בהתאם לתקן ישראלי     ב. 

  

הצינורות והספחים (המערכת) יהיו מאותה התוצרת. אין להשתמש בצנרת וספחים מתוצרת     ג. 

  שונה.

  

  הסמכה בתוקף מאת יצרן הצנרת והאביזרים.הקבלן המבצע יהא בעל     ד. 

  

החיבורים יבוצעו ברתוך קצה לקצה ע"י מכשיר רתוך/ חימום חשמלי, ע"י מופות חשמליות או     ה. 

  חיבורי התפשטות (שקע תקע) הכל לפי הנחיות היצרן.

חשמליות ו/או אביזרי  החיבור באתר בין קטעים טרומיים יבוצע אך ורק ע"י מופות    

  התפשטות ולא בריתוך.

  

חיבור צינור לצינור כאשר הצנרת מיועדת להתקנה מתחת רצפת המבנה יהא אך ורק     ו.

  באמצעות מופות חשמליות.

  

העבודה באתר ובבית המלאכה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מתאימים שהוסמכו לכך על ידי יצרן     ז. 

הצנרת או נציגו בארץ ותחת ליווי ופיקוח של היצרן. ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסול העסקת 

העבודה, וכן לפסול שימוש בציוד רתוך לא מתאים או   עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע 

  אימה.שיטת חיבור לא מת

העבודה תבוצע תוך שימוש בציוד ריתוך מתאים ובשולחנות עבודה מסודרים ולא בצורה   

  מאולתרת של העמדת מכונת ריתוך בשטח.

  

לפני יציקת רצפה יש להכין את כל ההכנות הנדרשות במפלס הרצפה (ע"י השארת הנמכה או     ח. 

  על ידי הכנת ההסתעפויות).
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בצפיפות וקוטר מתאימים לקבלת תוואי אחיד ללא שקיעות.  צנרת גלויה תונח על תמיכות    ט.

  התמיכות על פי הוראות היצרן ובהתאם לפרק התמיכות במפרט.

ברגים לפחות וכי התמיכות יתוכננו  2מודגש במיוחד כי כל חיבור לתקרה יהא באמצעות   

  הצינור.ממשקל הצינור וכי יתנו מענה לכוחות ההתפשטות לאורך ציר  3לעומס של פי 

החבקים יהיו בעובי מתאים ע"פ התקן והנחיות היצרן והם יבודדו מהצינור על ידי גומיות   

      מתאימות.

  

מחברי התפשטות, נקודות קבע ופתחי ביקורת יותקנו גם אם לא סומנו בתכניות. כמותם     י.

  והמתכנן.התקן, על פי הנחיות היצרן ובהתאם לדרישות נוספות של המפקח   ומיקומם על פי 

  

  יש לתמוך הצנרת מתחת כל ראש.    יא.

  

  במעבר מצנרת אנכית לאופקית יש להוסיף תמיכות למניעת קריסת הקו כלפי מטה.    יב.

  

  אין להתקין צינור גלוי ביציאה לגג (אוורור). לשם כך יש להתקין אביזר יציאה מיצקת.    יג.

  

כות החומר ועל תקינות הביצוע וכן בגמר העבודה יספק הקבלן אישור יצרן המערכת על אי  יד. 

שנים. על הקבלן לדאוג לליווי מתאים של  10של יצרן המערכת לתקופה של   כתב אחריות 

הביצוע וזאת בכדי שלא לפגוע בתנאים לקבלת אחריות היצרן   היצרן ונציגיו לאורך כל שלבי 

  לתפקוד התקין של המערכת.

  

  לגבי צנרת שפכים. בדיקת לחץ תבוצע בהתאם להל"ת    טו.

  

אטמ' במשך  0.5בצנרת אוורור אופקית (קו אוורור משותף) תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ     טז.

  שעה לפני שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת. 1

  

  הפיקוח של יצרן הצנרת, אישור תקינות הביצוע והאחריות כלולים גם הם במחיר הצנרת.     כ.

  

ס"מ ועד לרצפת  10משלושה צדדים בעובי  20 -צינור מתחת לרצפת המבנה יהיה עטוף בטון ב  כא.

מ"מ וחישוקים בקוטר  10מוטות מברזל מצולע בקוטר  4הבטון שמעליו. זיון הבטון יהיה עם 

  החישוקים יתחילו מרצפת הבטון.  ס"מ.  20מ"מ כל  6

  

(דופן עבה מיוחדת)  בצנרת מושתקתכאשר נדרשת השתקה (הקטנת רעשים) יש להשתמש    כב.

 GEBERITהפחתת רעשים זהה לרעש של צנרת יציקה. הצינור (כדוגמת   בעלת יכולת 

SILENT- db20 אביזרי הצנרת בהרכב דומה, מתלים מגופרים, יריעות ,(ISOL  וכל הנדרש

  היצרן ויועץ האקוסטיקה.ערכת שקטה מושלמת על פי דרישות לקבלת מ

 

    )PEXפוליאתילן מצולב (צנרת     07.3.7

  

  .1519) לפי ת.י. PEXצנרת פוליאתילן מצולב "פקסגול" (  א.
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 של המרכז 59279התקנת הצנרת על פי המפרט והתכניות, על פי הוראות היצרן ובהתאם למפרט   ב.

  הישראלי לאביזרי מים (מיא"מ).

  

  המפעל או מאושרים על ידו.אביזרי הצנרת יהיו מקוריים, עשויים מסגסוגת, מסופקים על ידי   ג.

  

  העבודה תבוצע בפיקוח יצרן הצינורות כאשר במסגרת זו כלולים:  ד.

  קבלת אישור היצרן לגבי הכשרתם המקצועית של המבצעים.   -    

  פיקוח היצרן על ביצוע העבודה.   -    

  שנים. 10המצאת תעודת אחריות מהיצרן למזמין למשך    -    

  ל העסקת עובדים ללא הכשרה מתאימה לביצוע העבודה.ליצרן ו/או למפקח הזכות לפסו    

  

  תאום הפיקוח של היצרן יהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.    

  

  צינורות החשופים לשמש יהיו צינורות שחורים בלבד, מתאימים למטרה זו.  ה.

  

  

שפוזר חול המילוי. את הצנרת במילוי יש לעטוף בטון מיד בגמר  לאחרצנרת במילוי יש להתקין  ו.

  בדיקת הלחץ.

  

הצנרת נמדדת לאורכה ומחירה כולל את כל הנדרש להתקנה (אביזרי חיבור, מחלקים, שרוול  ז.

  מתעל,  עטיפות בטון, תושבות וכו'). ארונות מחלקים נמדדים בנפרד.

 

  

    ארונות מחלקים    07.3.8

  

הקיימים יפורקו (במסגרת פרק הבינוי) ולצורך כך יש לנתק את הצנרת והמחלקים  ארונות המחלקים

  בארון.

הארונות החדשים שיסופקו (מופיע בפרק ציוד מטבח) עשויים מנירוסטה עם שרוולים ביציאות 

  הצנרת הגמישה.

  
על קבלן התברואה לתאם עם יצרן ציוד המטבח/ארונות את גודל הארון ומיקום הפתחים בכדי 

  .10%יתאים למחלקים שעליו לבצע. יש להכין עודף מקום של ש

  

לאחר התקנת הארון החדש הוא יחובר אל קווי המים המזינים את המחלקים, יבוצעו בו מחלקים 

) היוצאת ממנו תאטם, הן בין שרוול הצינור והשרוול PEXחדשים וברזי ניתוק והצנרת הגמישה (

   המוביל.בארון והן בין הצינור ובין השרוול 

  

  כל העבודות הללו כלולות במחירי היחידה השונים.
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    חיבור תעלות נירוסטה    07.3.9

  

  תעלות הנירוסטה  שיותקנו תהיינה עם מאריך מנירוסטה אשר יגיע עד מתחת תקרת המרתף.

אל מאריך זה יש לחבר את צנרת השפכים המאספת בתקרת המרתף עם סיפון מאביזרים על פי 

  הפרט.

  לצינור הנירוסטה והסיפון נמדדים כיחידה קומפלט. רק בהמשך הקו הוא נמדד בנפרד. החיבור

  

  

  צנרת אספקות בתקרה    07.3.10

  

באופן עקרוני צנרת אספקות (מים קרים, חמים ומים מטופלים) המותקנת בתקרה ויורדת לארונות 

כן ויש צורך לפרק המחלקים או לברזי קיר נשארת, למעט בקטע החיבור לארונות המחלקים בו ית

  קטע קצר לצורך פירוק והתקנת הארון.

בכל המקרים הללו (הכל באישור המפקח) יוחלפו קטעי הצנרת בצנרת כדוגמת הקיימת (מגולוונת, 

PVC .('וכו  

  התשלום על פי אורך הצנרת וללא תשלום נוסף עבור פרוקים והתחברויות.
  

  ניקוז שכבת איטום    07.3.11

  

נעשה על ידי אביזר ניקוז כפול המחובר לשכבת האיטום וממנו ממשיך מאריך ניקוז שכבת האיטום 

  עד פני הרצפה שם יותקן מכסה נירוסטה. 4"

  

אביזר הניקוז יהא מסוג המתאים לחיבור אל שכבת האיטום שתבוצע והוא כולל גם משפר ניקוז 

  ורשת/ארג הגנה.

  

ם כנפוני האיטום שהינו חלק מאביזר באמצעות אביזר היציאה ע 3חיבור הניקוז יהא אל צינור "

  הניקוז.

  

  כיורים    07.3.12

  

  נשארים במקום ויש לחדש את צנרת אספקת המים ואת ניקוז הכיורים. במתחם המטבח  הכיורים

  

  ניתוק הגמישים.    מים:

  אספקת מים חדשה (ברזי ניל).    

  חיבור הסוללה.    

  על פי הצורך.  החלפת גמישים    

  

  הדלוחין.ניתוק   דלוחין:

  קו דלוחין חדש.    

  החלפת סיפון על פי הצורך.    
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  כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים של צנרת המים והדלוחין.

  רק הגמישים למים וסיפון (באם יוחלפו) נמדדים בנפרד.

  

  חיבורי ציוד    07.3.13

  

  לאחר מכן יותקן מחדש.הציוד המחובר למים וניקוז אמור להיות מפורק על ידי קבלן ציוד המטבח ו

  

על קבלן התברואה לסייע בידי קבלן הציוד בפרוק ובהרכבת החיבורים השונים למים וניקוז ולהכין 

  את ההכנות הנדרשות בהתאם לקיים או החדש.

  

  כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.

  
   עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 

  

  גרניט פורצלן / קרמיקה חיפוי קירות באריחי   10.01

במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצע בין היתר גם חיפוי קירות באריחי  גרניט פורצלן /               

  קרמיקה  מסוג כמפורט בכתב הכמויות.

יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף גרניט פורצלן / קרמיקה  חיפוי קירות באריחי  

  שבמפרט הכללי. 10051

" MAPEIמתוצרת " על ידי דבקי גבס ו/או קירות בנויים אלמנטההדבקה תעשה על   

" תוצרת "מיסטר פיקס"., C1T 109" או "דבק פיקס lc1 335 LATICRETEאו דבק "

  או ש"ע.

  הדבק ויישומו בהתאם להנחיות היצרן.  

  בקירות הבנויים. –המחיר כולל שכבת טיח מיישרת כהכנה להדבקה   

ות מרית משוננת (גודל השיניים בהתאם באמצע הקירטיט ההדבקה ימרח על פני   

  להוראות היצרן).

את האריחים יש להדק אל טיט ההדבקה כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה בעובי של   

  מ"מ. 5-6

 רובה אקרילית מתוצרתעם מ"מ, מילוי המישקים  3יבוצע עם מישקים ברוחב  יהחיפו  

"MAPEI .גוון הרובה לבחירת האדריכל ."  

  הרובה בהתאם להנחיות היצרן.אופן יישום   

   ריצוף       10.02

  
  

  .6069ות"י  3חלק  1555-ו 4004 ביצוע העבודה יעשה בהתאם לתקן ישראלי
  

  : כללי 

מפרט זה מכיל הנחיות לריצוף אריחי קרמיקה, פורצלן ואבנים בעלי ספיגות נמוכה על 

  גבי תשתית חול מיוצב, סומסום/אגרנט שטוף. 
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  הכנת התשתית : 

 שקי מלט לקוב חול. 3את החול יש לייצב באמצעות  –חול מיוצב  .1

 .הריצוף יש לייצב את החול עם מלט לפני תחילת יישום ביצוע .2

 שיפועים יש לבצע על פי דרישת התקן ובהתאם להנחיות המתכנן. .3

 

  הנחיות ליישום:

    את האריח מאבק לכלוך, שומנים, בוצת ניסור באמצעות  יש לנקות  .1

 ספוג לח.

טיט תערובת בש למלא את האזור המיועד לריצוף באמצעות כף טייחים י .2

 להשתמשיש  בגמר גלי (מסטרינה) לפי הוראות היצרן מ"מ 20-25בעובי לריצוף 

לבן של מיסטר פיקס או ש"ע. בכל  181בטיט מוכן בלבד כדוגמת טיט לריצוף 

מקרה של שינוי בתנאים ( עובי, רטיבות או שינוי אחר) יש לעצור ולקבל הנחיות 

 מפורטות מהטכנולוג של ספק החומר

על כל שטח  או ש"ע  פרימיום 116גמיש כדוגמת דבק יש למרוח שכבה דקה של  .3

  .%100מלא  עד לכיסויגב האריח 

הצמד את האריח אל שכבת הטיט הטרי תוך כדי הזזה וטלטול עד הגעת  .4

 האריח למקומו.

 הדק באמצעות פטיש גומי. .5

 וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והטיט את התשתית. .6

יש  יש לוודא מריחה מלאה של דבק על גב האריח, יש לעבוד ללא חללים בטיט. .7

(כיסוי  י התקן לרבות בדיקות שטח ההדבקהלפ לקחת בחשבון כי יבוצעו בדיקות 

 )100%מלא 

(לפחות בעובי  ל פי דרישות התקן והנחיות המתכנןהשאר פוגות פתוחות ע .8

 האריח)

 יש לנקות את שאריות הטיט מבין החריצים. .9

ממקומו אקראי  דגימה של יישום על ידי הוצאת האריח  יבצעהמפקח   .10

 הכיסוי מלא.בזמן שהחומר עדין רטוב. יש לוודא כי שטח 

יש לבצע מילוי המישקים הרובה תהיה רובה אקרילית .  –יישום הרובה  .11

יש לנקות את הפגות ע"י ימים). 7- לאחר התקשות סופית של טיט לריצוף (כ

לניקוי הפוגות , יש לשאוב באמצעות שואב אבק את כל הפוגות  יכלי ייעוד

  היישום של הרובה באמצעות שפכטל ( מרית ) 

  

 חיות ביצוע מהחברה המספקת את החומר והתחייבות לבצוע פיקוח עליון יש לקבל הנ 

 .של נציג הספקודו"ח ביקורת 

  

  אופני מדידה ותכולת מחירים     10.03

בין היתר גם את כל האמור לעיל, את אספקת דוגמאות  ויכלל והחיפוי ריצוףה עבודות  

ו/או  הריצוף בצורת בניהביצוע חומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, 
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העיבודים וההתאמות סביב אביזרי ניקוז קיימים מרצפה וכדומה, , מעוגלים םבקווי

וכל יתר העבודות, החומרים וחומרי העזר הנדרשים על מנת לקבל ריצוף וחיפוי הרובה 

על הקבלן לספק למחסני המזמין מכל סוג אריח שבוצע במסגרת הפרויקט   מושלם.

           .  רחים זהים כלומר מאותו סוג ומאותה סדרה ומאותה אצווה א   5%כמות של 

  
  ים מתועשים בבניןרכיב -  22פרק 

  

  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.01

  כללי  א.   

 22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף     

  אלמנטים מתועשים.

ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות בתקרות     

  כריזה, מתזים ומערכות אחרות.

  דרישות כלליות  ב.   

רותים הדרושים, להתקנת יעל הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, הש    

בעת ההתקנה על התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. 

  בכפפות לשמירה על ניקיון האריחים/המגשים.המתקין להשתמש 

מרים ועל הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החלפני ההתקנה                             

בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות 

ג גמר התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סו ועמידות בתקני בטיחות (אש),

  וגוון.

  תוכניות עבודה ופרטים  ג.   

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או     

מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, 

  מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

  שיטת הביצוע  ד.   

האחרים הותקנו במקומם ועבודת  התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים    

  במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו. -הגמר 

הקבלן ילמד את התכניות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים     

או את דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה 

יק של בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור למיקום המדוהקונסטרוקציה עבורה 

  אביזרים אלה.

רשת התליה בתמיסה את בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ו    

, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב מוש ע"י יצרן התקרהילש מאושרת

  הכמויות ולא יימדד בנפרד.

ת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי והמוגמר ותפני התקר    

שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מרעידות ותנודות כל 

  .מותקנים או מוסרים



  

  מטבח תמך מרכזי

67

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה     

 כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר, הקונסטרוקציה,

ל הקבלן ה"גשרים", או אמצעים אחרים שע צנרת וכיוצא באלה, הקונזולים,

לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית 

  ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

  אמצעי חיבור, ברגים וכו'  ו.   

כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל,   . 1    

ו בלתי מחלידים ובצבע לרבות אמצעי עזר אחרים. האביזרים יהי

התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.  מאידך, מודגש 

בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט 

חיבור (כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת 

  השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

  ר כלשהן הניראים לעין..         לא יאושרו  אמצעי חיבו2    

  פתחים וחורים בתקרות  ז.  

במחירי ביצוע היחידה תכלולנה ע"י הקבלן  שמבוצעות עבודות תקרות התותב    

ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה, מיזוג אויר, את 

  מכניות).- וכל יתר המערכות האלקטרו , רמקוליםתקשורת, כיבוי אש

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע     

פתחים וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות 

  הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. -בפרופילי אלומיניום וכו' 

   תאורה גופי  ח.   

   .בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה  . 1    

הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית   . 2    

  בתאום עם קבלן התקרות. תתבצע ע"י מבצע החשמל

  דרישות כלליות:ט.           

בדיקה תקנית ע"י מעבדה  תבוצעלאחר ביצוע התקרה  .1

 .       מוסמכת

בתקן  8.4,  8.3בסעיפים מופיע הסבר מפורט לאופן הבדיקה התקנית           

 בבדיקה זאת אסור שימצא כשל..  3חלק   5103 הישראלי ת"י

נדרש  (מקבעים עליונים) לגבי המיתדים המעוגנים בתקרות .2

 מקדם בטחון כלהלן:

    5-מיתד מתפצל מתכתי לא פחות מ             

  

  יםאטומתקרה אקוסטית ממגשי פח   22.02

ת מפרוק לרבות הוספת תקרת מגשים קיימבמטבח  במסגרת מכרז/חוזה זה תותקן   

במקרה בו ידרש הקבלן להחליף ו/או  בגוון המגשים בהיקף התקרות. L+Zפרופילי 

יה ממגשי התקרה תהיה עשו - להשלים מגשי פח (במקרה בו המגשים הקיימים יפגעו) 
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המגשים יהיו מפח מ"מ  0.80יה העובי המינימלי של הפח יה ,פח מגולוון וצבוע בתנור

  .ו/או כדוגמת הקיים ס"מ ובאורך כמפורט בתוכניות 30מכופף ברוחב 

ס"מ.  4צידי המגש, גובה הדפנות  4-המגש מ ףאטום (חלק). כיפופח המגשים יהיה   

  מ"מ. 10השענה מינימלית של המגש על פסי ההשענה בשתי קצוותיו תהיה 

 יש לקבוע באמצעות ניטים כל מגש חמישי, משני צדדיו, אל הקונסטרוקציה עליו הוא  

  מונח.

   וכיו"ב. רהאוויעל קבלן התקרה להתאים את העבודות שלו עם קבלני החשמל, מיזוג   

. בכל בהיקף הקירות L+Zגמר במפגש עם מחיצות ו/או סינורי גבס יבוצעו פרופילי                

חלוקה אומגה. מחיר  מ' יבוצעו פרופילי 2.50מקום שבו אורך המגשים יעלה על 

  התקרה כולל את כל האמור לעיל.

  קירות גבס      22.03

  העבודה תבוצע                     

  חלק רלוונטי אחר, או כל  22לפי הוראות המפרט הכללי פרק א. 

  הנחיות יצרן   ב. 

  בכל מקרה ההנחיה המחמירה  

  
  פני מדידה מיוחדיםאו     22.04

  תקרות אקוסטיות  .א  

  המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים.    

מחיר היחידה כולל חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע     

פרופילי הנשיאה מפח מגולוון התליות, העבודה. כן כלולים במחיר היחידה כל 

ו/או  "T" פרופילי חלוקה ו", L" + "Z" –לרבות פרופילי גמר ליד הקירות 

לביצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישות התוכניות ו/או  , הכל עד"אומגה"

האדריכל. מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות ודוגמאות שידרוש 

המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, 

לרבות כל הוצאות תיקון של כל ליקוי שיתגלה בהן, וכל שינוי שידרש. כמו כן 

לים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט ו/או בתוכניות כול

ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, לרבות פתחים לגופי תאורה, 

  אויר, ספרינקלרים וכו'.  רמקולים, מפזרי מזוג

לחלוטין מטביעות אצבעות וכתמים   ותנקי ןהתקרות  האקוסטיות יימסרו כשה    

  שונים, אפילו אם הם בוצעו ע"י אחרים.

  כללי  .ב  

כל האמור במפרט המיוחד, בפרטים, בתוכניות, כלול במחירי היחידה שבכתב     

במפרט ו/או בתוכניות ושלא  המצויניםהכמויות, לרבות כל פרט ו/או הוצאה 

  נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
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  עבודות הריסה ופרוק  -  24פרק 
  

  כללי     24.01

  הערות   . 1  

לפני התחלת הפרוק וההריסה יש לנקוט באמצעי הגנה וכיסוי חלקי   א.     

  בניין קיימים שאינם מיועדים להריסה. 

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב  את כל האובייקטים המיועדים   ב.     

  להריסה עוד בטרם יגיש את מחיריו.

במקרה בהם מוגדרים שלבי ביצוע, הקבלן ינהג בתאם לכתוב, אך לא   ג.     

  תשולם כל תוספת במקרה של שינוי סדר שלבי הביצוע.

אין להתחיל עבודות הריסה או פרוק של חלקי בנין קונסטרוקטיביים,   ד.     

  בטרם יתקבל אישור המהנדס.

ם לביצוע עבודות פרוק והריסה למיניהם, כוללות את כל הכלים הדרושי  . 2  

  העבודה, וכן הרחקת הפסולת למקום שפך מאושר על ידי הרשות המקומית.

כל נזק שיגרם למבנים או למתקנים סמוכים למקום העבודה, יתוקן ע"י הקבלן     .3

  לשביעות רצונו של המפקח וללא תשלום.

במחיר ההריסות והפרוקים כלולים כל האלמנטים המפורטים בכתב הכמויות,     .4

סיור הקבלנים. מודגש כי עבודת הפירוק וההריסה כוללת את כל בתוכניות, וב

האלמנטים הקיימים עד לקבלת מעטפת קונסטרוקטיבית מוכנה לביצוע 

  עבודות הבניה והתגמירים.  

על הקבלן לתמוך אלמנטים סמוכים לחלקים המיועדים להריסה. אופן תימוך   .5  

  לפני התחלת ההריסה. פקחהאלמנטים יקבל את אישור המ

  עבודות פרוק והריסה  . 6  

האלמנטים הראויים לשימוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו     

    במקסימום זהירות ויאוכסנו במקום שיידרש ע"י המפקח.

במידה ותוך כדי עבודתו יגרם נזק לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו/או         

  על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.פרוק יהיה על הקבלן לתקנם 

הפרוק וההריסה יבוצעו בהתאם לפרוגרמה מוסכמת, ע"י צוות שיכיל מספר         

מספיק של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של מומחה בעל ידע וניסיון 

  מקיף.

מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב תקין וראוי         

  נחת דעתו של המפקח.לשימוש לה

  

  עבודות יומיות רג'י -  29פרק 

  

  שונות  29.01

תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט  עבודות רג'י  

תיאור העבודה, סוג העבודה, פירושו, סווג מקצועי כפי שהוא נקבע על ידי הארגון 

  המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע.
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  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  29.02

  עבודה ייחשבו ככוללים:המחירים לשעת   

  שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  א.  
  

  כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח וההטבות הסוציאליות.  ב.  
  

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  ג.  
  

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  ד.  
  

 ן (לרבות הובלת הכלים למקוםדמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבל  ה.           
  העבודה וממנו).

  
  הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  ו.           

  
  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.           

  
  מדידה וסימון וכל שיידרש על ידי המפקח לביצוע העבודה.  ח.          

  
  ח הקבלן.רוו  ט.          

  

  ברג'י  אופני המדידה לעבודות  29.03

  

לכל  -עבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים עבור הפועלים התשלום עבור   .1  

  א החוזה.ונשמסגרת סוגי המקצועות שיועסקו ב

  

 הציוד ומפעילו בתנאי רג'י יהיו  עבור ציוד מכל סוג שהואלעבודות  התשלום  .2  

  .טרקטור, משאית וכו')(לדוגמא: רתכת, קונגו, 

  

בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו  ביומני העבודה שעות העבודה תרשמנה  .3  

האנשים ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים 

  הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדוייק.

  

צורך התשלום הן תחושבנה כשעות עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ול  .4  

  רגילות.

  

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור שעות לא   .5  

  ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.

  

דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא   .6  

  לתשלום.

  מוקדמות. 00.27בניכוי ההנחה שנקבעה בסעיף  .            ש"ע ישולמו לפי דקל בניה .7
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  ציוד קבוע במבנה – 31פרק 

 הקדמה
  

מיפרט  קבוע במבנה בייצור מיוחד, טכני כללי לציוד מטבח מפרט  המסמך שלהלן כולל
ופרטים טיפוסיים  טכני מיוחד לכל אחד מהפריטים הנכללים בבקשה להצעת מחיר

. למסמך זה מצורפים תכניות העמדת הציוד (במקום בו נדרש) וכתב לציוד קבוע במבנה
  למילוי ע"י המציע.  –כמויות לבקשת מחיר 

  
לדווח עליהן מיד למתכנני המטבח  יש שלהלן, המפרטאם מתגלות סתירות בין מרכיבי 

ולקבל מהם הבהרות והנחיות מתאימות. הצעות המחיר לייצור/לאספקת פריטי ציוד 
  ובהתאם להם.  וזה תוגשנה רק אחרי לימוד כל אחד ממרכיבי טבמפרהכלולים 

  
יצרן/ספק הציוד יהיה אחראי גם לאספקת הציוד, להובלתו לאתר, להרכבתו באתר, 

ולביצועם המושלם של כל הסעיפים  (במקום בו נדרש) לחיבורו למערכות המבנה
  . המפרטהכלולים במרכיבי 

  
לאתר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה,  , חייב להגיעהצעתו תזכהיצרן ציוד אשר 

ולבדוק את כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: ברזים, מחסומי רצפה/ניקוזים, חיבורי 
וכל נתון נוסף  -חשמל, קירות/טיח/קרמיקה, שיפועי רצפה, גבהים של קירות/מחיצות 

יוודא הקיים באתר ומחייב התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הציוד. הספק 
כי כל התנאים הנ"ל מתאימים לפריטי הציוד שהוא מספק לפרוייקט. בהמשך לביקור 
זה, שבו יתלווה לזוכה מנהל הפרוייקט, ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות 

  המיוחדות, אשר עלולות למנוע את הביצוע של הפריטים כפי שהוזמנו.
   

 /תלאישור מתכננ -יות עבודה לביצוע" זוכה "סט תוכנהאחרי הבדיקה באתר יפיץ 
  המטבח. 

  
לפני הגעת הציוד לאתר יבדוק הספק ויאשר כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ניתן 

ובמערכות  כל שינוי במערכות האספקותלהרכיב את כל הציוד לפי התכנית המאושרת. 
  התשתיות שיידרש אחרי אישור זה יבוצע באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו.

  
בקשה להצעת המזמין אינו מתחייב לרכוש את כל פריטי הציוד המופיעים   הערה:
או יירכשו בשלב מאוחר  -, וקיימת אפשרות שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל המחיר
  יותר. 
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  מיוחד לייצורקבוע במבנה ציוד 
  מיפרט טכני כללי

  
  

 כתב כוונות .1

המסמכים שלהלן מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא הבקשה  .1.1
 להצעת המחיר, והם יהוו בסיס להתקשרות בין המזמין לבין ספק/יצרן הציוד (להלן: "החוזה").  

מפרט ותוכניות (שרטוטים) משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן  .1.2
צוין במפורש אחרת; כל עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י 

 ללא תוספת מחיר. החוזהקבלן/יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת 

ת מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; הפירוט להלן מגדיר דרישו .1.3
קבלן/יצרן/ספק אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הציוד שיספק ויתקין במסגרת 

  חוזה. ה

קבלן/יצרן/ספק ימלא הוראות מפורטות של קבלן ציוד להתקנת פריטיו; אם יש סתירה בין  .1.4
ץ ולקבל הוראות מפורשות בכתב מהיועץ לפני עליו להודיע מיד ליוע למפרטים,הוראות יצרן 

 שימשיך בעבודה.

מפרט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן, כולל גם 'פרטים מיוחדים' של הבנייה; במקום בו יש  .1.5
 סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט להלן, יפעל קבלן/יצרן/ספק בהתאם להוראות המפקח.

 בקשה להצעת המחירלמענה  .2

 כתב הכמויות יוגש בפורמט בנארית  .2.1

 יש למלא אותו כנדרש –במידה וצורף לבקשה גיליון נתונים אלקטרוני  .2.1.1

יש להעיר על כל טעות/אי התאמה  –הציוד ייוצר לפי המפורט במיפרט שלהלן (כולל נספחים)  .2.1.2
 ולציין במפורש כל חריגה מהמיפרט הטכני

הוא יהיה בעברית או באנגלית  –ומה) במידה והתשובה תכלול חומר כתוב (פרוספקטים וכד .2.1.3
), עם ציון מפורש PDFבלבד, מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל (תואם "מיקרוסופט אופיס" או 

 של הפריט במיפרט אליו הוא מתייחס

במקרה בו הציוד מיוצר ע"י קבלן משנה (ולא ע"י החברה העונה), יש לציין במפורש את פרטי  .2.2
 הקבלן בהצעה

 ההעבודה הכלול .3

העבודה כוללת אספקת כל העבודה/הציוד/ החומרים, וביצוע כל הפעולות הקשורות לציוד מערכת  .3.1
המזון כמפורט במסמך זה ו/או בשרטוטים הנלווים; כולל גם כל דבר שהוא חלק מעבודה זו אף אם 

/הצבה/פילוס כל הציוד, הרכבהאינו מוזכר בפרוש, ובזה כלול: ייצור/הבאה/פירוק מאריזה/טיפול/
בהתאמה ללוח זמנים של קבלן הבניין, ובהתאם להנחיות המפקח מטעם יזם הפרויקט; וכן 

 חיתוך/הטלאה הנדרשים להתקנת הציוד. 

יצרן/ספק יתאם עם בעלי המקצוע השונים שיבצעו עבודת הכנה להתקנת הציוד לפי חוזה זה, והוא  .3.2
 אחראי לביצועו במועד, בגדלים ובאיכויות המתאימים.

חראי לפקח ולבדוק עבודות הכנה אלו, ולהבטיח כי פתחים בגודל  מתאים א יצרן/ספקה .3.2.1
 ואת הצבתו במקום המיועד. -יימצאו על מנת לאפשר את הכנסתו של הציוד הזה לתוך המבנה 

 – כולל תעלות רצפה –כאמור, היקף העבודה כולל הרכבה באתר של כל הציוד הכלול בחוזה  .3.2.2
 במפורש אחרת בכתב הכמויות. אלא אם צויין

 

 עמידה בתקנים .4

יצרן/ספק יבצע כל העבודות בחוזה זה, ויספק ציוד העומד בדרישות תקנים ארציים/מקומיים,  .4.1
 .ובדרישות התקנים הנוגעים לבטיחותם של חלקים נעים ומיקומים מסוכנים

יצרן/ספק יציית לדרישות חוק/לתקנים/לצווי פיקוח על מצרכים ושירותים ישראליים  בכל  .4.1.1
  כולל גם: –הנוגע לציוד חשמל, למיכלי לחץ, לבנייה, לבטיחות ולתברואה 
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 ותקנות משלימות; 1970הוראות למיתקני תברואה התש"ל  .4.1.1.1

 ותקנות התכנון והבניה; 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  .4.1.1.2

  א יענה לדרישות חוק של אחד משלושה תקנים: ציוד מיוב .4.1.2

 NSF/ULתקן ארצות הברית  .4.1.2.1

 CEתקן אירופאי   .4.1.2.2

 "900 תקן ישראלי "ת.י. .4.1.2.3

או לתקן  NSF/UL ארה"בציוד מתוצרת הארץ שלגביו לא קיים תקן ישראלי יתאים לתקן  .4.1.3
 CEאירופאי 

 NFPA/96או  1001/6תקן בטיחות באש ת"י  .4.1.4

 אחריות בין המקצועות השונים .5

 ן/ספק מחוייב בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט היצר .5.1

 תיאום ופיקוח .6

הקבלן יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי, כדי להבטיח תאום מלא  .6.1
 .של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקום שרוולים חיבורי אספקות

ההתקנה, איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך את צוות העובדים של  עם השלמת .6.2
 .הבעלים בהפעלת הציוד

תפעול שוטף, לשביעות רצונו של  –באחריות היצרן/ספק להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה"  .6.3
 המזמין.

 הבטחת איכות .7

 וללת:יצרן/ספק יספק לפי דרישת הבעלים עדות ליכולת הביצוע שלו הכ .7.1

 . הצהרה על אחריות כספית ועל מקורות כספיים .7.1.1

 .ניסיון בפרויקטים בעלי הקף דומה .7.1.2

 .הכלול בחוזה לייצור מיוחד הצהרה על היכולת של מפעלו לייצר כל הציוד .7.1.3

במקרה בו הציוד לייצור מיוחד מיוצר ע"י קבלן משנה, יש לקבל את אישור המזמין ו/או  .7.1.3.1
 היועץ לקבלן המוצע.

 ואישורים לפני ייצור ו/או אספקת הציודהגשות  .8

 Shop( ספק יקבל מהיועץ ו/או המזמין אישור לכל פריט ציוד ע"י הגשת שרטוטי עבודהיצרן/ .8.1
Drawings( .הזמנת ציוד לא תבוצע לפני שהציוד יאושר ע"י היועץ ו/או המזמין ;  

דתו, ללא עלות ספק/יצרן יספק ליועץ, במשרדו, דוגמאות של כל החומרים בהם ישתמש בעבו .8.2
 .כספית, אם וכאשר יידרש לעשות כן; כל העבודה תתבצע בהתאם ל"דוגמאות מאושרות" אלו

יצרן/ספק ידאג להשגת אישור ממונה הבטיחות של המזמין ומהמפקח על המבנה, לכל חיבורי  .8.3
 .חוזהההציוד המורכבים על ידו בעבודה שהיא נשוא 

 בדיקה ופסילה .9

שכל הציוד שהביא לאתר יעמוד בדרישות רשויות  על הקבלן מוטלת האחריות לכך .9.1
עירוניות/ממשלתיות ובכל התקנים, יקיים את כל תנאיהם, ויבצע את הבדיקות הנדרשות 

 .הכול עד לקבלת האישורים -על חשבונו  -שתידרשנה 

לבעלים ו/או מיופה כוחם (אדריכל/יועץ/המפקח על הפרויקט) תהיה גישה חופשית  .9.2
רן/ספק במשך תקופת ייצור הציוד האמור, כדי לבדוק/לוודא למפעל/למפעלים של יצ

שהתוכניות/ההוראות/השרטוטים המפורטים אכן מבוצעים; יצרן/ספק יתקן טעויות שתגלנה 
 .בשעת הבדיקות, בהתאם לתוכניות/הוראות/שרטוטים המפורטים

פק יסלק כל החומרים שיובאו לאתר ייבדקו בקפדנות ע"י הבעלים ו/או מיופה כוחם; יצרן/ס .9.3
מהשטח /מהמבנה כל החומרים/אביזרים/מיתקנים אשר ייפסלו בבדיקה, בין אם עשו בם שימוש 
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או באם לא. הקבלן יחזיר את הבניין לקדמותו, על חשבונו וללא כל חיוב נוסף, ויפרק/יפנה כל חלק 
 עבודה שייפסל, או שאינו תואם את דעת הבעלים ואת השרטוטים/ההוראות/תנאי חוזה, והכול

 שעות מקבלת הודעה בכתב בנדון. 24בתוך 

בעלים/מיופה כוחם זכאים להורות על הפסקת העבודה, בחלקה או בכללותה, עד  .9.4
שעבודה/חמרים/אביזרים/ מיתקנים הנראים להם פסולים יפונו, או להכריז על הפסקת החוזה בשל 

 של מטרות/שרטוטים/הוראות. -ביצוע כהלכה" - ביצוע", או בשל "אי-"אי

בדיקות על חשבונו של (הקות טיב תעשנה בכל "ציוד מיוצר" באשר לעובי חומרים, בזמן קבלתו בדי .9.5
 .)יצרן/ספק

הקבלן יבצע את העבודות, כאשר המיקומים ייעשו ע"י מודד מטעם הקבלן, והמפקח יהיה רשאי  .9.6
 ועל הקבלן מוטל להביא מודד על חשבונו. -להורות על הבאת מודד 

 יועץ על כל 'ציוד מיוצר במיוחד' לפני הבאתו לאתר הבנייה.יצרן/ספק יקבל אישור מה .9.7

 חומרים –ציוד מיוצר במיוחד  .10

חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים ללא פגמים מפחיתי חוזק/אורך חיים/ מראה אסתטי;  .10.1
ותעשנה במבלט/במשיכה/בלחיצה, לפי צורך, כך שיתקבלו מחתכים  גזרות/ 'צורות' תעורגלנה

(פרופילים) נקיים; יש לבצע העבודה בצורה ישרה ומפולסת, עם קצוות אחידים ופינות מעוגלות על 
 רדיוסים אמיתיים.

אלא אם כן צוין  ),פלב"מ(להלן:  פלדה בלתי מחלידהמכל השטחים החיצוניים/הפנימיים יבוצעו  .10.2
 ט מיוחד של הציוד ובתוכניות.במפורש במפר

 אחוז פחמן. 0.12 -יותר מ-אחוז ניקל ולא 7-9עם  18-8/304פלב"מ יהיה מסוג  .10.3

 .מ"מ 0.8- אין להשתמש בפח שעוביו פחות מ .10.4

 ברגים ואומים יהיו עשויים מפלב"מ. .10.5

י חיבורים ייעשו ב'ריתוך נקודות' או ע" H 3/4 ,S-3;פחי חמרן יהיו מטיפוס (אלומיניום):  חמרן  .10.6
 ס"מ. 5'מסמרות שקועות' במרחקים שאינם עולים על 

 במקומות בהם לא צויינו מידות אחרות לעובי פח פלב"מ, תחייב הרשימה שלהלן: .10.7

 3בעובי         רכיבים לקונסטרוקציה כבדה: פרופילים מפח פלב"מ .10.7.1
 מ"מ

            חיזוקים אופקיים מצינור פלב"מ .10.7.2
 מ"מ 3בעובי   

      בי קונסטרוקציה, משטחיםקים, זוויתנים, פרופילים, רכיחיז .10.7.3
 מ"מ 2בעובי   

      טחי שולחנות/דלפקים, משטחי טפטוף, כיורים, מנדפיםמש .10.7.4
 מ"מ 1.5בעובי   

      ם תחתונים/עליונים (פנים וחוץ), קערות לחוצות  מדפי .10.7.5
 מ"מ 1.25בעובי   

          ות, דפנות צדדיות/אחוריות, "פאנלים"דלת .10.7.6
 מ"מ 1בעובי   

            דופן פנימי לדלתות ופאנלים .10.7.7
 מ"מ 0.8בעובי   

 מבנה –ציוד מיוצר במיוחד  .11

 (ליטוש מבריק) '4משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטוש מספר  .11.1
 בחזיתות/בשטחים נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.

 .חלקה/מלוטשיםתפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה  .11.2

צינורות פלב"מ יהיו בלי תפר, לא מרותכים, בקוטר/עובי דופן כמפורט, עגולים ומלוטשים מסביב,  .11.3
 לתיאום עם משטחים סמוכים.

מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה/גופים ייעשו מזוויתני פלב"מ ומפרופילי פלב"מ, במידות אשר  .11.4
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  מצוינות במפרטים/בתוכניות. 

 ות לאישורהגש –ציוד לייצור מיוחד  .12

קבלן/יצרן/ספק יספק שרטוטים לציוד מיוצר במיוחד, עם: מידות, חומרים, הרכבה, פרזול לסוגיו  .12.1
וכל נתון אחר הנוגע לציוד זה; כל יחידה תצוין במספר פריט ובשרטוטים ייכללו גם 'פרטים 

 סטנדרטיים'. 

 ערך.- או בתוכנה שוות Solidworksכל השרטוטים יבוצעו בתוכנת  .12.2

 1:10 ו/או 1:20בקנ"מ וחתך,  חזית ,במבט צד, במבט עלבמבטים תלת מימדי, רטט ציוד ישו .12.3

   PDFהשרטוטים יוגשו בגיליון מודפס (לפי דרישה) ובקובץ  .12.4

ציוד יועבר לייצור רק לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין (או של נציג מטעמו) ושל יועץ  .12.5
 המטבחים לשרטוטים אשר הועברו.

 והתקנת הציודפירוק, פינוי ואחסון,  .13

ההתקנה מפני כל פגיעה, עד הפירוק, האחסון ובאחריות הקבלן לשמור על כל פרטי הציוד בזמן  .13.1
לקבלת המיתקן ע"י המפקח/היועץ; יש לגמור מחדש מקומות פגומים לאחר ההתקנה כך שלא יהיו 

ר מחדש טלאים/חיבורים חופפים/ קיפולים שייראו לעין; 'ליטוש נקודתי' לא יאושר; יינתן גימו
 .של הציוד סופית לפח שלם; "ציוד מיוצר מפלב'מ" יכוסה ביריעת מגן פלסטית, שתוסר רק בקבלה

הוצאות/עבודות התאמה אשר קשורות בשבירה/בתיקון של קירות/מחיצות/קירות/רצפות,  .13.1.1
 .ספק/יצרן הציודנדרשות להכנסת ציוד, תהיינה מוטלות על 

 בחיבורים שאינם נראים לעין.יצרן/ספק ישתמש רק  -בחיבור ציוד  .13.1.2

כאשר פריט ציוד נסמך על בסיס/רצפה והפריט מתנענע ורועד, יצרן/ספק יהדק  אותו בברגי  .13.1.3
 פלב"מ, כך שיימנעו הרעד והנענוע.

סעיפי הפרוק והחזרת הציוד מתייחסים לכל הציוד  הנמצא בשטח העבודה לרבות דלפקי  .13.1.4
 ויוגדר ע"י מנהל הפרויקט . שמדפים וכול שיידר סירים  מכירות, תנורים,

בגמר עבודות ההתקנה, קבלן/יצרן/ספק ינקה/יבריק/ישמן את כל הציוד, כך שיהיה מוכן  .13.1.5
להפעלה; יש להרחיק כל מדבקות וחומרי אריזה  ולהשאיר המקום נקי ומטוטא; יש לערוך 

 לפני 'בדיקת הקבלה הסופית'. -סידורים למבדק אחרון ולהדגמה  

    



  

  מטבח תמך מרכזי

76

  8כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה  - תעלה            MNK-1פריט מספר: 
  12  -גובה       30 -רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

  הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.תעלת רצפה המתחברת אל מערכת   ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

   קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10צפה תהיה מינימום הירידה מתחתית הבטון למחסום הר
  ;בשטח

  עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
בנספח;פרט לייצור  P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

  התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.
ציוד נילווה 

  סטנדרטי:
  כמצויין למעלה). סל סינון סטנדרטי (ראה פרט

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם רבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.

  
  4כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה  - תעלה            MNK-2פריט מספר: 

  12  -גובה       30 -רוחב    30  -מידות בס"מ :      אורך 
  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

  בגימור פנימי של ליטוש מבריק; עשויה בשלמות מפח פלב"מ  מבנה:
  תתחבר אל מחסום רצפה באתר;

  ;6התעלה תתחבר למחסום "
לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 

  ;בשטח
  עם סבכת רשת ניתנת להסרה;

  בנספח; P-K1ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת  פרט לייצור התעלה,

  הייצור.
ציוד נילווה 

  סטנדרטי:
  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.

  
  1כמות:   למחסום רצפה -ללא סבכה  - תעלה            MNK-3פריט מספר: 

  12  -גובה       30 -רוחב    120  -מידות בס"מ :      אורך 
  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6למחסום "התעלה תתחבר 

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
  פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2בלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות קלתאם עם   הערה:
  דלוחין. קווי
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  10כמות:   למחסום רצפה -ללא סבכה  - תעלה            MNK-4פריט מספר: 
  12  -גובה       30 -רוחב    60  -מידות בס"מ :      אורך 

  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
  חילת הייצור.פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני ת

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.

  
  5כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה  - תעלה            MNK-5פריט מספר: 

  12  -גובה       30 -רוחב    120  -ידות בס"מ :      אורך מ
  הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.תעלת רצפה המתחברת אל מערכת   ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  עם סבכות רשת ניתנות להסרה (הסבכות במידה ובמשקל המאפשרים הסרה קלה);
  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

המטבח לפני תחילת פרט לייצור התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן 
  הייצור.

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.
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  1כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה  -תעלה צורנית            MNK-6פריט מספר: 

  15  -גובה       90 -רוחב    120  -מידות בס"מ :      אורך 

  
  הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך. תעלת רצפה המתחברת אל מערכת  ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
  לפי תכנית; –מהתעלה  חלקהסבכה מכסה רק 

  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
  תחילת הייצור.פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני 

  
  =רוחב).Y= אורך,  Xמידות כמצויין ללמעלה ( –" Tהתעלה בנויה בצורת "

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  מתחברים קוווי דלוחין.
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  2כמות:   תעלת רצפה צורנית         MNK-7Aפריט מספר: 
  15  -גובה       80 -רוחב    220  -מידות בס"מ :      אורך 

  
  1כמות:   תעלת רצפה צורנית        MNK-7Bפריט מספר: 

  15  -גובה       100 -רוחב    315  -אורך      מידות בס"מ : 
  

  1כמות:   תעלת רצפה צורנית        MNK-7Cפריט מספר: 
  15  -גובה       100 -רוחב    230  -:      אורך מידות בס"מ 

  ;הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוךתעלת רצפה המתחברת אל מערכת   ייעוד:
  תשמש באזורים עם שפיכת נוזלים בנפח גבוה (מול סירים/מחבתות מתהפכים).

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  ר ע"י היצרן);קבוע במבנה ולפי מדידה באת
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  עם סבכות רשת ניתנות להסרה (הסבכות במידה ובמשקל המאפשרים הסרה קלה);
  בנספח; P-K3ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

  
  ראה תכנית; –התעלה בעלת צורה ו/או מידות מיוחדות 

פרט לייצור התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת 
  הייצור.

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.
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  1כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה חלקית  -תעלה צורנית            MNK-8פריט מספר: 
  15  -גובה       160 -רוחב    110  -מידות בס"מ :      אורך 

  
  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
  לפי המידות למעלה; –בנויה בצורת "ר" 

לפי תכנית רצפה ו/או ציוד  –מוצא התעלה תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום 
  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);

  ;6התעלה תתחבר למחסום "
לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 

  ;בשטח
או  –חלק התעלה שאינו מתחת לשולחן או ציוד אחר (לפי תכנית) יהיה סגור בסבכה 

  בצורה שתבטיח מפני אפשרות של מעידה לתוך תעלה פתוחה; רשת, –סבכות 
למניעת תזוזה של  –עשוי מוט מלא או פרופיל פלב"מ  –מרותך לתעלה  מעצורעם 

  הסבכה;
  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

  הייצור. פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת
  

  =רוחב).Y= אורך,  Xמידות כמצויין ללמעלה (
ציוד נילווה 

  סטנדרטי:
  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.

  
  1כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה חלקית  - תעלה            MNK-9פריט מספר: 

  12  -גובה       30 -רוחב    90  -מידות בס"מ :      אורך 

  
  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:
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  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
 לפי תכנית רצפה ו/או ציוד –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
  ;בשטח

  עם סבכת רשת ניתנת להסרה;
  ;ס"מ לכל הפחות) 60(אורך  לפי תכנית –מהתעלה  חלקהסבכה מכסה רק 

למניעת תזוזה של  –או פרופיל פלב"מ  עשוי מוט מלא –מרותך לתעלה  מעצורעם 
  הסבכה;

  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 
  פרט לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.

  
  2כמות:   למחסום רצפה -עם סבכה  - תעלה          MNK-16פריט מספר: 

  15  -גובה       20 -רוחב    380  -מידות בס"מ :      אורך 
  תעלת רצפה המתחברת אל מערכת הביוב במטבח, לאיסוף נוזלים ולכלוך.  ייעוד:

  עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של ליטוש מבריק;  מבנה:
ו/או ציוד לפי תכנית רצפה  –תתחבר אל מחסום רצפה באתר (מיקום מוצא התעלה 

  קבוע במבנה ולפי מדידה באתר ע"י היצרן);
  ;6התעלה תתחבר למחסום "

לפי מדידה  –ס"מ  10הירידה מתחתית הבטון למחסום הרצפה תהיה מינימום 
 ;בשטח

  עם סבכות רשת ניתנות להסרה (הסבכות במידה ובמשקל המאפשרים הסרה קלה);
  בנספח; P-K2ראה פרט נחשון  –דרישות מינימום לבניית התעלה וחומרים 

פרט לייצור התעלה, הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן המטבח לפני תחילת 
  הייצור.

ציוד נילווה 
  סטנדרטי:

  סל סינון סטנדרטי (ראה פרט כמצויין למעלה).

" מהתעלות אליהן מתחברים 2לתאם עם קבלן התברואה ולהכין את כל ההסתעפויות   הערה:
  קוווי דלוחין.
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  15כמות:   20הגנה אנכית גבוהה על קיר          MNK-11פריט מספר: 
  290  -גובה       5 -רוחב    22  -מידות בס"מ :      אורך 

  הגנה על קצה קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.  ייעוד:

  בנספח; P-K16ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים   מבנה:
  ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן. גובה ההגנה

  
  16כמות:   90זוית  -הגנה אנכית על פינת קיר          MNK-12פריט מספר: 

  290  -גובה       6 -רוחב    6  -מידות בס"מ :      אורך 
  הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.  ייעוד:

  בנספח; P-K15ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים   מבנה:
  ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.גובה 

  
  2כמות:   25הגנה אנכית גבוהה על קיר          MNK-13פריט מספר: 

  290  -גובה       5 -רוחב    27  -מידות בס"מ :      אורך 
  הגנה על קצה קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.  ייעוד:

  בנספח; P-K16ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים   מבנה:
  גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.

  
  4כמות:   זוית קהה -הגנה אנכית גבוהה על פינת קיר          MNK-18פריט מספר: 

  290  -גובה       10 -רוחב    10  -מידות בס"מ :      אורך 
  הגנה על פינת קיר מטבח מחופה באריחים מפגיעת עגלות.  ייעוד:

  בנספח; P-K15ראה פרט נחשון   -לפרטים מלאים   מבנה:
  גובה ההגנה ורוחבה ייקבע לפי מדידה באתר ע"י היצרן.

    



  

  מטבח תמך מרכזי

83

  7כמות:   ארון חלוקה גז/מים בקיר עם משקוף+דלתות          MNK-19פריט מספר: 
  66  -גובה       12 -רוחב    80  -מידות בס"מ :      אורך 

  ראה טקסט לפרטים –פוסית יקופסא ט     
  ארון שקוע בקיר המשמש לפיצול צנרת מים/גז לצרכנים השונים במטבח.  ייעוד:

קופסת פלב"מ עם חורים בצידיה לכניסת צנרת ראשית ויציאת צנרת עבור   כולל:
  הצרכנים במטבח;

משקוף היקפי מפלב"מ המיועד להרכבה בחלקו החיצוני של פתח בקיר בלוקים 
  מחופה באריחים;

  דלתות כנף מורכבות על צירי צד, כ"א עם סגירה מגנטית וידית שקועה; שתי
  "עוגני" מתכת לקיבוע בקיר.

  
  יסופקו ע"י קבלן האינסטלציה. –אביזרים לקיבוע צנרת בארון 

  בגימור של "ליטוש מבריק"; 304כל חלקי המתכת עשויים בשלמות מפלב"מ   מבנה:
 –רים לצנרת (מיקום, גודל וכמות) מידות סופיות של המיתקן כולו, כמו גם חו

  עפ"י מצב קיים בשטח. –בתיאום עם יועץ האינסטלציה של הפרויקט 
לתאם עם קבלן התברואה מידות סופיות של ארונות מחלקים (במידה ומשרתים   הערה:

  בתיאום עם יועץ האינסטלציה. –יותר נקודות) 
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  כמות:   ופינוי ציוד המטבחפירוק           MNK-20פריט מספר:

פירוק כל ציוד המטבח הקיים (ציוד בישול, שולחנות), להשארת מטבח נקי ללא   כולל:
  ציוד. 

  איחסון הציוד במקום שתקצה הרשות.

  
  כמות:   החזרה והתקנת ציוד המטבח          MNK-21פריט מספר:

  התכנית, התקנתו והפעלתו.החזרה והרכבת הציוד המפורק למקומו לפי   כולל:
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   MNK-PG3פריט מספר: 
                      

  קומתי על קיר-פגוש הגנה דו
לפי כמות: 
  תכנית

  85  -גובה       5 -רוחב    19530  -מידות בס"מ :      אורך 

לאורך הקיר מידת האורך הכולל מתייחסת                                           
 המוגן

  הגנה על קירות מטבח מחופים באריחים מפגיעת עגלות.  ייעוד:

ס"מ מהרצפה,  20אחת בגובה  –בנוי בשתי שורות המותקנות על הקיר באתר   מבנה:
  ס"מ מהרצפה; 100עד  85והשניה בגובה של 

 מורכב ממספר חלקים:
גמיש, עמיד בפני פגיעות, המורכב במקטעים ישירות  PVCפרופיל מעוגל עשוי  .1

 ע"ג הקיר (נפתח לצורך הברגה, נסגר בלחיצה)
 מיקטעי קצה מעוגלים, לסגירה אטומה ואסתטית של הפרופיל משני צידיו .2

  

  כפוף לאישור מתכנן המטבחים. –ניתן להציע פתרונות אחרים 
  

 כמות/המידה המופיעה לעיל היא מידה כוללת; מידות סופיות לחלקי הפגוש
  .לפי מדידה באתר ע"י היצרן, בהתאם לתכנית נחשון – הפגושים

  
ההצעה  –לאורך הקיר המוגן  " מתייחסת"אורך המידה הנתונה בסעיף חשוב:

  !קומות פגושים לאורך הנתוןתחושב לפי שתי 
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  פרטים טיפוסיים
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  חדרי קירור והקפאה 

  
  הקדמה

  
טכני מיוחד  מבנה חדרי קירור והקפאה, מפרטטכני כללי ל מפרטכולל  המסמך שלהלן

  ופרטים טיפוסיים לחדרי קירור והקפאה. שייכללו בהצעה לכל אחד מהפריטים
  

צריך לדווח עליהן מיד  ,המפורטים לעיל המפרטאם מתגלות סתירות בין מרכיבי 
למתכנני המטבח ולקבל מהם הבהרות והנחיות מתאימות. הצעות המחיר 

זה תוגשנה רק אחרי לימוד כל  במפרטהכלולים  הפריטים /להרכבתלייצור/לאספקת
  ובהתאם להם.  ואחד ממרכיבי

  
ולהרכבתם בו בהתאם  לאתרהפריטים  להובלתיצרן/ספק הציוד יהיה אחראי גם 

למערכות המבנה ולביצועם המושלם של כל הסעיפים  המבנה המורכב , לחיבורלתכנית
  . המפרטהכלולים במרכיבי 

  
, חייב להגיע לאתר הבנייה מיד עם קבלת הזמנת העבודה, הצעתו תזכהיצרן ציוד אשר 

ברצפה, איטום, שיפועים, הכנות שקעים ולבדוק את כל ההכנות שבוצעו במטבח, כגון: 
וכל נתון נוסף הקיים באתר ומחייב  - להתחברות למערכות חשמל ופיקוד, ניקוז

התייחסות אליו במהלך הייצור/ההרכבה של הציוד. הספק יוודא כי כל התנאים הנ"ל 
שהוא מספק לפרוייקט. בהמשך לביקור זה, שבו יתלווה לזוכה מנהל  םמתאימים לפריטי

ימסור הזוכה דו"ח על כל החריגות ו/או הבעיות המיוחדות, אשר עלולות  הפרוייקט,
  כפי שהוזמנו. רכבת המבניםלמנוע את הביצוע של ה

   
המתכננים של לאישור  -זוכה "סט תוכניות עבודה לביצוע" האחרי הבדיקה באתר יפיץ 

  רש"ת .
מל , פיקוד סט התוכניות צריך לכלול בין היתר תוכניות של מערכות הקירור , החש

   ובקרה , פרטים להתקנת פנאלים , דלתות וכו' .
  או ש"ע מאושר  בלבד.   v.mכל יחידות הקירור יותקנו על בלומי רעידות כדוגמת חברת 

  
ניתן כי דרישותיו לשינויים בוצעו וכי ויאשר ספק היבדוק  לפני הגעת הציוד לאתר

במערכות האספקות ובמערכות כל שינוי . לפי התכנית המאושרתלהרכיב את כל הציוד 
  התשתיות שיידרש אחרי אישור זה יבוצע באחריותו של ספק הציוד, ועל חשבונו.

  
בקשה להצעת המופיעים ב םפריטיההמזמין אינו מתחייב לרכוש את כל   הערה:
או יירכשו בשלב מאוחר  -, וקיימת אפשרות שחלק מהפריטים לא יירכשו כלל המחיר
  יותר. 
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 מיפרט טכני כללי   -קירור והקפאה -חדרי
  

  4ºC+חדר קירור 
 ; 2ºC+לבין  4ºC+ בטמפרטורות שבין  -מיועד לאחסון מקורר של מזון ומשקאות

  
  -18ºCחדר הקפאה 

  ; 20ºC-לבין  18ºC- בטמפרטורות שבין  -מיועד לאחסון בהקפאה של מזון 
  

  קירות ותקרה ייבנו מפאנלים טרומיים; 
  ס"מ;  10לפחות  –ס"מ לפחות, בחדרי הקפאה  8 –עובי הפאנלים בחדרי קירור בתוך המבנה 

  בלחץ הנתון בין שני ציפויים קשיחים; -הפאנלים עשויים מפוליאוריטן יצוק
/שעה/מ"ר, בצפיפות BTU  1.5-חום לא גדול מ-, ועם מקדם מעבר25-עם מקדם הפצת אש של פחות מ

של   2.1.2B סיווג  775חומר הבידוד של הפנלים להיות מאושר לפי תקן  ק"ג/מ"ק; 40נומינאלית של 
  מעכבי בעירה 

  ):אלא אם כן מצויין במפורש אחרת בגוף המפרטציפוי הפאנלים (

  מ"מ 0.5בעובי מינימאלי של  304פח פלב"מ   -פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים  

  פח מגולוון צבוע בתנור בצבע אפוקסי לבן –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים  
  בגימור של "ליטוש מבריק"; -ציפוי פלב"מ 

  קור;-עם ניתוק מושלם של מעטפת פנימית מחיצונית באמצעות חמר מבודד, למניעת גשרי
  

  הפאנלים יחוברו בצורת "זכר/נקבה", המבטיחה מגע מלא בין החומר המבודד;
ייעודיים, המובנים בפאנלים, או בכל שיטה אחרת שתבטיח חיבור החיבור ייעשה באמצעות התקנים 

  רציף ויציב (בכפוף לאישור מתכנן המטבחים);
  

רצפת החדר תעשה בתוך שקע במילוי הרצפה, כך שבגמר כל הפעולות המתוארות להלן תהיה הרצפה 
  ללא כל מדרגות או רמפות כלשהן;  -הסופית המשך רציף של רצפת המטבח הסמוכה

ס"מ, המצופות משני צדדיהן בנייר אלומיניום, עליהן  6-7החדר תעשה מפלטות פוליאוריטן בעובי  רצפת
  תונח שכבה של נייר טול; 

  05כפי שמוגדר בפרק  –גימור רצפת חדרי קירור והקפאה 
כפוף לאישור מתכנן  –במקרים מיוחדים ניתן להשתמש בגימור של ציפוי אפוקסי או אלומיניום ממורג 

  המטבח;
מ"מ, המושקע ברצפה במפלס הרצפה  1.5בעובי  304סף רצפה מפח פלב"מ  -בכניסה -בפתח החדר

  הסופית; 
  

  ס"מ לכל הפחות; 275יהיה  –מרחק בין רצפה לתקרה  –גובה פנימי של החדר 
בחזית החדר, ברווח בין תקרת החדר לבין תקרת המבנה, תהיה סגירה  -במקומות בהם אין קיר בנוי 

  ל קירור, בגימור זהה לגימור החזית של החדר; עשויה מפאנ
כל מרווח בין חדר הקירור לבין קירות, מחיצות או כל משטח אחר ייסגר וייאטם באמצעות סרגלים 

  וע"י חומר אטימה שיאושר לביצוע ע"י המתכנן;  304העשויים מפח פלב"מ 
  

  ובקרה.  , ובה יותקנו אביזרי פיקוד304בחזית החדר תושקע קופסא מפח פלב"מ 
  

  דלתות 
  בפתח חדר הקירור יותקן משקוף בגימור פלב"מ;

נדרש פתח חדר קירור במידות הזהות לפתח בקיר מבנה  –בשל אילוצים מקומיים  –במקומות בהם 
  שלפניו, ייבנה משקוף מיוחד הסוגר את הפתח בפאנל הקירור ואת הפתח במבנה;

  ס"מ לפחות; 200הדלת תותאם לפתח אור ברוחב לפי התכנית, גובה 
הדלת עשויה ממסגרת אלומיניום עם גימור מפח  פלב"מ בדופן כפולה ומבודדת ממולאת פוליאוריטן 

  יצוק; 
  ); לפי הנחיה מפורשת בגוף המפרט בלבד!ציפוי פח מגולוון צבוע בתנור בצבע אפוקסי לבן ( לחילופין:
  ס"מ (לא כולל משקוף);  10 -עובי הדלת

  מבטיח אטימה מוחלטת, והעמיד בטמפרטורות נמוכות; עם אטם היקפי מגומי ה
עם ידית עשויה פלסטיק קשיח, עם מנעול מובנה אשר ניתן לפתיחה מבפנים גם כשהוא נעול מבחוץ 

  (למקרה של "אדם לכוד בחדר"); 
  סוג הדלת המבוקש לכל חדר מצוין במפרט הספציפי לו. -הדלת תהיה דלת הזזה או דלת כנף רגילה 

  
  

  );M.T.Hאו  Fermodצד מתרוממים/יורדים (כדוגמת תוצרת - : עם צירינףדלתות כ
תלויים מלמעלה, ועם מסלול תחתון מחורץ  הנע  304: עם מסבים כדוריים עשויים פלב"מ דלתות הזזה

  ועם פגוש גומי. 304על סיכת ניילון מרכזית התפוסה במשטח התחתון, עם מעצורי דלת עשויים פלב"מ 
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  או ש"ע מאושר . 3535ירור יהיה כדוגמת תוצרת חברת " פרמוד"  דגם הפרזול בדלתות ק
  

עם פס  –הפתח  לרצפת מתחת בחדרי הקפאה יותקן במשקוף הדלת גוף חימום היקפי (כוללחשוב: 
  אלומיניום גלוי בקו אחיד עם רצפת המטבח) המיועד למנוע את קפיאת הדלת.

  
  שובר ואקום
  לחץ, להרכבה על קיר ניצב או בתקרת החדר;- בשסתום מכאני לאיזון לחץ/תת כל חדר יצוייד

  מחוץ לחדר); –בחדרי הקפאה השסתום יצוייד באלמנט חימום מובנה (חיבור 
  ערך.- (לחדרי הקפאה) או שווה 2220(לחדרי קירור) או  Fermod 2222כדוגמת תוצרת 

  
  הגנה על קירות ודלתות

), עשויים Kick Plate( לוחות הגנהועל קירות חיצוניים חשופים, יותקנו  –בצידן החיצוני  –על דלתות 
  ס"מ; 100מ"מ, בגובה  1.5פח אלומיניום ממורג בעובי מזערי של 

אשר יורכב על הדלת/הקירות (מסוג אשר יאושר ע"י מתכנן  מפלסי-עם באמפר הגנה דו לחילופין:
  המטבח).

  
  פרטי ביצוע עקרוניים 

  
  החדרים חייבים להיות מבוצעים בצורה נכונה, ברמה גבוהה ובהתאם למפרט;   *
  

מבחוץ ומבפנים; במקומות הגובלים  -בכל אזור הרצפה  100%צריך להקפיד על איטום של   *
במקומות בהם אין קיר גובל  –ס"מ (ללא רולקה)  20- בקיר מבנה האיטום יעלה עד גובה של כ

 .תחום חדר/י הקירור. האיטום יהיה לפי פרט יועץ איטוםס"מ מעבר ל 30-האיטום יתפרס כ
  ;לא נכלל בבקשה להצעת מחיר למבנה החדרים)(

  

), מתחת לחדרי הקפאה יש להתקין משטחי חימום (גופי חימום חשמליים או צנורות גליקול  *
המיועדים למנוע היווצרות קרח ופגיעה בתשתית המבנה. המשטח יותקן מעל לשכבת האיטום, 

  .לפי פרט יועץ האיטום 
  

ולא מעל חדרי  - את יחידות הקירור רצוי למקם מחוץ לתחום המבנה (לפי התנאים בפרויקט)   *
  הקירור; 

  

לפי יועץ מ"א/קירור) ימוקמו בתוך החדר לפי הנחיות היועץ, בצורה  –מפזר קור (אחד או יותר   *
  שסף תחתון שלו (כולל אמבט ניקוז מי הפשרה) לא יירד אל מתחת לגובה סף הדלת;

  

, אשר גם 304החיבור בין החדרים לבין המבנה, בדלתות, יהיה באמצעות משקוף עשוי מפלב"מ   *
המרבית של כל הדלתות וגם יאטום בשלמות כל חדירה מבחוץ לתוך המבנה  יאפשר את פתיחתן

  ;  לביצוע ע"י קבלן הנירוסטה) –(יכלל במכרז ציוד קבוע במבנה ולהפך  –
  

לא בוצע באחריות קבלן החשמל (תתאופיין ע"י יועץ החשמל ו - כולל קווי הזנה –תאורת החדר   *
  ;נכללת בבקשה להצעת מחיר למבנה החדרים)

  

  מיקום לוחות הפיקוד של החדרים ייעשה בתיאום עם מתכנן המטבחים של הפרויקט.  *
  פרוט הדרישות המינימליות לסוגי הציוד :*          

בוכנתי/ בורגי , הרמטי או סמי הרמטי לפי הגדרת המתכנן מתוצרת קופלה, ביצר ,  מדחס:            
  קרייר או ש"ע        מאושר .

  אופק " או ש"ע מאושר . -כדוגמת תוצרת " מגן מטרים :מנו             
  כדוגמת תוצרת " גופיס" או ש"ע  מפריד שמן:             
  כדוגמת תוצרת " הנרי " או " גופיס " או ש"ע מאושר . ברזים:             
  כדוגמת לורגן או ש"ע מאושר  נחשוני קירור :            

  
ורק למבנה חדרי הקירור וההקפאה; הוא אינו כולל את איטום מפרט ציוד המטבח מתייחס אך 

המבנה (יאופיין ע"י יועץ איטום, באחריות קבלן המבנה), או התאורה (תאופיין ע"י יועץ 
  החשמל, באחריות קבלן החשמל)

  
  

מערכות הקירור, הבקרה וההתראה יתוכננו ויפורטו ע"י 
דה החברה המגישה את ההצעה ויוגשו לפני ביצוע העבו

  .לאישור יועץ הקירור של הפרויקט
  על ההצעה לכלול תכנון, אספקה, הרכבה וביצוע.  
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  1כמות:   חדר קירור          MNK-20פריט מספר: 
  18.3שטח במ"ר :      

   
  חדר קירור חדש

  . 4°C -ל  0°C  בטמפרטורות שבין ומשקאות ישמש לאחסון מזון  ייעוד:

  מפרט זה מתייחס למבנה חדר הקירור בלבד   כולל:
  דרוש לתכנן את: 

  לוחות חשמל, ראשי ומשני
מערכת קירור שלמה הכוללת את כל הנדרש (יחידות עיבוי, מדחסים, מפוחים, מפזרי  - מערכת הקירור

  קור וכו'). 
כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מערכת התראה על כל חריגה לחצן אדם  - מערכות פיקוד והתראה

  כלוא. במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.
  יועץ הקירור.יש להגיש את כל התכניות והמפרטים לאישור 

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:
  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי לבן –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים 
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
לפי מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .מדידה באתר ע"י היצרן
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  יסופק עם: הפריט
  
  

  ס"מ 110מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 

  
  ס"מ 140מותאמת לפתח ברוחב  –דלת הזזה 

  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 
  

  יחידת קירור מרוחקת

  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (
 מטרים) 10(עד  וכן את הצנרת מסוחרר (אחד או יותר, לפי הנדרש) המובנה במקרר ההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר

  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.
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  יסופק עם: הפריט

  ס"מ 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 

  

  יחידת קירור מרוחקת

  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (
 מטרים) 10(עד  וכן את הצנרת הנדרש) המובנה במקררההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר, לפי 

  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך.

  1כמות:   חדר קירור        MNK-20Aפריט מספר: 
  7.2שטח במ"ר :      

  
  

 .דרוש לפצל ולקצר לעומת הקיים – שני חדרי קירור במקום חדר קירור אחד קיים
  . 4°C -ל  0°C  בטמפרטורות שבין ומשקאות ישמש לאחסון מזון  ייעוד:

  מפרט זה מתייחס למבנה חדר הקירור בלבד   כולל:
  דרוש לתכנן את: 

  לוחות חשמל, ראשי ומשני
מערכת קירור שלמה הכוללת את כל הנדרש (יחידות עיבוי, מדחסים, מפוחים, מפזרי קור  -  מערכת הקירור

  וכו'). 
כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מערכת התראה על כל חריגה לחצן אדם כלוא.  - מערכות פיקוד והתראה

  במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.
  להגיש את כל התכניות והמפרטים לאישור יועץ הקירור.יש 

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:

  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי לבן –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים 
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  - קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
לפי מדידה מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .באתר ע"י היצרן
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  יסופק עם: הפריט

  
  ס"מ 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 

  יחידת קירור מרוחקת

  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (
 וכן את הצנרת (אחד או יותר, לפי הנדרש) המובנה במקררההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר 

  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך. מטרים) 10(עד 
  

  1כמות:   חדר קירור       MNK-20Bפריט מספר: 
  7.5שטח במ"ר :      

  
 .דרוש לפצל ולקצר לעומת הקיים – שני חדרי קירור במקום חדר קירור אחד קיים

  . 4°C -ל  0°C  בטמפרטורות שבין ומשקאות ישמש לאחסון מזון  ייעוד:
  מפרט זה מתייחס למבנה חדר הקירור בלבד   כולל:

  דרוש לתכנן את: 
  לוחות חשמל, ראשי ומשני

מערכת קירור שלמה הכוללת את כל הנדרש (יחידות עיבוי, מדחסים,  - מערכת הקירור
  מפוחים, מפזרי קור וכו'). 
כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מערכת התראה על כל חריגה  - מערכות פיקוד והתראה

  לחצן אדם כלוא. במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.
  ש את כל התכניות והמפרטים לאישור יועץ הקירור.יש להגי

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:
  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע  –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים

 אפוקסי לבן
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .לפי מדידה באתר ע"י היצרן
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  1כמות:   מהירחדר קירור        MNK-20Cפריט מספר: 
  11.6שטח במ"ר :      

  
 ;דקות 90+ בתוך C2°-+ לC90°קירור מהיר של מזון מבושל מטמפרטורה של   ייעוד:

  +.C43°מיועד לעבודה בטמפרטורת סביבה של עד 
  מפזרי הקור מובנים במקרר; –מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר"   כולל:

  שיטות: 2-קירור המזון ב
  "למוצרי מזון המתקררים בקלות –קירור "רך 
  "למוצרים המתקררים לאט (דוגמת מרקים, רטבים, מחית תפ"א) –קירור "קשה 

  +  עם סיום מחזור קירור;C3°מעבר אוטומטי למצב שמירה בטמפרטורה של 
  זמזם חזק המתריע עם סיום כל מחזור קירור;

ה אל תוך המוצר המקורר, ומתחבר אל חיישנים המושתלים כ"א בדקר המיועד להחדר
  מערכת הפיקוד המווסתת את תהליכי הקירור;

לוח פיקוד הכולל מפסק כללי ונוריות בקרה, צג למדידת טמפרטורת התבשיל (באמצעות 
  החיישנים) וטמפרטורת חלל המקרר, ובקרים לקביעת מצבי עבודה:

כת התראה על כל חריגה כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מער - מערכות פיקוד והתראה
  לחצן אדם כלוא. במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:
  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע  –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים

 אפוקסי לבן
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .לפי מדידה באתר ע"י היצרן
  

  יסופק עם: הפריט
  

  ס"מ 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 
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  יחידת קירור מרוחקת
  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;

  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 
  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (

 וכן את הצנרת מסוחרר (אחד או יותר, לפי הנדרש) המובנה במקררההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר 
  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך. מטרים) 10(עד 
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  1כמות:   חדר קירור       MNK-20Dפריט מספר: 

  5.9שטח במ"ר :      

  
  חדר קירור חדש

  . 4°C -ל  0°C  בטמפרטורות שבין ומשקאות ישמש לאחסון מזון  ייעוד:
  מפרט זה מתייחס למבנה חדר הקירור בלבד   כולל:

  דרוש לתכנן את: 
  לוחות חשמל, ראשי ומשני

מערכת קירור שלמה הכוללת את כל הנדרש (יחידות עיבוי, מדחסים,  - מערכת הקירור
  מפוחים, מפזרי קור וכו'). 
כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מערכת התראה על כל חריגה  - מערכות פיקוד והתראה

  דם כלוא. במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.לחצן א
  יש להגיש את כל התכניות והמפרטים לאישור יועץ הקירור.

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:
  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע  –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים

 אפוקסי לבן
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .לפי מדידה באתר ע"י היצרן
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  יסופק עם: הפריט
  

  ס"מ 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 

  

  יחידת קירור מרוחקת

  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (
 וכן את הצנרת ההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר, לפי הנדרש) המובנה במקרר

  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך. מטרים) 10(עד 
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  1כמות:   חדר קירור       MNK-20Eפריט מספר: 
  5.6שטח במ"ר :      

  
  חדר קירור חדש

  . 4°C -ל  0°C  בטמפרטורות שבין ומשקאות ישמש לאחסון מזון  ייעוד:
  מפרט זה מתייחס למבנה חדר הקירור בלבד   כולל:

  דרוש לתכנן את: 
  לוחות חשמל, ראשי ומשני

מערכת קירור שלמה הכוללת את כל הנדרש (יחידות עיבוי, מדחסים,  - הקירורמערכת 
  מפוחים, מפזרי קור וכו'). 
כולל אוגר ורשם טמפרטורה עם מערכת התראה על כל חריגה  - מערכות פיקוד והתראה

  לחצן אדם כלוא. במידה ויש מערכת קיימת יש להתחבר אליה.
  ור יועץ הקירור.יש להגיש את כל התכניות והמפרטים לאיש

  ציפוי הפאנלים יהיה כדלהלן:  מבנה:
  304פח פלב"מ  –פנים החדר ובקירות חיצוניים חשופים 
  (ראה תכנית) פח מגולוון צבוע בצבע  –קירות חיצוניים המוגנים באתר ע"י קירות בנויים

 אפוקסי לבן
  304פח פלב"מ  –דלתות 
  

  ".מיפרט טכני כללי  -קירור והקפאה -חדריראה " –מפרט טכני ופרטים 
מידות סופיות  –פי מידת השטח המצוינת כאן ולפי תכנית המטבח -תמחור ההצעה ייעשה על  הערה:

  .לפי מדידה באתר ע"י היצרן
  

  יסופק עם: הפריט
  

  ס"מ 90מותאמת לפתח ברוחב  –דלת כנף 
  ראה נספח "חדרי קירור" –לפרטים 
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  יחידת קירור מרוחקת

  מדחס הקירור מפוצל מהמקרר, ימוקם בנקודה מרוחקת באתר שתוקצה עבורו;
  +;C°45המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת סביבה של 

  );HCFC freeמותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה" (
 את הצנרתוכן  ההצעה תכלול  מפזר קור מטיפוס אויר מסוחרר (אחד או יותר, לפי הנדרש) המובנה במקרר

  וכל ציוד אחר הנדרש לחיבור אל המקרר והעבודות הכרוכות בכך. מטרים) 10(עד 
  

  משאבה
  משאבה לפנוי מי העיבוי למפלס העליון (אין אפשרות לנקז במפלס התחתון)
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  1כמות:   חדר הקפאההסבת חדר קירור ל         MNK-23פריט מספר: 
  20שטח במ"ר :      

  הקפאה. דרוש להסב את חדר הקירור הקיים לחדר
  

  . 18°C- ל ש הישמש לאחסון מזון בטמפרטור  ייעוד:
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  1כמות:   קיים חדר קירורבדלת כנף הזזת פתח ו         MNK-37פריט מספר: 

  210  -גובה       10 -רוחב    100  -מידות בס"מ :      אורך 

  
בחדר הקירור הקיים דרוש לסגור פתח ולפרק דלת במיקום הקיים ולפתוח פתח ולהתקין את 

  הדלת במיקום החדש לפי התכנית.
  לוודא אטימה מלאה לאחר ההתקנה. במידה ונדרש יש להחליף את אטם הגומי.יש 
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  פרטים טיפוסיים
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  מסמך ה'

  רשימת תכניות

  שם תכנית מס תכנית       

  וקונסטרוקציה אדריכלות

HU-06             איטום מטבח בחדר אוכל תמך מזרחי  

A2                 פרט הנמכת תקרה  

  קידוחים ברצפה            1641-01

MNK-01         מערך ציוד  

A-02               פריסת קירות חיפוי חדר אוכל  

A1                   רצפת חדר קירור  תקונסטרוקציי  

03 A-               דלפקים  

 01 -A               ריצוף קומת הכניסה בחדר האוכל  

      בינוי מחסנים במרתף              52101

  פרט חגורות בטון ברצפת המטבח                        

  שירותים                         

  איטום

 איטום מטבח בחיבור לסף דלת  3535/3-01

 איטום מטבח בחיבור לתעלת ניקוז  3535/3-02

 מטבח בחיבור לקיר קיים איטום  3535/3-03

 איטום מטבח בחיבור לנקז חדש  3535/3-04

 איטום מטבח בחיבור לסף דלת של חדרי קירור  3535/3-05

 חתך באזור חגורות הפרדה -איטום מטבח   3535/3-06

 פרט איטום מעברי צנרת דרך חגורות הפרדה ע"ג איטום רצפת המטבח  3535/3-07

 בחיבור למעבר צנרת בקירות המטבחפרט איטום רצפת המטבח   3535/3-08

  חתך אופקי - פרט איטום קירות המטבח באזור מעבר צנרת   3535/3-09

  תברואה

 אספקת מים -קומת קרקע  01 - 1648

 שפכים ודלוחין -קומת קרקע  02 - 1648

 מערכת איסוף ניקוזים (איטום) -קומת קרקע  03 - 1648

 שפכים וניקוזי איטום -מפלס תקרה  - קומת מרתף   04 - 1648

וכן תוכניות נוספות אשר תתווספנה לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי 

  להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

  

  

______________          _________________________  

 חתימת וחותמת הקבלן                    תאריך  
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