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 רשימת מתכננים

 

 איימל פקס טלפון שם המשרד שם ומשפחה

 david@pelleg-arch.com 03-6887002 052-3776795 פלג אדריכלים ורדוד גלנ

 joe@pelleg-arch,com 03-6887002 0525555986 פלג אדריכלים פז -ג'ו דה

ליאון 

 צ'רנובלסקי

 tsel@netvision,co,il 02-5665511 050-3442464 צל ייעוץ הנדסי

דמיטרי 

 שבודיאש

 08-6466611 קונסטרוקטור

052-3815544 

08-6466238 dsh@taieb-eng.co.il 

 Miriam@bitelman.com 09-7741868 052-6673344 חברת ביטרמן דמיאן ביטלמן

 mati@betirah.co.il 04-6934859 050-5654336 יועץ בטיחות מתי רחמני

 itkin.co.il-itkin@shnabel 04-8335426 052-2613426 יועץ חשמל יצחק לוצקי

 ronenzvi2@gmail.com 03-5227752 052-2436245 יועץ מיזוג אוויר צבי רונן

hochman.nahum@gmail.c 03-5353044 0502229011 כמאי נחום הוכמן 

om 

 machta@machta.co.il 09-7420625 0505339312 יועץ קרקע דני מכטה 

גרונר ד.א.ל  ברונפמן יבגני

 - מהנדסים בע"מ

 כבישים ופתוח

050-5762100 

04-8559111 
 

04-8559111 evgeny_br@grdel.co.il 

mailto:itkin@shnabel-itkin.co.il
mailto:itkin@shnabel-itkin.co.il
mailto:hochman.nahum@gmail.com
mailto:hochman.nahum@gmail.com
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 רשימת מסמכים

 
 

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

 והמפרט המיוחד
 

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

 

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

 שם
 

 מוקדמות
 עבודות עפר
 עב' בטון 

 עבודות בניה
 עבודות איטום

 ות אומן ומסגרות פלדהנגר
 מתקני תברואה

 מתקני חשמל ותקשורת
 עבודות טיח

 עבודות ריצוף וחיפוי
 עבודות צביעה

 עבודות אלומיניום
 עבודות אבן

 מתקני מיזוג אוויר
 מסגרות חרש

 אלמנטים מתועשים 
 כלונסאות

 פירוק והריסה
 סידור נגישות לנכים
 מערכות גילוי אש

 מערכת בקרת מבנים
 פיתוח האתר
 גינון והשקיה

 גידור
 סלילת כבישים ורחבות
 קווי מים, ביוב ותיעול

 
 
 

 

כל המפרטים הכלליים הם בהוצאת ועדה בין משרדית   
מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון 
וצה"ל.  המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו 
להורדה לבקשה להזמנת הצעה ואינם ברשות הקבלן, ניתנים 

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

 דו"ח קרקע
 כתב כמויות

רשימת תכניות+ 
 תכניות
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  כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת

 בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

 

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

 שאינם מצורפים. 
 

 

 
 הצהרת הקבלן

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

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

 לדרישות המוגדרות בהם.

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

 

 

 שם הקבלן:___________

 

 

 חתימת הקבלן:____________
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 נספח ב' לחוזה

 תכן העינינים:

 1-. המפרט הכללי ג1

 2-. המפרט המיוחד ג2
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 1-המפרט הכללי  ג

 מוקדמות – 00פרק 

 

 מקרא

 תיאור העבודה 00.01

 אתר הבנייה 00.02

 תקופת הביצוע  00.03

 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע 00.04

 עבודה במשמרות 00.05

 בדיקות מוקדמות 00.06

 תכניות למכרז ולביצוע 00.07

 התארגנות בשטח 00.08

 תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.09

 מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.10

 מניעת הפרעות לפעילות המסוף 00.11

 הגנה על שטחי סלילה קיימים 00.12

 אמצעי זהירות 00.13

 מבנים ומתקנים קיימים 00.14

 מים וחשמל 00.15

 משרד למפקח 00.16

 שלטים  00.17

 ערעור על גבהים קיימים 00.18

 מניעת הצטברות מי גשמים 00.19

 דוגמאות 00.20

 סתירה בין מסמכים 00.21

 עדיפות בין מסמכים      00.22

 עבודות קבלנים אחרים .   00.23

 המצב לקדמותוהחזרת      00.24

 מודד     00.25

 נציגי הקבלן      00.26

 מדידה ומחיר לפי כמויות 00.27

 מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות     00.28

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד     00.29

 תכולת המחירים 00.30
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 תיאור העבודה  00.01

ניין, קומה אחת, העבודות כוללות שלד הבמ"ר ב 70בשטח כולל של כ שירות בניית מבנה  

 .ותשתיות עבודות גמר מערכות

 

 אתר הבנייה 00.02

, הפעיל במשך  נהר הירדןתשומת לב הקבלן מופנית למיקום העבודה בכניסה למסוף  א. 

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

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

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

 ולתכנן את עבודתו בהתאם.

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

 .בות ביטחוניות או תיפעוליותאו בכל האתר וזאת בשל סי באזורים מסוימים

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

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

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

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

 מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.-הדרושים על

  

  תקופת הביצוע 00.03

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

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

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

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

 

 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע 00.04

 העבודה תתבצע בהתאם ללוח זמנים שיכין הקבלן באישור המפקח

 

 עבודה במשמרות 00.05

 מידה ויידרש לעמוד בלו"ז יעבוד גם במשמרות.בהקבלן יבצע את העבודה ברציפות ו א.  

 הפועלים ומנהל העבודה יוחלפו בין משמרת למשמרת.                  

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

 פועלים ליום.הזמנים יהיה עליו לעבוד ביותר משמרת אחת  של 

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק  ג.

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

 במסוף.

 בנושא הנ"ל הינה קובעת וסופית. מנהל הפרויקטפסיקת  ד. 

 

 בדיקות מוקדמות 00.06

  -לחוזה, רואים את הקבלן כמי ש: 6סעיף בהמשך לאמור ב א. 
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מכיר היטב את האזור בו תבוצע העבודה, דרכי הגישה, מיקומם של  (1

 המתקנים, תנאי עבודה באתר וכו'.

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

  הפרעה.

  וספים.מודע לכך כי באזור עובדים ומתוכננת עבודת קבלנים נ (3

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

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

 תנאי העבודה ופרטיה.

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

  /או פרטים אחרים כלשהם.המסמכים, התנאים במקום וסביבותיו ו

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

התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת 

  לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

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

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

ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדו. אשר על 

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

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

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

 בחוזה.

 

 תכניות למכרז ולביצוע 00.07

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

החותמת  ות אשר יסומנו ו/או יישאו אתוגם במהלך ביצוע הפרויקט יימסרו תכני

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

 כל שהן.

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

יות עדכונים לפי החלטת המנהל. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכנ

 מאלה אשר הוצגו במכרז.

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

ומאושרות לביצוע. המהדורה האחרונה של כל תכנית לביצוע היא הקובעת .כל עבודה 

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

   

 שטחהתארגנות ב 00.08

 לחוזה:  9בנוסף לאמור בסעיף   

 

 כללי א. 

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

 לארגון השטח. תכנית זו מחייבת אך ורק את הקבלן והיא תכלול בין השאר:
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פירוט ציוד הבנייה )מיקום, גובה הנפה, משקל, רדיוסי סיבוב,  א(

 פיגומים וכיוב'(.

 שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.  ב(

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

 עובדים, משרדים, חניות, מיכל דלק.

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

 שילוט, כולל שלט הקבלן המבצע. ה(

 סימון תיחום ומיגון האתר. ו(        

 כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח. (ז

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

הקבלן ועל חשבונו, במשך כל תקופת העבודה באתר, ויהיו ברמה נאותה 

 לשימוש ומעבר של סוגי כלי הרכב השונים והעבודה בהם.

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

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

 בכל זמן תקופת העבודה.

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

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

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

 ולקבל את אישורו של המפקח.

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

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

 

 גידור והפרדת שטחים ב. 

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

 מתחמי נסיעת רכבים, תמרורים וסימוני כביש זמניים, מעקות בטיחות זמניים

 בהתאם לדרישות בטיחות באתר כפי שייקבעו ע"י מורשה הבטיחות והרשויות.

 ולם בנפרד.הכל כלול במחירי היחידה של הקבלן ולא יש                        

 

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

 . וע"י חשבון הקבלן מאושר ע"י הרשויות

 

 תאום עם רשויות וגורמים אחרים 00.09

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

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

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

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

רכות קיימות, בין אם הם מסומנות כמו כן לפני תחילת הביצוע על הקבלן לוודא מיקום מע 

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

 של הגורם המתאים האחראי למערכת, כדוגמת:
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 נהר הירדןמסוף  -הרשות א.  

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

 קיימים בשטח הביצוע של העבודה. במידה והם

 

 עבודות החשמל .ב 

 הקבלן יתאם את עבודותיו מול חברת חשמל הוט.   

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

 .חברת חשמלבקרבת כבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

 

 זק, הוט:עבודות תשתיות תקשורת, ב .ג

 הקבלן יתאם את עבודותיו מול חברת בזק וחברת הוט.

ימים לפני  3, לפחות חברת בזק וחברת הוטהקבלן יזמין על חשבונו השגחה מטעם 

חברת עבודה בקרבת כבלים ועמודי חשמל. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של 

 .חשמל

 

 

  

 מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב  00.10

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

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

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

וכפי שמופיע  י שתקבע הרשות ולשביעות רצונהוכפ בנתיבי ישראלוכיו"ב לפי המקובל 

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

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

 בתום העבודות.

 

 מניעת הפרעות לפעילות המסוף 00.11

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

 במיוחד שימוש ברחבות ובשטחים מבצעיים אחרים לא יופרעו כלל.

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

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

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

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

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

  חר שנתמלאו התנאים הבאים:הקבלן יתחיל בעבודה רק לא 

  קבל בכתב מהמפקח את ה"הוראות". א. 

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

 ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן.

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות. ג. 
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פת תשלום כלשהיא ולא ישמש עילה להארכת תקופת האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוס 

 הביצוע.

 

 

 

 הגנה על שטחי סלילה קיימים 00.12

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

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

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

 חשבונו לשביעות רצון המפקח. 

 

 אמצעי זהירות 00.13

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

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

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

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

 המיועד לכך.

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

  אשור לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו. שנתקבל

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

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

 

 מבנים ומתקנים קיימים 00.14 

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

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

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

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

  הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

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

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

קרקעיות הקיימות, וביצוע כל העבודות, לרבות עבודות -תתלבדיקה של המערכות העל וה

-חציבה, בטונים וכו', תוך נקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה במערכות ובמתקנים תת

 קרקעיים ועיליים, לרבות הזמנת ותיאום פיקוח של הרשויות השונות.

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

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

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

  הפיצויים שיחויב בהם הקבלן בגין הנזקים שייגרמו, הינה סופית.

תקנים קיימים, כבישים ותעלות קיימות בתמיכות הקבלן יגן, על חשבונו, על מבנים, מ 

זמניות או אמצעי הגנה מתאימים אחרים, לפי הוראת המפקח, מפני כל נזק עקב ביצוע 
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עבודות לפי חוזה זה לרבות אבק ופסולת, ויהיה אחראי להמשך הפעולה התקינה של המבנים 

  ו/או המתקנים.

ם מיוחדים לבדיקת מיקומם וגלויים, חפירות לגילוי מתקנים קיימים, השימוש במכשירי 

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

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

 נוסף.

  

 מים וחשמל 00.15

 הדרושים לעבודתו. על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל 

  באם הרשות תרשה להשתמש ברשתות הקיימות, ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים: 

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

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

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

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

 לכבישים.

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

  לסדורים מתאימים להספקה עצמית.

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

  קריאה בשעונים, שיותקנו על ידו ועל חשבונו.

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

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

 לחשמל.

  

 למפקח משרד 00.16

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

משתתפים  15-עמדת עבודה ושולחן דיונים למפקח, המהווה גם חדר ישיבות לכ המבנה כולל 

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

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

 חשמל ,סידורי תברואה ואינטרנט.מיכלי מים מינרלים מלאים, 

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

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

 ת המפקח.המבנה יצויד בריהוט ובציוד משרדי מלא לפי הנחיו 

חדש וחדיש משולב מדפסת, פקסימיליה, סורק ומכונת צילום הכוללת המבנה יצויד במכשיר  

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

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

 . MB100בנפח  ר לאינטרנטיחובר בחיבור מהי

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

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

 ואינטרנט.
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  / טיונרים דיוהקבלן יספק באופן שוטף נייר לפקס, למדפסת ולצילום וכן יספק ראשי  

 בהתאם לצורך ויספק ציוד משרדי ככל שיידרש.

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

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

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

 לקדמותו. 

 כל החומרים יהיו רכוש של הקבלן. 

לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנים כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם השוטפת,  

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

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

  

 שלטים  00.17

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

מ' כ"א, הכולל בנוסף לפרטי הקבלן ומנהל העבודה את רשימת כל  4X3במידות של  אחד

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

 ל לוגו של רשות שדות התעופה.ונת. השלט יכלפלדה מגולב קונסטרוקציה

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

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

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

 היממה.

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

 תחילת הביצוע.

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

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

יתוכננו ע"י מהנדס רשוי בהתאם לדרישות חוק ותקנות  ות השלט וביסוסקונסטרוקציי 

  התכנון והבניה ותנאי האתר.

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

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

 

 

 ערעור על גבהים קיימים 00.18

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

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

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

 ידי הקבלן.-התוכניות האמורות כמאושרות על

 

 מניעת הצטברות מי גשמים 00.19

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

כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה כדי להרחיקם במהירות המרבית למקום 
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אישורו המוקדם של המפקח. הרחקת מי הגשמים תיעשה בכל האמצעים כולל שיקבל את 

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

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

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

  

  דוגמאות 00.20

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

 כולל אב טיפוס.

הדוגמאות יכללו גוונים, הרכב חומרים, סוגי חומרים מרכיבים, פרטי גמר, פרטי מפגשים,              

 תוכניות ייצור, דרישות מראה וכד'. 

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

 צו התחלת העבודה.

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

 אישור האדריכל והמתכננים הרלוונטיים.

    דוגמאות שיאושרו יישארו במשרד מנהלת הפרויקט.          

           

 :סתירות במסמכים   00.21

 

 בנוסף לאמור בחוזה: 

הקבלן יבדוק אם ישנה התאמה בין במסכמים השונים, המהווים את החוזה ו/או בין מסמך  א.

 למסמכי החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה.

וא להודיע         על בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו, חייב ה

 כך מיד למפקח ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה עפ"י הוראות המפקח.

הכל מקרה של סתירה בין הוראה של מסמכי החוזה, יפסוק המפקח לאחר התייעצות עם  ב.

 צוות התכנוןלפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזה מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה.

נת לכך שבגין אופיה המיוחד של העבודה, ייתכנו פרטי ביצוע שונים תשומת לב הקבלן מופ ג.

שתאורם יבוא ברשימות ומפרטים ו/או בהוראות ביצוע ביומן העבודה, מבלי שיינתן להם ביטוי גרפי 

בתכניות ויהיו שונים ממפרטים המפורטים בתכניות מצורפות. לפיכך ימציאו המתכננים לקבלן 

וך כדי ביצוע המבנה, לפי שיקול דעתם, הוראות, עדכונים, לרבות באמצעות המפקח מזמן לזמן ת

 תכניות לפירוט והסברת ביצוע המבנה. הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.

במידה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כל שהיא מהוראות סעיף זה או לא גילה סתירה או  ד.

שהיא עפ"י טעות או אי התאמה אי התאמה, שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כל

שבמסמך כלשהוא, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המפקח יכריע 

 בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או לסתירה כאמור לעיל.

 

 

 :עדיפות בין מסמכים     00.22

ב הכמויות, סדר בנוסף לאמור לחוזה ולמפרט הכללי במקרה של סתירה בין: תכניות, המפרט וכת

העדיפויות לצרכי ביצוע לתשלום ייקבע לפי הדרישה המחמירה ביותר לדעת המנהל; לשם הבהרה אם 
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בתכניות מופיעות דרישות מחמירות יותר מהמתואר לגבי אותו סעיף במפרט או בכתב הכמויות, הן 

עתו בכתב יבוצעו כמפורט בתכניות והתשלום עבור אותן עבודות ישולם כפי שנקב הקבלן בהצ

 הכמויות, זאת אומרת לא תשולם כל תוספת שהיא בגין הסתירה או אי ההתאמה.

לשם מניעת ספיקות, מוצהר ומודגש בזאת במפורט כי מקום שהמפרטים או התכניות המצורפות 

למסמכי המכרז, מפרטים את סוגם ו/או טיבם ו/או אופיים המדוייק של סעיפים בכתה בכמויות, 

 המחיר שנקב בכתב הכמויות, מתייחס לסעיף כפי שפורט במפרטים או בתכניות.  חזקה על הקבלן כי

 המפרט המיוחד 2נספח ג'

 

 עבודות קבלנים אחרים 00.23

 לאמור בחוזה,בהמשך              

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

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

אשר משתכני הפרויקט רשאים להתקין  גילוי אש ועשן, טמ"ס תקשורת והתרעה,מערכות 

בעצמם ו/או על ידי מי מטעמם במישרין( ו/או כל קבלן ו/או כל גורם אחר , )להלן: "קבלנים 

בצע עבודות כלשהן באתר או אחרים"(, שהמזמין/המפקח  אישר אותם, וכן לעובדיהם ל

 בסמוך אליו .

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

 השירותים המנויים להלן על חשבונו:

 שימוש במים, חשמל ותאורת עזר. .1

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

 ות בפרויקט  וסביבתו.הקיימ

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

 הליכה ועוד.

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

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי ההרמה והשינוע הקיימים באתר.  .5

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

 הקבלן.

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

 ללו"ז של הקבלן . הכנסת פעילויות הקבלנים האחרים בלו"ז של הקבלן.

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

 גמר ביצוען.

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

 בהתאם לחוזה ולנספחיו –מחויבות הקבלן

אשר יעבוד –עבודה בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו המנהל את הקבלן ימנה  .    10

ויהיה  ויתאם עבודתם בהתאם לכל האמור בפרק זהישירות עם "הקבלנים האחרים" 

 .  אחראי על הבטיחות באתר לרבות עבודות "הקבלנים האחרים"

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

 הקובעת.

 בעבור האמור לעיל לא יזכה הקבלן לכל תוספת תשלום שהיא. .12



15 

 

         

 רת המצב לקדמותוהחז 00.24

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

 למצבו הקודם.

 

 מודד 00.25

 

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

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

 אשר תימסרנה בסוף הפרויקט לרש"ת. MADE ASולהכנת תוכניות 

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

 תכניות מדידה ע"פ מפרטי רש"ת. 3לפחות 

בהתאם לדרישות הפיקוח.   מדידה תכנית להוציא וכןעל הקבלן לבצע מידי פעם מדידות 

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

 המדידה למפקח הן בקובץ והן בהעתקת אור.

 

 

 נציגי הקבלן       00.26

 :בנוסף לאמור בחוזה

 

  7שנים של משרד העבודה בעל ניסיון של   7שה בעל וותק של הקבלן יעסיק מנהל עבודה מור    א. 

ג העבודות העבודות המבוצעות לפי חוזה זה ובנוסף מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף בעל שנים בסו

שנים ובעל ניסיון מתאים לאופי הפרוייקט. מינוי מנהל העבודה והמהנדס טעון אישור  7וותק של 

מוקדם של הרשות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע 

 קבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודה בלי אישורו של המפקח.העבודה. ה

 כאחראי על הביקורת.במועצה איזורית עמק המעיינות  מהנדס הביצוע יחתום

 הקבלן יעסיק בקר איכות מטעמו לבקרת איכות טיב העבודה.

 אין מניעה שמהנדס הביצוע יהיה בקר האיכות.

 

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

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

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

 אחראי על כל האמור. יהיהכמו כן, הבקר 

 

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

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

 רשאי להיות מהנדס הביצוע.
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א ישולם לקבלן בנפרד במפרט הכללי ל 00.06ד.     עבור האמור בסעיף זה לרבות כל המפורט בסעיף 

 ועלותם תכול עליו וזאת בניגוד לאמור במפרט הכללי.

 

 ה.     טרם תחילת העבודות, על הקבלן להכין תכנית בטיחות, ע"י מורשה בטיחות ע"י משרד העבודה.

 

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

 ם ביום.פע

 

 מדידה ומחיר לפי כמויות 00.27

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

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

 להוראות החוזה, ותמורת העבודה תשולם על פי המדידה האמורה.

 :אות יחולו על העבודותההוראות הב ב.  

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

לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה 

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

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

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

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

 הסופי בגמר העבודה.

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

רטת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במידה ולא פורטה שיטת לשיטה המפו

המדידה, תימדדנה העבודות לפי המפורט במפרט המיוחד ובאם שיטת 

המדידה אינה נתונה במפרט הכללי לעבודות בנייה, היא תקבע בלעדית 

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

 ידי המפקח והקבלן.-עלהמיועדות לכך ותחתמנה 

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

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

 באזורים שונים, בכמויות גדולות או בכמויות קטנות.

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

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

טרם תחילת העבודות, על הקבלן למנות "ממונה על הבטיחות", בעל הכשרה      ה.               

בהשתלמות "בניה ובניה הנדסית", עד לאישור מפקח עבודה איזורי על היקף השעות 

שעות עבודה חודשיות, וכן להציג "תוכנית  32 -חות מהנדרש, היקף העסקה של לא פ

לניהול הבטיחות" הכוללת סקר סיכונים בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 .2013-)תוכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג

 

 

 מחירי עבודות שאינם מופיעות בסעיפי כתב הכמויות 00.28
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שמבוצעות ע"י הקבלן, שיטת התמחור באם לא קיימים בכתב הכמויות סעיפים של עבודות  

 תהיה כדלהלן:

 פרורטא )בהתאמה( לסעיפי כתב הכמויות. . 1 

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

 .הנקוב במחירון "דקל" העדכניעפ"י  ם(שיפוצי

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

  שעות נוספות.

 במחירון "דקל". 60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק 

באם אין במחירון "דקל" בהתאם לניתוח מחיר של הקבלן בהסתמך על עלויות שכ"ט  . 3 

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

 אה בגין כל הוצאות הנהלה וכלליות ובגין רווח  כולל.סופית ומוחלטת ומל

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

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

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

 של הקבלן על פי מכרז/חוזה זה.שהיא 

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

 עבודה לפי סעיף זה שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל.

 

                           

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד 00.29

ללי בפרקים הרלוונטיים לעבודה זו, כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם למפרט הכ 

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

בכל מצב המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק כלשהוא מתייחסים לסעיפים שבכתב  

 הכמויות באותו פרק.

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

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

 

 תכולת המחירים 00.30

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

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

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

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

 לגרוע מהאמור לעיל.
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 2-המפרט המיוחד ג'

 

 עבודות עפר  – 01פרק 

 כללי 
 

זה תבוצע במסוף גבול נהר הירדן, באזור המוגדר להקמת  פרקוארת והמפורטת בהעבודה המת
 חדר חשמל חדש.

, שרטוטים, הוראות ףטכני המצורהמפרט הזה, מיוחד בהתאם למפרט  ובוצעי ות העפרעבוד
המפקח, הוראות יועץ הקרקע ובהתאם לתקנים המתאימים והפרקים מתוך המפרט הכללי 

 הרשומים בנספח ג' לחוזה.

 
 :מבנה חדר חשמלהיקף העבודה כולל את העבודות המפורטות בסעיף זה  והמתייחסות ל

 
 עבודות עפר:

 , הבאת חומר מילוי לאתר, מילוי והידוק כנדרש, סילוק עודפי חפירה חפירה -
 .בהתאם לתכניות

 
 
הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך את תחום החפירה כולל סימון מפלסים בעזרתם יוכל  -א

החפירה לעומק הדרוש. מפת המדידה של סימון הצירים )שנורגריסט( תמסר  לבצע את
 למתכנן לקבלת אישור.

 

 החפירה תבוצע לפי הסימון הנ"ל עד לעומק הדרוש בכפוף למסומן בתכניות ולאמור להלן. -ב
החפירה תכלול גם ביצוע שיפועים והסדרת דרך גישה לצורך כניסת כלים מכאניים לאזור 

 ל עבודות הדרושות בצורה בטוחה.החפירה לביצוע כ
 
החפירה תוכל להתבצע בציוד מכאני וכן בעזרת עבודות ידיים. כל עבודות החפירה  -ג

תבוצענה בזהירות מרבית למניעת פגיעה בתשתיות במידה שהן קיימות ומניעת רעידות 
 והשפעות אחרות ליסודות הקיימים. עבור עבודות ידיים לא תשולם כל תוספת מחיר.

 

 הקידוח של הכלונסאות יש להדק את הקרקע. לפני  -ד
 

שאין  מעידלפני ביצוע עבודות חפירה ו / או חציבה יש לקבל אישור בכתב מהמפקח, ה -ה
 קרקעיים באזור החפירה / חציבה.-כבלים, תשתיות או צנרת תת

 

הסדרת שיפועים בדפנות  ,)במידת הצורך( כוללות גם שאיבת מי תהום העפר עבודות -ו
זרימות נגר , הגנת החפירה מלצורך הבטחת יציבות הדפנות ון דפנות חפירהדיפ החפירה או

לפי הוראות  מורשה, פסולת פני השטח, פינוי החומר החפור, פינוי הפסולת לאתרעל 
 מ' מדופן החפירה. 5-אין להציב או לערום חומר חופר במרחק הקטן מ מפקח.ה
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עבודה כמו התארגנות, הדרכות העבודה כוללת את כל הנלווים לשם ביצוע כל סוג של  -ז

 בטיחות, תאומים עם גורמים שונים וכד'.
 

 עדסוג א' בשכבות מהודקות  מצע מילוי חוזר  –בגמר העבודה יש להשיב המצב לקדמותו  -ח
והשלמת שכבה עליונה בהתאם  בהיקף המרתףמוד' א.א.ש.ט.ו  93%לצפיפות  ס"מ 20

מערכת איטום חיצונית בהשלמת  הקבלן יוודא השלמת לתכנית פיתוח או מצב קיים.
 חיבורים טרם מילוי חוזר והידוק כאמור.

 

 
לתשומת לב הקבלן: סיום כל אחד מהשלבים )לרבות שלבי ביניים( ומעבר לשלב הבא טעון 

 אישור המפקח !

 
 

 מפרט טכני לעבודות עפר 
 
 הגדרות. . 1
 
 תקנים ונוהלי בדיקות. . 2
 
 כללי 2.1      
 

 ות.בדיקות מוקדמ 2.2 
 
 חומרים. . 3
 

 התאמה לדוגמאות. 3.1 
 

 התאמת נפות . 3.2 
 

 אספקת חומרים לפי משקל . 3.3 
 
 מדידות וסימון. . 4
 

 סימון ואיזון. 4.1 
 
 הביצוע. . 5

 
 טיב המלאכה 5.1

 
 דרכים עוקפות וזמניות. 5.2 
 

 ניקוז. 5.3 
 

 ציוד מכני . 5.4 
 

 רטיבות יתר  5.5 
 

 תימוך פיגומים ומערכות  5.6 
 

 הגנה על חומרים וחלקי עבודה  5.7 
 

  אישור שלבי עבודה  5.8 
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 הגדרות.      1
 
עובי השכבות המצוינות  בתוכניות במפרט ובכתב הכמויות, פירושו עובי לאחר ההידוק,  1.1  

 אלא 
 אם צוין אחרת.                   

 
ם הסלילה והקרקע שקיבלה הסמכה       מעבדה בתחומאושרת )לצורך מפרט זה( , היא  מעבדה 1.2  

 מתאימה מאת הרשות להסמכת מעבדות בישראל.  
 מאושרת. עבדהכל הבדיקות )כולל נטילת המדגמים(  יבוצעו ע"י מ   
 
   
 
 
 תקנים ונוהלי בדיקות .2
 

 כללי 2.1 
 

 ההוצאה האחרונה של הנוהל והתקן היא הקובעת.  
 מזו המופיעה בתקנים ובנוהלי הבדיקות הבאים יש  בכל מקרה שצוינה במפרט דרישה שונה  
 להתייחס לדרישות המפרט.           
 
 

  
 בדיקות מוקדמות 2.2
 

 זמן מספיק לפני התחלת אספקת החומרים, על הקבלן לבצע באמצעות מבדקה 2.2.1  
 מאושרת בדיקות מוקדמות ולקבל את אישור המפקח  לגבי טיב החומרים.                  
 בכל מקרה של שינוי בטיב ובמקור החומר על הקבלן לחזור על הבדיקות    
 המוקדמות.                  
 

בדיקות מוקדמות עבור מילוי מושאל ושכבות מבנה כוללות את הבדיקות  2.2.2  
 הנדרשות

 במפרט כדוגמת: בדיקות דירוג, גבולות סומך, צפיפות מעבדתית מכסימלית,     
 מת"ק מעבדתי  )הכוללות עקומי צפיפות / רטיבות/ מת"ק ברמת הידוק מערכות      
 שווה ערך חול. ספיגות האגרגאטים תכולת בולי ( ".ו ט.ש.א.של  " מודיפייד א    
 חרסית , בדיקות מרשל, וכן בדיקות נוספות.    
 

    
     

בדיקה  לבצע במקרה של הוצאת בדיקה בודדת הנמוכה מהנדרש, רשאי הקבלן 2.2.3  
בדיקות צפיפות תילקחנה   חוזרת על חשבונו )באמצעות מבדקה מאושרת(.

במקומות אקראיים, ובמקומות שלדעת המפקח ההידוק לא עונה על הדרישות. 
במקומות תורפה )כגון בתחום מעבירי מים( ייבדקו הצפיפויות לפי הוראות 

ר עליהן יוגש הקבלן ידאג למעקב שוטף אחר ממצאי הבדיקות וכל ערעו המפקח.
 על ידו מיד בכתב.
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 חומרים . 3
 

 התאמה לדוגמאות 3.1 
 

 הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים ומוצרים שבדעתו להשתמש בהם   
 בטרם יזמינם או בטרם יחל ביצורם או בביצוע המלאכה.  
 שרו ע"י החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר יתאמו מכל הבחינות לדוגמאות שאו  
 המפקח.  
 

  התאמת נפות 3.2 
   

מ"מ יש לבצע ניפוי חומר המילוי לגודל  100במידה שימצאו באתר אבנים בגודל העולה על 
 מ"מ. 100מרבי של 

 
 אספקת חומרים לפי משקל 3.3 
 

 עפר :  3.3.1  
 

בכל מקרה שהמדידה לתשלום  של עפר, הינה לפי משקל  )טונות(, תיעשה  
י גשר הנמצאים בביקורת מתמדת של המפקח  על המשקלות השקילה במאזנ

 והמידות שליד משרד המסחר והתעשייה.
 המשאיות תישקלנה לפחות אחת ליום ללא מטען. המפקח רשאי להורות על     
שקילות חוזרות  ולבקר את משקל המטען ע"י שקילה כפולה של המשאית במאזני     

 לאחר  –כשמשאית טעונה ושניה  -קילה אחת גשר מאושרות  שייבחרו על ידו )ש    
 פריקת מטענה(. במידה ואין במקום  או בדרך ההובלה מאזני גשר ואין אפשרות    
שקילה במפעל או באתר המחפרה/ מחצבה יחושב המשקל עפ"י נפח החומר     

 ברכינת 
המשאית, אשר יתורגם למשקל. בהתאם למשקל המרחבי של החומר. קביעת     
 הנפח 
 ותרגומו למשקל, ייעשה ע"י המפקח. החומר יסופק לאתר ברטיבותו הטבעית.     
 לא תותר אספקת חומר שרטיבותו גבוהה מהרטיבות אופטימלית ו/או חומר אשר     
 במהלך ההובלה הרטיבות תסתנן בחלקה מהחומר/ מהמשאית.    
 רטיבות החומר לא תקוזז מהמשקל לצורכי תשלום.    

 
 
 סימוןמדידות  .4
 

 סימון ואיזון 4.1 
 

 כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן. על הקבלן לבצע חידוש סימון, עקב   
 תמורות שחלו מכל סיבה שהיא וכן יהיה עליו להתקין מחדש נקודות, אשר נעקרו ממקומן   
 מכל סיבה שהיא וזאת במשך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה.   
 בוצע ע"י הקבלן ועותק מחושב של פנקס המדידה בציון הסטיות מהמפלסיםהאיזון י  
  הדרושים ימסרו למודד לצורך ביקורת. לפי דרישת המפקח יבוצע האיזון במשותף ע"י שני   
 הצדדים.  
 בכל מקרה שתידרש מדידה חוזרת ע"י מודד יחויב הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  
 לן יהיה בהתאם לדרישות המפקח. ציוד המדידה בו ישתמש הקב  
 כל המדידות תעשינה ע"י מודד הקבלן, בעל תעודה המעידה על הכשרתו כמודד עם ניסיון של   
 שנים לפחות בעבודות דומות ואשר כישוריו וניסיונו אושרו ע"י המפקח. 5  
      
  הביצוע .5
 

 טיב המלאכה 5.1 
 

 דרישות מפרט זה ושאר מסמכי החוזה ובאורח כל העבודות  יבוצעו לפי פרטי התוכניות,   
מקצועי. בצוע מעל הדרישות בפריט כלשהו, לא יהווה עילה להפחתה מהדרישות בפריט   
 אחר.
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 דרכים עוקפות וזמניות 5.2 
 

 דרכי מעקף הדרושות לשימושו של הקבלן תבוצענה ותוחזקנה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על   
 כים לאישור המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. אם לדעתהקבלן להגיש את תכנית הדר  
 המפקח השימוש בדרכי המעקף ע"י הקבלן גורמים להפרעות לתנועה הציבורית, יהיה רשאי            
 המפקח לצמצם או למנוע את השימוש במעקפים. בגמר בצוע העבודה על הקבלן לחסל את   
 לקדמותו. הדרכים העוקפות ולהחזיר על חשבונו את המצב  
 דרכים עוקפות אשר המפקח יורה לבצע לצורך הסדרי תנועה זמניים עבור תנועה ציבורית  
 ישולמו בהתאם למחירי היחידות המופיעים בכתב הכמויות של החוזה.  
 
 

 ניקוז 5.3 
 

 עבודות העפר יבוצעו באופן שיבטיחו ניקוז תמידי ומהיר של מים בכל שלבי העבודה   
 נזקים וארוזיה. על הקבלן לנקות על חשבונו באמצעים מתאימים למניעת  על מנת למנוע  
 ריכוזי מים  )כולל שאיבת מים במקומות שהצטברו, חפירת תעלות מנקזות, הערמת סוללות,   
 סתימת בורות וכו'(. בנוסף, על הקבלן להקדים את אותן עבודות שלהן השלכה על ניקוז  
 האתר.            
 

   
 ד מכניציו 5.4 
 

 דרישות טכניות 5.4.1  
 

 כל הציוד המכני שיפעיל הקבלן למטרת ביצוע יבטיח את קיום הדרישות הטכניות     
 של מסמכי החוזה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר.     
 הקבלן יבטיח הימצאותם של חלקי חילוף או ציוד רזרבי למקרה של תקלות. ציוד     
 אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה ע"פ הנדרש או את קצב  אשר לדעת המפקח    
 יסלקו הקבלן  –התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע או שאינו במצב תקין     
  מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות.    
 השימוש  בציוד יהיה לפי הוראות היצרן ויופעל בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים     
 לפי החוק.    
 

 רטיבות יתר 5.5 
 

 בכל מקרה שמצויה רטיבות יתר בשכבת עפר, מצע או אגו"מ )בהתאם לממצאי בדיקות   
 רטיבות או בעקבות גליות השכבה תוך תנועת רכב או מכבש(, חייב הקבלן לאתר את השכבה   
 יידרש לסלקה בעלת רטיבות היתר ולייבשה )ע"י החלפתה או ייצובה(. בהיעדר אפשרות כזו   
עד לעומק הדרוש, לפזר ולהדק שכבה )או שכבות( חליפית מתאימה אחרת. כל הנ"ל   

 )חומרים 
 ועבודה( ייעשה על ידי ועל חשבון הקבלן. בקטעים שטרם הוחל בהם בעבודות עפר יהיה   
 הקבלן זכאי לתשלום עבור החלפת קרקע, ייצובה או ייבושה בעקבות רטיבות היתר.  
  
 
 

 פיגומים ומערכות תימוך 5.6 
 

 , סולמות ומתקניםלקרקע ומדרונות קרקע הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך  
 ארעיים אחרים, הדרושים    

לביצוע כל סוגי העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו. על הקבלן להרכיבם,   
 להחזיקם, 

 ות הבטיחות בעבודה ושמירה על לחדשם, לתקנם, או להחליפם, תוך התחשבות בדריש  
 ההוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף.  
 הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתוכניות המבוססות על חישובים סטטים של מהנדס  
 מטעמו. קונסטרוקטור   
 התוכניות )כולל החישובים הסטטים( חתומים ע"י המהנדס יוגשו למפקח לפני התחלת   
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 ה.העבוד  
 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל  
 יתקן את הנזקים הן הישירים והן העקיפים. –שהן    
 
 
 

 הגנה על חומרים וחלקי עבודה 5.7 
 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל חלקי מבנה )בפני   
 השפעות 

ו השפעות אחרות( עד למסירתם למפקח. השימוש בקטעי עבודה גמורים ע"י אקלימיות א
 הקבלן לצורך אחסנת חומרים וציוד או תנועה מעליה, טעונה אישור המפקח. 

 
 אשורי שלבי עבודה 5.8 
 

 השלמת כל שלב של העבודה טעונה אישור בכתב מטעם המפקח.  
 קודם. אישור המפקח אינו משחרר את לא יוחל בביצוע שלב נוסף בטרם אושר בכתב השלב ה  
 הקבלן מאחריותו המלאה לכל חלק מהעבודה, עד לקבלה הסופית של העבודה המושלמת.   
 המפקח יקבע בכל שלב את מידות השכבה או חלק העבודה הראויים למתן האישור הנ"ל.  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
 

 כללי 
 

זה תבוצע במסוף גבול נהר הירדן, באזור המוגדר להקמת  פרקהעבודה המתוארת והמפורטת ב
 חדר חשמל חדש.

העבודה כוללת קידוח ויציקת כלונסאות, ראשי כלונסאות וקורות יסוד, מרתף, רצפה, תקרה 
 וקירות מבטון מזויין.התקנת שוחות בטון וכן השלמת אלמנטים נוספים כמפורט.

, שרטוטים, הוראות המפקח, ףטכני המצורהמפרט התבוצע בהתאם למפרט זה,  העבודה
הרשומים הוראות יועץ הקרקע ובהתאם לתקנים המתאימים והפרקים מתוך המפרט הכללי 

 בנספח ג' לחוזה.

 

 :מבנה חדר חשמלהיקף העבודה כולל את העבודות המפורטות בסעיף זה  והמתייחסות ל
 

 
 :עבודות בטון 
 , ראשי כלונסאות, קורות יסוד, רצפות, קירות ותקרה(23)ראה פרק  כלונסאותציקת יו קידוח-

 .בהתאם לתכניות
 

 עבודות משלימות שונות כגון: 
 התקנת שוחות בטון -
 התקנת רשתות פלדה -
 ביצוע אלמנטים מבוטנים -
 התקנת שרוולים וצנרת מעבר בבטון/בקרקע -

 

אות והנחיות הביצוע כפי שהן מופיעות כל עבודות הבטונים תבוצענה בכפוף להור
ובהתאם למפרטים הטכניים המצורפים למפרט המצורפות למפרט זה  העבודה בתוכניות

 זה.

 )אם לא צויין אחרת בשרטוט(. 30 -כל הבטון, מלבד בטון רזה, יהיה בטון מובא ב -א
 

ל לצרכי אשפרה בכפוליאטילן העבודות כוללות הגנה וכיסוי יציקות בטון ביריעות  -ב
 שלב שיידרש וכן שאיבות מי תהום במידת הצורך.

 

כולל  של יציקת הבטון העבודה כוללת את כל הבדיקות הדרושות לבקרת האיכות -ג
בדיקות חוזרות עד לקבלת תוצאות משביעות רצון המפקח. הבדיקות הנ"ל יכללו 

 לא תשולם תוספת עבור בדיקות חוזרות. במחירי היחידה.
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 :תיאור העבודה

 כמפורט בתכניות. עבודות יציקות הבטוןביצוע הכנות לקראת גנות, סימון והתאר 3.2.1
 

 .(23)ראה פרק  כלונסאות מבטון באתריציקת קידוח ו  3.2.2
 

 .ראשי כלונסאותלצורך ביצוע  30-בטון ביציקת  3.2.3
 

 ס"מ. 6בטון רזה בעובי יציקת  3.2.4
 

 .קורות יסוד ביצוע לצורך 30-יציקת בטון ב 3.2.5
 

 .וע רצפת מרתף וקירות מרתףביצלצורך  30-יציקת בטון ב 3.2.6
 

 .ביצוע  רצפת ביניים וקירות בהיקףלצורך  30-יציקת בטון ב 3.2.7
 

 .רצפת קרקע וקירות ביצוע  לצורך 30-יציקת בטון ב 3.2.8
 

 .ביצוע תקרהלצורך  30-יציקת בטון ב 3.2.9
 

אספקת והובלת ברזל זיון מצולע או עגול בקטרים שונים לאתר כולל חיתוך, כיפוף,  3.2.10
 ירה בתבניות.התאמה, הרכבה וקש

 

ואיטום בתקרה יבוצע לפי תכניות איטום פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע  3.2.11
 .ומפרטי יועץ האיטום הכוללים עצרי מים בהיקף הקירות ובין השרוולים

 
 .אספקה והרכבת אלמנטים מבוטנים 3.2.12

 

 אספקה והרכבת שרוולים בקירות לפי שרטוטים. 3.2.13
 

 .לפי השרטוטיםאו ש"ע,  רשת עם מסגרת, תוצרת ולפמןאספקה והרכבת  3.2.14
 

 40אספקה והרכבת בור לאיסוף שמן מתוצרת ולפמן או ש"ע לעמידות בעומס של כ  3.2.15
 טון, לפי שרטוטים.

 

 עם ציפוי תלת שכבתי, לפי השרטוטים.   CSאספקה והרכבת צינור  3.2.16
 

בשלב הקמת היסוד לפי תכניות מהנדס חשמל ומפרט טכני  ביצוע הארקות יסוד 3.2.17
 ל אספקת כל החומרים, ריתוכים, חיבורים וכיו"ב., כוללעבודות חשמל
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הגנת בטונים בכל שלבי ההקמה לפי פרטי האיטום \ציפוי\ביצוע עבודות איטום 3.2.18
ויישומם  אספקת כל החומריםומפרט טכני לעבודות איטום של יועץ האיטום כולל 

 לפי הנחיות יצרן.
 

ם( ומעבר לשלב הבא טעון לתשומת לב הקבלן: סיום כל אחד מהשלבים )לרבות שלבי ביניי
 אישור המפקח !

 

 
 

 מפרט טכני ליציקות בטון 
 
 
 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
 
 
 
 כללי  .1

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

 בטון. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ולמפרט המיוחד לעבודה זו. 
 
 

 הוראות והנחיות מיוחדות  .2

 
על הקבלן לבדוק את התכניות, את המסמכים ובמיוחד את התאמת המידות הקיימות  2.1

תר למידות המופיעות בתכניות ובמסמכים. על הקבלן להביא לתשומת לב המפקח כל בא
 טעות או אי 

 התאמה.  
 

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. 
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 בטון יצוק באתר  עבודות .3
 

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

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

 
(, הסומך 2003) 466של ת"י  3.2בכפוף לטבלה  מנת המים וכמות הצמנט למ"ק בטון יעשו 3.3

 . מופיע בתכניותכפי ש

 
הטפסות לבטון יהיו מעץ לבוד )דיקטים( שלמים ונקיים וללא פגמים וחורים, מרוחים בשמן  3.4

היציקה. הטפסות יהיו צמודות אחד לשני בכל הכוונים למניעת נזילות מי צמנט החוצה 
וטים שזורים לחיזוק תבניות דרך הבטון הטרי. יש מבין החיבורים. לא יותר השימוש בח

להשתמש במהדקים מיוחדים לכך. פני הבטון לאחר פירוק התבניות יהיו חלקים וללא 
פגמים או נקבוביות. הקבלן יורשה להשתמש בצינורות פלסטיים קשיחים לשם החדרת 

ת יש לסתום מוטות החיזוקים דרכם. לאחר הפירוק של תבניות וסילוק הקשירות מהצינורו
את כל החורים של הצינורות בטיט צמנט אפוקסי. לחילופין יעשה שימוש בתבניות מתכת 

 תקניות ומאושרות  ע"י מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן.

 
 לשטיפת תבניות יש להשתמש במי תעשיה או במי שתיה.  3.5

 
ללא מרטטים.  בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים )ויברטורים(. לא תותר יציקה  3.6

 מרטטים במצב עבודה. 2הקבלן יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו  

 
ליציקת רצפות ניתן להשתמש במרטטי סרגל. ההחלקה הראשונה תבוצע מיד לאחר הריטוט   3.7

ע"י לוח עץ מלוטש. יש לעבור מספר פעמים בלוח העץ על פני בטון הטרי עד אשר פני הבטון 
ים. החלקה סופית תבוצע בהליקופטר, בפינות ובמקומות שאין גישה יהיו ישרים וחלק

 להליקופטר יש להחליק את פני הבטון בכף פלדה. 
 
לצורך יציקת רצפות בטון ישתמש הקבלן בשבלונות מתכת מפולסות בהתאם לשיפועים   3.8

 הנדרשים ובעזרת מכשור אופטי )ניבליר(. 
 
 ום בטונים כנדרש במפרט איטום של עבודה זו. הקבלן יתן דגש לביצוע ציפוי ואיט  3.9
 

ס"מ בכל  1.5X1.5ליציקת כל סוגי הבטון יש להשתמש במשולשי עץ או פלסטיק במידות   3.10
 הפינות הגלויות ומתחת לפני קרקע כולל הפסקות יציקה. 

 
תשומת לבו של הקבלן מופנת לכך שלא תותר יציקת בטונים באתר ללא נוכחות מפקח או  3.11

 מהנדס ביצוע באתר ועל הקבלן לתאם מראש את זמני היציקה. 
 
 

 אשפרה  .4

 
ימים מיום היציקה )לא כולל את יום היציקה(. המפקח רשאי  7תהיה   - תקופת האשפרה  4.1

ובתאום עם  1923 -ו 466.1לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הנחיות תקנים ישראלים 
 המתכנן. 

 
 . 466.1וצע אך ורק בשיטות המתוארות בת"י אשפרה תב שיטת אשפרה 4.2

 
יהיו מי שתיה בלבד. על הקבלן להערך מראש לאספקת מים מתאימה באיכות  - מי אשפרה 4.3

 מי שתיה.
 
 אשפרת בטון הרצפות תבוצע בשיטת "אשפורד פורמולה".  4.4
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 בדיקות וביקורת  .5
 

 מועדי יציקות  5.1

 
מראש עם המפקח. לא תותר יציקת בטונים ללא תאום  על הקבלן לתאם את מועדי היציקות 

 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  

השלים את או המתכנן או המפקח המורשה מטעם המזמין. הקבלן אינו רשאי לצקת לפני ש
 כל הערות המפקח וקיבל לידיו טופס אישור יציקה חתום על ידי המפקח. 

 
 נוכחות המפקח בזמן היציקה   5.3

 
הקבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח ו/או מהנדס הביצוע.הנ"ל יאשרו את תחילת   

 היציקה וסיומה בחתימתם ביומן העבודה. 
 

 תעודות משלוח של הבטון הטרי   5.4

 
הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל הבטון, תעודה לכל   

 02031משלוח. התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת הבטון לטפסות. בנוסף לאמור בסעיף  
 של מפרט הכללי, יש לציין בתעודה את הפרטים הבאים: 

 
 כמות האצווה.  5.4.1
 שעת היציאה מהמפעל.  5.4.2
 תערובת הבטון. 5.4.3
 דרגת סומך הבטון.         5.4.4

 
רק לאחר אישור המפקח ו/או מהנדס הביצוע, בחתימתו על גבי הטופס, יותר לקבלן 

להשתמש בבטון. אם לא צוין בתעודה אחד הפרטים הנזכרים לעיל, ידרש הקבלן לסלק את 
למסור את  המערבל משטח המפעל ולא יותר השימוש בבטון זה.  בכל מקרה על הקבלן

 העתק התעודה לידי המפקח. 

 
 בדיקות בטון   5.5

 
בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו על ידי נציג, או מעבדה מוסמכת בתנאי 
שתאושר על ידי המזמין. באחריות הקבלן להזמין את נציג המעבדה 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 ובו  

ג' לעיל, יהי על  4.0ייווצרו שלוליות או שיתגלה שהרצפה אינה מאוזנת, כנדרש בסעיף  
ם, התיקונים יבוצעו הקבלן לחצוב, לסתת ולתקן את הרצפה כך שהשיפועים יהיו שוב אחידי

 על חשבון הקבלן. 

 
 שיטת התיקון  6.2

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

 
" או שווה ערך 620" או "ספיר sika grout 200יציקה והחלקת חומר לתיקוני בטון מסוג " 
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 רן בלבד.מאושר   על ידי המפקח והמתכנן. היישום יעשה לפי הוראות היצ
 
 תיקוני פני הבטון  6.3

 
 יש לבצע את התיקונים ככל האפשר סמוך למועד היציקה.  

 
 סתימת חורים  6.4

 
 פתיחת כל החומרים על ידי מברשת פלדה או ניקוי חול.  
"  או שווה ערך  620" או "ספיר sika grout 200סתימת החורים בחומר לתיקוני בטון מסוג " 

  מאושר על ידי המפקח.
 החלקת החומר לפני הייבוש.  

 
 טיפול בסגרציה )קיני חצץ(  6.5

 
 ס"מ מעבר לאזור הסגרגציה.  2סתות האזור לעומק    
 .  6.2שאר התיקון ראה סעיף   
במקומות בהם נתגלה מסמר תקוע בבטון או אלמנט אחר אשר יש לחצוב סביבו, יש   

 להוציאו        
 ין לעיל לגבי סתימת חורים. ולתקן בחומר לתיקון כמצוי      

 
 פלדת בנין  .7
 

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

 
זמן היציקה. מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פרוקה ב 90 % -קשירת הפלדה תהיה ב 7.2

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

 
הקבלן יכין מרחקים )ספייסרים( לפלדת הבנין. על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדה  7.3

מרים כך שהפלדה תהיה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות. המרחקים יהיו מחו
 פלסטיים בלבד. 

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

 וזאת על מנת להבטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתבניות. 
 
 הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק מחוזקת במקומה בהתאם לתכניות.  7.5

 
 בפוליאתילן במהלך העבודה בנוסף לאמצעים האחרים. יש לכסות התפסים והמוטות זיון 7.6

 
 הארקת יסוד  .8

 של מפרט זה. 08תבוצע בהתאם להנחיות מהנדס החשמל בפרק 

 
 ברגי עיגון  .9

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

 
 צפוי בטונים  . 10

 של מפרט זה.  06הצפוי העליון של הבטונים יעשה לפי דרישות מפרט האיטום בפרק  
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23פרק 
 

 כללי 
 

זה תבוצע במסוף גבול נהר הירדן, באזור המוגדר להקמת  פרקהעבודה המתוארת והמפורטת ב
 חדר חשמל חדש.

או בשיטת הבנטונייט \בשיטה היבשה ו, מבטון באתר דוח ויציקת כלונסאותהעבודה כוללת קי
יועץ והנחיית ולפי החלטת שימצאו באתר בשלב ביצוע היסודות הכל בהתאם לתנאים באתר 

 .בלבד הקרקע והמתכנן

, שרטוטים, הוראות המפקח, ףטכני המצורהמפרט ההעבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, 
הרשומים אם לתקנים המתאימים והפרקים מתוך המפרט הכללי הוראות יועץ הקרקע ובהת

 בנספח ג' לחוזה.

תבוצענה בכפוף להוראות לקידוח ויציקת כלונסאות במסגרת עבודה זו עבודות הכל 
ובהתאם המצורפות למפרט זה  העבודה והנחיות הביצוע כפי שהן מופיעות בתוכניות
 למפרטים הטכניים המצורפים למפרט זה.

 )אם לא צויין אחרת בשרטוט(. 30 -מלבד בטון רזה, יהיה בטון מובא ב כל הבטון, -א
 

לצרכי אשפרה פוליאטילן העבודות כוללות הגנה וכיסוי יציקות בטון ביריעות  -ב
 בכל שלב שיידרש וכן שאיבות מי תהום במידת הצורך.

 

כולל  של יציקת הבטון העבודה כוללת את כל הבדיקות הדרושות לבקרת האיכות -ג
חוזרות עד לקבלת תוצאות משביעות רצון המפקח. הבדיקות הנ"ל יכללו  בדיקות

 לא תשולם תוספת עבור בדיקות חוזרות. במחירי היחידה.
 

 :תיאור העבודה

ות לקראת קידוח ויציקת ביצוע הכנו , סימון מרכזי הכלונסאות והציריםהתארגנות 3.2.19
 .כלונסאות באתר לפי תכנית

 
אתר לפי הקוטר והעומק כנדרש בתכניות, לרבות כלונסאות מבטון ביציקת קידוח ו  3.2.20

, המרחקים )ספייסרים(, צינורות הבקרה, בקדח אספקת והתקנת כלובי הזיון
עד  ותהדרוש העבודות והבדיקותהנדרשים וכל , פרטי איטום ת יסודאלמנטי הארק
 לגמר מושלם. 

 

  הכללי.של המפרט  23תיעוד לביצוע כלונס כמפורט בפרק לכל כלונס ימולא טופס  3.2.21
 

קידוח הכלונסאות יבוצע בשיטה היבשה. הקבלן יזמין את יועץ הקרקע לבקרה על  3.2.22
שעות מראש. יועץ הקרקע יקבע ויחליט  72של  וםביצוע הכלונסאות הראשונים בתא

הקבלן יערך בעוד מועד לגבי קוטר/עומק הקידוח הסופי על פי הממצאים בשטח. 
 זאת ללא שינוי במחירי היחידה. לאפשרות של שינוי בקוטר/עומק הקידוחים 

 

ייתכן כי התנאים בשטח יחייבו קידוח כלונסאות בשיטת לעיל על אף האמור  3.2.23
הבנטונייט. הקבלן יערך בעוד מועד לאפשרות כזו וכן לשינוי בקוטר/עומק 

הקידוחים. שינוי שיטה כאמור לא ישפיע על לוחות הזמנים אותם הציג הקבלן. 
 . )מסמך ה'( טת הבנטוניט מצורף לדו"ח הקרקעמפרט לביצוע כלונסאות בשי
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האיכות הנדרשות הבקרה ודרש כולל גם את השלמת כל בדיקות ביצוע כלונסאות כנ 3.2.24
נטילת דוגמאות  ציפות הכלונסאות. הבדיקות כוללות:לצורך הבטחת שלמות ור

הבטון לבדיקות חוזק, בדיקות סוניות ואולטראסוניות ע"י מעבדה מוסמכת )הכל 
 לצורך(. כל הבדיקות הנ"ל כלולות במחירי היחידה.בהתאם 

 

מהכלונסאות.  לצורך ביצוע הבדיקה, יבצע הקבלן  100%בדיקות סוניות יבוצעו ב  3.2.25
סיתות וחציבה של פני המישור העליון של הכלונס עד קבלת בטון בריא, נקי וחלק 

 כך שיתאים למילוי דרישות הבדיקה הסונית.  
 

ס"מ ומעלה. בכלונסאות  70צעו בכל הכלונסאות בקוטר בדיקות אולטראסוניות יבו 3.2.26
ס"מ, בדיקה אולטראסונית תבוצע על סמך תוצאות הבדיקה  70שקטרם קטן מ 

 הסונית לפי החלטת יועץ הקרקע והמתכנן. 
 

, ועל סמך דעת המתכנן טיב הכלונס \ברציפות  ה של ספק במקרעל אף האמור לעיל ו 3.2.27
. ביצוע קידוח כאמור  קידוח גלעין בגוף הכלונסבצע למהקבלן  רשאי המזמין לדרוש 

 כלול במחיר היחידה.  יהיה
 

( ולהעבירה בקובץ AS-MADEבגמר ביצוע הכלונסאות, על הקבלן לבצע תכנית עדות ) 3.2.28
DWG או קבלת הנחיות לתיקון וביצועם.\לאישור המתכנן ו 

 

יציקת , יבצע הקבלן הכנות לתכנית הבדיקות וקבלת אישור המפקחלאחר השלמת  3.2.29
 . 02כמפורט בפרק  30-ראשי כלונסאות מבטון ב

 

יודגש כי עבודות ליציקת כלונסאות באתר יבוצעו יחד עם תכנית הארקת יסוד, פרטי  3.2.30
של מפרט  08ו  05איטום וכן הנחיות יועץ החשמל ויועץ האיטום כמפורט בפרקים 

 זה.
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 עבודות איטום 05פרק 
 

 איטום ראשי כלונסאות 

 E.R./1-01-3655ראה פרט: 
 

 הערה: משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפה עד תחתית ראשי הכלונסאות.
 
 הכנת השטח .1.1

יציקת ראשי כלונסאות תבוצע בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור. יש לנקות את פני 
 הבטון מכל חומר רופף, לכלוך, אבק, וכו'. 

 
בטון בריא. יש לחתוך את כל  במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא
ס"מ בתוך הבטון ולמלא את  2 -הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

מסוג  S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1החורים באמצעות תערובת של 
"SAPIR M-140 1:3" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 
 

 איטום ראשי הכלונסאות .1.2

 מסוג  ברשות של חומר איטום צמנטיה 2על פני הבטון יש לבצע 
 2ק"ג/מ"ר כל אחת. )הכמות הכללית תהיה  2 ו שו"ע בכמות של" א730ספירקוט "
 "ג/מ"ר(. ק
 

לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. יש לערבב את 
 סל"ד(. 600החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה )עד 

 
ש בשני גוונים של חומר איטום )לבן ואפור( ע"מ להבטיח כיסוי מושלם של יש להשתמ

 פני השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.
 

לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת האיטום יש להתחיל באשפרה שתבוצע במשך 
 פעמים ביום. 3-יומיים, כ

 
 
 

 קירות תת קרקעיים יצוקים במרווח עבודה וקורות יסודאיטום 

 E.R./1-08-3655עד  E.R./1-01-3655טים: ראה פר
 
 עצר מים מתנפח  .1.3

 PC בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג "
ELASTOSWELL 15" או שו"ע במידות של X 20  מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי
 " או שו"ע.PC Leakmaster סרט הדבקה מסוג "

 ף במרכז עובי היציקה.סביב צינורות הפס ילופ
 

 הכנת השטח .1.4

לאחר גמר יציקת הקורות והקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את 
ס"מ. יש לסתת  2כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים 
-SAPIR Mמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1באמצעות תערובת 

. על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת 1:3" או שו"ע, מדולל במים ביחס 140
 האיטום.

 ימים לייבוש משטח הבטון לפני התחלת עבודות האיטום. 5יש להמתין לפחות 
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 פריימר .1.5

"  GIPומני מסוג "נאפופלקס על פני הבטון יש לבצע מריחות או התזה של פריימר ביט
 או שו"ע.  1:10" מדולל ביחס של 1/ "נאפופלקס פרו 

 
 התזה ביטומנית .1.6

" או שו"ע 1על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "נאפופלקס פרו 
שכבות לפחות, בכמות של  3-מ"מ שכבה יבשה. יש ליישם את החומר ב 4בעובי כולל 

שעות תלוי  12עד  6שכבה. יש להמתין לייבוש כל שכבה בין  ק"ג/מ"ר כל 3עד  2.5-כ
 בתנאי מזג אוויר. יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש. אין לדלל.

 ס"מ מעל פני הפיתוח. 10-בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ
 

 הגנת האיטום  .1.7

ני הדבקת לוחות שעות לייבוש סופי של שכבות האיטום לפ 48יש להמתין לפחות 
 3" או שו"ע בעובי של F30הגנה. על גבי האיטום היבש יש להדביק לוחות "קלקר 

ס"מ. הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית ע"י דבק קלקר או מסטיק ביטומני 
 " או שו"ע.18מסוג "פזקרול 

 
 מילוי חוזר  .1.8

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.

 
 

 ל כבלי חשמל במגע עם קרקעאיטום רצפת חל

 E.R./1-03-3655עד  E.R./1-01-3655ראה פרטים: 
 

 ארגזי ההפרדה יש לבצע:  על גבי על גבי תחתית החפירה יונחו ארגזי הפרדה כמתוכנן.
 

 יריעת פוליאטילן .1.9

 ס"מ. 10מ"מ בחפיפות של  0.3יש לפרוס יריעת פוליאטילן בעובי 
 

  תשתית לאיטום .1.10

מ"מ כל  6קוטר מגולוונות ס"מ כולל רשתות  6 בעובי של 20-ב בטוןשכבת יש לצקת 
20 X 20  ס"מ לשני הכיוונים,  60כל ס"מ  6 קוטר)ספסלים( מגולוונים בס"מ וקוצים

 לתליית הבטון הרזה ברצפה הקונסטרוקטיבית. 
 מתחת למפלס תחתית הרצפה.  ס"מ 5-כו פני הבטון יהי

 
תבוצע הנמכה במפלס הבטון הרזה בעומק ת בחיבור לשטחים אנכיים של ראשי הכלונסאו

ס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יותר בין איטום הרצפה  30-ס"מ וברוחב של כ 15 -של כ
מתחת  ס"מ 15-יהיה בגובה של כלאיטום האנכי. מפלס פני הבטון הרזה, באזור ההנמכה, 

 למפלס תחתית הרצפה.
 

 ני התחלת עבודות האיטום.שעות לייבוש הבטון הרזה לפ 72יש להמתין לפחות 
 

 הכנת השטח  .1.11

לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, 
נקות את המשטח לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'. יש ל

ד'. פני השטח יהיו חלקים, יציבים, נקיים מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכ
 יבשים לחלוטין לקבלת האיטום. ו

 פריימר .1.12
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" או שו"ע GS 474על פני הבטון הרזה יש לבצע מריחה של פריימר ביטומני מסוג "
 ג"ר/מ"ר. 300בכמות 

 
 

 איטום ביטומני .1.13

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום ביטומני ביישום חם מסוג 
 מ"מ.  4" או שו"ע בעובי כולל 795"אלסטוגום 

 
חימום החומר יבוצע במכשיר חימום מיוחד בעל דופן כפולה עם מילוי שמן לחימום 

 מעלות צלסיוס. 190עד  170ובקרת טמפרטורה. טמפרטורת החימום תהיה בין 
 

 בזמן העבודה יש להשתמש בציוד מגן אישי.
 

יבוצע האיטום בתוך שטח ההנמכה שבוצעה ועל גבי הדופן  בחיבור לראשי הכלונסאות
ס"מ )עובי שכבת המדה להגנה באזור  15-כית בחפיפה לאיטום הצמנטי הקיים כהאנ

 ההנמכה(. 
 

 עבה ליצירת רולקה סביב הקוץ. יבוצע האיטום בצורה  סביב הקוצים
 

 איטום במעברי צינורות ברצפה .1.14

, "גבריט" וכו' יש להרכיב אביזרי אטימה מסוג  PVCבמעברי צינורות שונים: 
"DALLMER ו"ע בעלי צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. דלביט" או ש 

הרכבת האביזרים הנ"ל תבוצע לפני התחלת עבודות האיטום ברצפה. הידוק האביזר 
 על גבי דופן הצינור יבוצע ע"י חבק נירוסטה.

מעבר כבלי חשמל או אחרים ברצפת המרתף יבוצע דרך אביזרי מתועשים מסדרת 
"GOLD SEAL.או שו"ע " 

 
 להגנה מדה  .1.15

המדה תבוצע בתערובת נוזלית למחצה  ס"מ. 5 יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של
 כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

וחלק האיטום הבולט מעבר לקו  הס"מ הבולטים מעבר לקירות 20 המדה תכלול את
 )כהגנה זמנית(.  ס"מ 50-הפסקות היציקה ברצפה כ

 
 עצר מים מתנפח  .1.16

קת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג בכל הפס
"ELASTOSWELL 5" או שו"ע במידות של X 20  מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על

 גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות  יצרן.

 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
 

 יציקת רצפת בטון  .1.17

 קונסטרוקציה.יציקת רצפת הבטון כמתוכנן בתוכניות 
 בקירות תת קרקעיים יצוקים במרווח עבודהוכבלי חשמל מעברי צינורות איטום 

 E.R./1-08-3655עד  E.R./1-06-3655ראה פרטים: 
 

סעיף זה מתייחס לאיטום כל מעברי הצינורות וכבלי החשמל האופקיים החודרים את קיר חלל 
 כבלי החשמל התת קרקעי היצוק במרווח עבודה.

 
מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות תת קרקעיים  סעיף זה

בפרויקט. קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות, שרוולים, כבלי חשמל וכד' בקירות מרתף 
יצוקים במרווח עבודה. המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות שונים בקירות שונים, יש להתאים 

 לכל מעבר צינור באופן פרטני. את המפרט ספציפית 
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 אלטרנטיבות לאיטום במעברי כבלים .1.18

יש להתקין אביזרי אטימה מתועשים  במעבר של מספר כבלים דרך השרוול, .1.18.1
" או שו"ע המתאימים למידות השרוול לכמות P-cable basic sgמסוג "

הכבלים העוברים דרכו. יש לסגור את האביזר עד לאטימה מוחלטת של 
 המרווח.

לאחר הכנסת כל  ר של כבל אחד או מספר כבלים דרך השרוול,במעב .1.18.2
כבל אל תוך השרוול המיועד יש לבצע אטימה בעזרת מערכת איטום 

" או שו"ע. המערכת מורכבת. המערכת מורכבת  NOFIRNOמסוג "
מצינוריות פלסטיק ומשחת איטום המותאמת למספר הכבלים, קוטרם, 

 ת האיטום הנ"ל.קוטר השרוול הנתון וכד' ומילוי במשח

 איטום מעבר צינורות .1.19

 
אביזרי אטימה מתועשים  יש להתקיןבמעבר של צינור בודד דרך השרוול  .1.19.1

העובר והשרוול.  המתאימים למידות הצינור " או שו"עP-pipe basic"  מסוג
 יש לסגור את האביזר עד לאטימה מוחלטת של המרווח.

החשמל, יש לבצע השלמה של מערכת בגמר עבודות האיטום סביב מעברי הצינורות וכבלי 
האיטום הביטומנית החיצונית שבקיר בחפיפה למערכת או אביזר האטימה סביב הצינורות ואו 

 כבלי החשמל.
 
 
 

 איטום גג חדר חשמל

 E.R./1-06-3655עד  E.R./1-01-3655ראה פרטים: 
 

 הכנת השטח  .1.20

יטום, לדוגמא: האלמנטים שמשפיעים על האכל לפני תחילת העבודה יש להשלים את 
מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. 
 

י ביצוע עבודות האיטום בגג ויציקת מדה אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפנ
בטון להגנה. יציקת הבסיסים תבוצע על גבי בטון הגנה, בהתאם לתוכנית 

 קונסטרוקציה.
 

פרופיל אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל יש לקבע גג, בספי יציאה ל
ר את האיטום בחפיפה. אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזו

הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה 
 חלק בלתי נפרד ממנה.

 
 מחסום אדים  .1.21

 על פני רצפת הבטון: 
 

 1רצפה, באמצעות תערובת "מ סביב הס X 3 3במידות של יש לבצע רולקות  .1.21.1
 " או שו"ע,SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט, 

 .1:3מדולל במים ביחס 

 300שו"ע בכמות של " או GS 474" יש למרוח פריימר ביטומני מסוג .1.21.2
 ג"ר/מ"ר. 
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" 105/25"אלסטקס  לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג .1.21.3
ק"ג/מ"ר  1 שכבות בכמות של 2"ג/מ"ר, יש למרוח ק 2 ו שו"ע בכמות שלא

 כל אחד. 

 " ה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוגיש להצמיד על גבי הביטומן, יריע .1.21.4
הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות " או שו"ע. החפיפות ביטוגלס אלומיניום
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  10-יהיו לא פחות מ

הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה  ס"מ. 20-הסמוכות יהיו לא פחות מ
 החומר.  בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד מח .1.21.5
לגובה קצה האיטום. מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות 

 , לעמודים, לצינורות וכו'. גגמסביב ל

 רמי תבידוד  .1.22

 "מ. ס 5 שו"ע בעוביאו  "L"פוליפאן" דגם "לוחות  על גבי מחסום האדים יש להדביק
   

 יפועיםש  .1.23

פני שכבת  1.5% "מ בשיפוע לפחות שלס 4בעובי מינימלי של או  20-בטון ב  לצקתיש 
 יהיו חלקים לקבלת האיטום.  השיפועים

 
 מערכת ניקוז  .1.24

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של 
יעת הצטברות מים האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למנ

 סביבו.
  

 צווארון ביטומניאו שו"ע בעלי דלביט" -DALLMER" מסוג אביזרים לניקוז יהיו
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס 

 האיטום וממפלס המדה להגנה. 
דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ 

 נסטלציה. אי
 

 וקיטומים  רולקות .1.25

באמצעות תערובת מ ס" X 5 5ת יש לבצע רולקו , עמודים וכד'קירות, לקראת מעקות
" או שו"ע, מדולל SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1

 .1:3במים ביחס 
 

 פריימר  .1.26

 GS"מני מסוג יש למרוח שכבת פריימר ביטוומוכן לקבלת האיטום  על גבי שטח נקי
 ג"ר/מ"ר. 300 שו"ע בכמות של " או474

 
 שכבת ביטומן  .1.27

 1ו שו"ע בכמות של " א105/25אלסטקס ריחות של חומר ביטומני מסוג "מ 2ביצוע 
 "ג/מ"ר(. ק 2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית 

 
 
 

 יריעת חיזוק .1.28

יעה לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היר
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  30תהיה ברוחב מינימום של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15שמינימום 
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 מ"מ. 4בעובי  S.B.Sבסיס   על" R4 מסוג " ספירפלסטיריעת החיזוק תהיה 
 
 יריעה ראשונה לאטימה  .1.29

 בעובי  S.B.S על בסיס" R4 ספירפלסט מסוג "הלחמת יריעה ביטומנית 
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה מ"מ.  4

הצדדיות לאורך היריעות החפיפות  ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  10-הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי ס"מ.  20-לא פחות מ הסמוכות יהיו
 מעלה עם השיפוע.

 
 יריעת חיפוי תחתונה .1.30

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי 
תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית 

גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד  הכללית ותעלה על
 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. 3לגובה של 

 "מ.מ 4 עוביב S.B.S על בסיס" R4 " ספירפלסטיריעת החיפוי תהיה מסוג 
 

 יה לאטימה יריעה שני .1.31

על בסיס  בגמר אגרגטאו שו"ע " R5 ספירפלסט הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
S.B.S ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות "מ. מ 5 עוביב

הצדדיות החפיפות  וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות  10-לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
עבודה תתחיל במקומות הנמוכים הס"מ.  20-של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.
 

 יריעת חיפוי עליונה .1.32

לקראת שטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי. 
היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית 

ס"מ מעל יריעת  5ריעת החיזוק עד לגובה של ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה לי
 החיזוק.

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס בגמר אגרגט" R5 " ספירפלסטיריעת החיפוי תהיה 
 

 : הערה
 

 על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.
 
 איטום במעברי צינורות  .1.33

ת מיזוג אוויר וכד' יש להלביש שרוול בצורת "מקל סביב מעברי כבלי חשמל, צנר
סבא" עם פלנג' להתחברות האיטום. סביב הצינור בחיבור היריעות הביטומניות יש 

 " או שו"ע .18למרוח מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול 
 

במעברי צינורות בודדים דרך שכבות האיטום בגג יש להרכיב אביזר אטימה מסוג 
"GOLD BT ומי וצווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. הרכבת " בעל אטם ג

האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווארון הביטומני על גבי היריעה הביטומנית התחתונה 
מהאיטום הכללי של הגג. היריעה העליונה תעלה בהלחמה על גבי הצווארון הביטומני, 

ון אין לפגוע באטם ס"מ. בזמן הלחמת היריעות על גבי הצוואר 10-בחפיפה לא פחות מ
 הגומי של אביזר האיטום.

 
 סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק נירוסטה.

 
 גמר האיטום  .1.34

 כמפורט:שונים יבוצע החיבור האיטום לאלמנטים הגג. האיטום יכלול את כל שטח 
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 15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ שטחים אנכייםלקראת 
 וחלקומכופף במ"מ,  X 50 3במידות של  פס אלומיניוםמר סופי עם "מ מעל פני גס

" או שו"ע על גבי 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן העליון, כדי לסתום עם 
 ".230פריימר מסוג "פריימר לספירטאן 

 
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י 

 "מ. ס 25כל  וניםמסמרים או ברגים מגולו
 

חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב י יבוצע ע"גמר האיטום סביב הנקזים 
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת 

 הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים. 
 
 
 

  הגנה באזור ציוד טכני .1.35

ד טכני כגון מעבים וכד', יש להניח על גבי מערכת באזורים בהם יש צורך להניח ציו
 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות  300 במשקלאורים" או שו"ע " מסוג בד גאוטכני האיטום
 . ס"מ
 

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.
 

 ס"מ.  5 יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי שלעל גבי הבד הגאוטכני, 
 עשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. המדה ת

באזורים לציוד טכני כבד יש להוסיף רשתות זיון לשכבת המדה. סוג הרשתות ועובי 
 שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.

 
 בסיסים לציוד טכני .1.36

לדאוג כי יציקת הבסיסים  יציקת בסיסים לציוד טכני תבוצע על גבי בטון הגנה. יש
תבוצע ללא פגיעות באיטום או שכבת ההגנה וללא יצירת מכשולים בדרכי המים 

 לניקוז.
 

 
 
 חוץקירות איטום 

בשיטה  בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון
  כד'.ו הצדדים המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד וכד' טיחבגמר , רטובה

  
 הכנת השטח  .1.37

וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק,  יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות
יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי  .שאריות חומר לא מודבק וכד'

באמצעות אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו ס"מ 2בטון בעומק של 
" או SAPIR M-140מסוג " S.B.Rים ותוסף על בסיס חול, מ 3צמנט,  1תערובת 

 .1:3שו"ע, מדולל במים ביחס 
 

 איטום צמנטי  .1.38

  -  בקירות בלוקי בטון
 

לי של א. עובי מינימ"ספיר הרבצה צמנטית אטומה" או שו"עהאיטום יעשה ע"י 
 מ"מ. 10-כ  השכבה

 
  -בקירות, עמודים, או קורות מבטון  

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

 ק"ג/מ"ר. 3" או שו"ע בכמות כוללת 730מסוג "ספירקוט 
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לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע שכבת "שמנת הדבקה" בהתאם להנחיות 

 יצרן חומר האיטום.
 

איטונג בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, 
 וכד' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס 

ס"מ מכל צד של קו  5ס"מ והיא תוצמד  10 ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה 60 במשקל
 החיבור. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן. 

 
 טיפול סביב העוגנים לתליית אבן או אחר .1.39

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים.
" או שו"ע SAPIR THANE 230סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 ".SAPIRעל גבי פריימר מסוג "
 

 
 

 חיבור למשקופי החלונות  .1.40

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.
 

יש להצמידה לשטח הכללי , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו
או שו"ע. המסטיק " SILIRUBשל הקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

 לקיר האטום.   E.P.D.M – יחבר בצורה אטומה את יריעת ה
 

 יש להצמיד יריעת סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 
"SELF ADHESIVE מסוג" על בסיס בוטילי 
 "SCAPA TAPES SC-318 "ס"מ חפיפה לאיטום  10"מ )ס 20-וחב של כאו שו"ע בר

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.  10-הקירות ו
 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  הערה:
" או שו"ע על גבי פריימר SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום. ".SAPIRמסוג "
 
 גמר .1.41

 וע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן.ביצ
 
 

 איטום פנימי של מאצרת שמן ובור ניקוז

 E.R./1-08-3655עד  E.R./1-01-3655ראה פרטים: 
 

סעיף זה מתייחס לאיטום רצפת המאצרה של השנאי בחדר החשמל, ואיטום פנימי של בור 
 הניקוז למאצרה.

 
 הכנת השטח .1.42

בחומר אטימה מסביב לצינור החודר  בזמן יציקת המאצרה, יש להכין חריץ למילוי
דרך הקיר. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור, 

 ס"מ. 2X2-רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ
 

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק, 
 חומרים רופפים וכד'.

 
כיסי סגרגציה עד לקבלת פני בטון יציבים. יש לחתוך את קוצי הברזל יש לסתת 

 ס"מ בתוך הבטון. 2-הגלויים הלא קונסטרוקטיביים לעומק של כ
 

 יש לנקות את שטח האיטום מלכלוך, אבק, שומן, חומרים רופפים וכד'.
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 1סביב מעבר הצינור בדופן בור הניקוז, יש לדחוס מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של 

 ס"מ יותר מהמרווח הנוצר בין קוטר הצינור לקוטר הקדח שבקיר.
 

בכל שטח הפנימי של הבור יש לבצע שכבת החלקה באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג 
 מ"מ. 3-" או שו"ע בעובי לא פחות מ720"סיקה גארד 

 
 מערכת איטום אפוקסית .1.43

 2צע בכל השטח הפנימי של הבור ורצפת המאצרה על גבי שכבת ההחלקה, יש לב
 300של כ  בכמות " או שו"ע156סיקפלור " שכבות של פריימר אפוקסי דו רכיבי מסוג

 ./ מ"ר "רג
 

" או שו"ע, 390על גבי הפריימר, יש לבצע שכבת ציפוי אפוקסי מסוג "סיקהפלור 
 גר'/מ"ר. 800בכמות כוללת של 

 
 בשטחים האופקיים, ניתן לבצע את מערכת האיטום בשכבה אחת.

קיים, יש לבצע את מערכת האיטום בשתי שכבות עם מוסף בשטחים האופ
 "אקסטנדר" לפי הנחיות יצרן.

 
 הציפוי יכלול את כל השטח של קירות, רצפה ותקרת הבורות.

 
מסביב למעברים של צינורות בדפנות הבור יש לבצע סתימה במסטיק סיליקון מסוג 

 " או שו"ע.EU350"סיקה הייפלקס 
 

 וזאיטום חיצוני של בור ניק

 E.R./1-08-3655עד  E.R./1-01-3655ראה פרטים: 
 

 בטרם התקנתו.סעיף זה מתייחס לאיטום החיצוני של בור הניקוז עשוי בטון 
 

בטרם התקנת הבור במקומו, יש לוודא כי שכבת המילוי או הקרקע מהודקת היטב עד ליצירת 
 רכת האיטום.פני שטח אחידים ללא בליטות של אגרגטים או אחר העלולים לפגום במע

 
 ס"מ ליצירת תשתית אחידה. 5במידת הצורך, תבוצע שכבת בטון רזה בעובי 

 
יש לוודא כי הצינור המחבר בין מאצרת השנאי לבור הניקוז יהיה בשיפוע כלפי בור הניקוז על 

 מנת למנוע עלייה של מים אל המאצרה במקרה של הצפה פנימית בתוך הבור.
 

 041PMH 3ביצוע איטום ע"י יריעת  .1.44

מסוג  HDPEעל גבי שכבת המילוי/ הקרקע הקיימת או הבטון הרזה, יש לפרוס יריעת 
PMH 3041  מ"מ, כאשר הצד עם הניילון להסרה  1.2או שו"ע להדבקה עצמית בעובי

 הוא כלפי שטח הרצפה או הקיר, ובאופן רציף ואחיד.
ם להדבקה עצמית יבוצעו על פי הנחיות יצרן ע"י סרטי לאורך ולרוחב, חיבור היריעות

 עם דבק חד/ דו צדדי.
 

בטרם הנחת הבור על גבי מערכת האיטום, יש להסיר את שכבת הניילון המגנה על 
מערכת האיטום, ועל מנת לחשוף את שכבת הדבק לצורך הדבקת היריעה לתשתית 

 הבור.
בקצה העליון של הקיר, תקובע יריעת האיטום בעזרת סרגל אלומיניום שטוח במידות 

 ס"מ לאורך הקיר. 20מ"מ, וברגים מגלוונים בעלי שייבה כל  X  50 3של 
 או שו"ע.  PMHבמידת הצורך, תודבק היריעה ע"י סרט דו צדדי מסוג

 P-PIPEסביב מעבר צינור כניסת שמן מאצרה, יש לאטום ע"י אביזר אטימה מסוג "
BAXIC מסטיק " או שו"ע, בעל אטמים בהברגה. על גבי האביזר, תבוצע מריחה של

" או שו"ע, בחפיפה ליריעת האיטום EU350סיליקון מסוג "סיקה הייפלקס 
 שהודבקה.
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 הגנת האיטום .1.45

 ס"מ להגנת האיטום. 3הדבקת לוחות "רונדופאן" או שו"ע בעובי של 
 יישום הלוחות יהיה ע"י הדבקה בלבד. 

 
 מילוי .1.46

 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.
 

 י רצפת חדרי שנאים וחלל כבלי חשמלציפו

-סעיף זה מתייחס לציפוי רצפות חדרי השנאים ורצפת חלל כבלי החשמל, בהם נדרש ציפוי אנטי
 סטטי.

 
 הכנת השטח .1.47

 מ"מ/מ"ר. 3יש לצקת את רצפת הבטון עם שיפוע מינימאלי של עד 
 עם חוזק שליפה מינימאלי ,   25N/ mm²חוזק לחיצה מינימאלי לבטון הינו

 . 1.5N/ mm²  לש
 

יש לבצע החלקת הליקופטר לפני הרצפה על מנת ליצור פני שטח אחידים, חלקים 
 ורציפים לקבלת מערכת הציפוי.

 
" או SHOTBLASTבמידת הצורך, תבוצע הסרה של שכבת הבטון העליונה ע"י "

 אחר.
 

סתימת חורים, כיסי סגרגציה וכד' תבוצע באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג "סיקה 
 " או שו"ע.EC 720רד גא
 

 טיפול בסדקים .1.48

ס"מ  2מ"מ, יש לפתוח לאורך הסדקים חריצים ברוחב של  2-3 -בסדקים שרוחבם כ
 ס"מ ולנקותם מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 1-ולעומק של כ

 
" או SIKAFLEX PRO 2HPיש לסתום את הסדקים במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 ".SIKA WASPשו"ע על גבי פריימר מסוג "
 

 :הערה .1.49

בטרם ביצוע מערכת הציפוי, יש לוודא כי כל התנאים לביצוע מערכת הציפוי 
מתאפשרים כגון: טמפ' תשתית, לחות יחסית באוויר, לחות התשתית, זמני המתנה 

 בין המערכות וכו', לפי הנחיות יצרן.
 

 פריימר אפוקסי .1.50
 

 פוקסי מסוג על פני הבטון יבשים לחלוטין, יש לבצע שכבת פריימר א
"SIKA FLOOR 161 גר'/מ"ר, ע"י רולר. 300-350" או שו"ע, במשקל של 
 

 נקודות הארקה .1.51
 

 על גבי הפריימר, יש לפרוס את נקודות הארקה על פי הנחיות היועץ הרלוונטי.
 

 ציפוי אפוקסי גרפית .1.52
 

 על גבי הפריימר ונק' הארקה, יש לבצע ציפוי אפוקסי מסוג 
"SIKA FLOOR 220Wגר'/מ"ר, ע"י רולר. 80-100ו"ע, במשקל של " או ש 
 

 יציקת ציפוי אנטי סטטי .1.53
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 על גבי הציפוי האפוקסי, יש לבצע יציקה של ציפוי אנטי סטטי מסוג 
 מ"מ/מ"ר. 1.5" או שו"ע, בעובי של AS N262"סיקפלור 

 
אגרגט" על מנת ליצור פני שטח  508"סיקדור  5-10%ניתן לשלב את יציקת הציפוי עם 

 סים למניעת החלקה.מחוספ
   

 צבע החומר, אופי החיספוס והטקסטורה, יקבעו  ע"י אדריכל.
 

החומר יכסה את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי הקירות, העמודים וכו' עד לגובה של 
 ס"מ מעל פני הגמר הסופי. 10-כ

 
 
 
 
 

 1נ ס פ ח  
  

 
 אחריות הביצוע  .1

או  כללית שנים החל מתאריך קבלת העבודה 10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 
חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, 

 אחריות זו תכלול: 
 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. .1.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .1.3

 
ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות  םא

לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד 
מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול י 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. הן את החומרים והן את כח 
 

 לוח זמנים 

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת 
עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים 

המבוצעות מעל לאיטום לא  מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה
יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל 

 הערותיו להבטחת דרישה זו. 
 

 ביקורת על הביצוע 

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה  .1.4
את התיקונים הדרושים בתאום  למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע

עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על 
 מערכות האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.  .1.5
בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או 

הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות  חיצוני(. על
 או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 
 ע"י גשם טבעי 
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 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 
 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 

 
יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה יוצע עבודת איטום כל אזור בו מב .1.6

 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת  .1.7
 מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

 מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב
 בשטח.

בא לידי ביטוי בתכניות  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן 
באחריות הקבלן לעצור את , וכדומה שטחפועל בו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

רק לאחר כיצד לנהוג.  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  העבודה וליידע
 תאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.קבלת הנחיות ובה

שלב הבא של ביבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל יכל שלב משלבי עבודות האיטום 
לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על  עבודות האיטום.

 שלב קודם. 

חומרים הנדרשים לאיטום לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל ה
 ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומנים, הלחמת יריעות וכד' על 
הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה 

דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או  באופן זהיר למניעת נזקים עקב
 חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ 
לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון. התאמות  האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות

אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאוורור 
 וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים 
 רים.למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואח

 
 
 

 הערות כלליות 

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  .1.8
 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את השטח  .1.9
ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או 

 וע שכבת הגנה. כל שיטה אחרת וביצ

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות  .1.10
לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע 

 ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו 
 ל פגיעה ע"י אחרים. באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה ש

 
 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .1.11
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 אופני מדידה 

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 
 

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  .1.12
 קומפלט. 

 מדד במטר אורך. יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -נאריות עבודות לי .1.13

מדד בפריסה כלומר יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת-עבודות שטח  .1.14
תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

 
 שיטות מדידה 

 ות. היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמוי .1.15

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים  .1.16
איטומים משופעים , לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .1.17

כו עיבוד איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתו .1.18
פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי 

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על  .1.19
שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות 

 הגגות וכד'. 

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד  .1.20
 במ"א. 

 נפרד במ"ק. ב מדדיי/או מדה ו שיפועים בבטקל .1.21

 מדדו בנפרד במ"ר. יבידודים תרמיים  .1.22

 מדדו בנפרד במ"ר. יהגנות איטום י .1.23

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי יאיטום רצפות חדרים רטובים  .1.24
 כיים, חפיפות וכד'. שטחים אנ

 מ'.  2מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של ייאיטום קירות חדרים רטובים  .1.25

ביחידת מדידה אחת לכל  דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .1.26
 מאגר. 

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים ייאיטום הקירות החיצוניים  .1.27
 עקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'. פתחים, מ דפנותצרים, רצועות, 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח,  .1.28
עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת 

 האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'. 
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ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל יהקבלן מחירי האיטום יכללו כל עבודה ש .1.29
ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט 

 ו/או כתבי הכמויות. 

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע  .1.30
ד העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה ע

 למסירה. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב ב המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים .1.31
 הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע  .1.32
עבודה זו תימדד בנפרד, בכפוף  -עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 ון: דקל או אחר.למחירון המוסכם בחוזה, כג

 
 
 
 
 
 
 

 
 2נספח 

 
אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותנית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

בדיקת האיטום ו / או ביצוע האיטום, ו / או השטח לקבלת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכנת 
 הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטום. אטימות, ו/או 
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               מסגרות    06פרק 

 

 תאור פריטי המסגרות 

או ש"ע והן תהיינה חד או דו כנפיות  או פלרזדלתות הפח תהיינה מתוצרת רינגל,   .א

עפ"י דרישות האדריכל ותכלולנה גם צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או פתח 

 אחר עפ"י הנדרש ע"י האדריכל.

מ"מ עפ"י פרט היצרן באישור האדריכל.  2.0ולוון מכופף בעובי המשקוף מפח מג 

מ"מ )פח משני עברי הכנף(, כולל צמר סלעים  1.5הכנפיים מפח מגולוון מכופף בעובי 

ק"ג/מ"ק. וכן חיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שידרש למניעת  80 2בעובי "

 עיוותים.

 עיפים האחרים.הגימור, הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בס 

מ"מ  2.0המסגרת פח בעובי , או ש"ע  או פלרזדלתות התריס תהיינה תוצרת רינגל,   .ב

 מ"מ. 2.0עפ"י פרט היצרן. הכנפיים פח 

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים.

לתות האש והעשן תותקנה במעברים או ביציאות ובכל אגף אש הכל עפ"י קביעת ד  .ג

נה חד או דו כנפיות במידות שתקבענה ע"י האדריכל. האדריכל. הדלתות תהיי

הדלתות מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן כגון "ש.ב.א", "רינגל" או ש"ע  ויכללו, בין 

מ"מ,  1.5מ"מ, כנף פח דו צדדית בעובי  2היתר, משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 

ת המגע של צלעות חיזוק, בידוד טרמי ואקוסטי בין הדפנות, אטמי גומי בנקודו

המשקוף והדלת )לעשן קר(, פס תופס בצידי הדלתות, פרזול חסין אש )עפ"י בחירת 

  האדריכל(.

הכנפיים יכללו גם צוהר עגול או אחר עפ"י בחירת האדריכל עם זכוכית חסינת אש.  

מחזיר שמן או ציר מחזיר כאחד משלושת הצירים וכן מנעול רב בריח עם מגן צילינדר, 

נעולי בהלה, זויתן ולשונית לפתיחה חשמלית עפ"י קוד. או פתיחה עינית הצצה, מ

 O.N (OPEN NORMALLY.)אחרת וכן מגנטים מיוחדים ופרזול מותאם לתפעול, דלת 

 מ"מ . 50/6הסורגים יהיו מברזל שטוח בחתך   .ד

ס"מ, מוברג לכנף/לקיר, עם  4/15יהיה מתועש. מאלומינים, במידות  - שילוט חדרים  .ה

למספר/שם החדר, ולוחית לפרוק עם כתובת נוספת, כל האותיות  כתובת קבועה

 חרוטות, מושקעות וצבועות לפי דרישת האדריכל.

 ניתן לדרוש כיתוב צבוע על גבי הפריט, במקום שלט כאמור. 
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 מתקני תברואה                  07פרק 

 
 

 תיאור העבודה 07.01

 את העבודות העיקריות כמפורט מטה :במסגרת מכרז / חוזה זה על הקבלן יהיה לבצע 

 . ניקוז מי גשם מגג המבנה. 1

 סילוק שמן מינרלי ממאצרה בתוך המבנה אל שוחת איסוף שמן מחוץ למבנה.. 2

   .מזגניםמי עיבוי ניקוז  מערכת. 3

 פירוק ברז שריפה קיים והתקנת ברז שריפה במיקום חדש .. 4

 דרישת המפקח.. כל עבודות אינסטלציה שתידרשנה בהתאם ל5

 

   תקנים ומסמכים 07.02

העבודה  תבוצע בכפיפת לכל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתאם 

לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו כפי שמפורסם במפרט הכללי במוקדמות 

 ובמיוחד מסמכים הבאים:

 המהדורה האחרונה כולל עדכונים; הוראות למתקני תברואה-הל"ת  -

 ( ; 57, 51, 24, 11, 07מפרט כללי לעבודות בניה )במיוחד פרקים  -

 בהתאם לתחום העבודה; –כל המפרטים של מכון התקנים הנם בתוקף  -

 בהתאם לתחום העבודה;-כל התקנים הישראלים  הנם בתוקף לעבודה זו  -

 לעבודות במסגרת המכרז/ החוזה: בנוסף, יפורטו להלן מספר תקנים ייעודיים -

 צינורות פלדה ללא תפר; – 593תקן ישראלי מס'  -

 מתקני תברואה ובדיקתם; – 1205תקן ישראלי מס'  -

 לתאי בקרה ועבודות בטון; –, 893, 739,  658, 631, 601, 489, 466, 118, 26תקנים ישראלים מס'   -

 אביזרים מפוליאתילן: צינורות פוליאתילן בעל צפיפות  צינורות ו – 2, 1חלק   4476תקן ישראלי מס'  -

 הוראות התקנה; -גבוהה במערכות  נקזים וגשמות   

 
 

 צנרת ואביזרים.   07.03 

 צנרת מגולוונת  א. 

 ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לסוג המופיע בתכניות ובכתב הכמויות. , אוגניםסוגי הצינורות, הספחים

תלת צנרת תהיה עם עטיפה חיצונית ללא תפר.  40גולוונים סקדיול צינורות לסילוק שמן יהיו מ

מ"מ חרושתי כדוגמת תוצרת "אברות" או  19שכבתית מפוליאתילן ובנוסף עטיפת בטון דחוס בעובי 

 150אטמים בין האוגנים של צנרת שמן יש לבצע מטפלון או שו"ע לעמידות בטמפרטורת נוזל של  .שו"ע

  מעלות צלסיוס.

 ללא תפר עם צביעה חיצונית. 40קוז מי גשם )צמ"ג( תבוצע מצינורות סק' צנרת לני

עיגון של הצינורות בקונסטרוקציית המבנה ושוחת איסוף שמן יבוצע בהתאם לדרישות מהנדס 

קונסטרוקציות. כנ"ל לגבי הנחת צנרת מי גשם בקירות המבנה. ריתוכי צנרת ואוגנים יבוצעו ע"י רתך 

גולוונת, בעל תעודה מתאימה בתוקף. איטום צנרת בחיבוריו למבנה ושוחת מוסמך לריתוכי צנרת מ

 הניקוז יש לבצע על פי הנחיות של יועץ איטום ומהנדס קונסטרוקציות.
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הנחת צנרת תבוצע בשלבים שונים של ביצוע פרויקט.  עבור ביצוע צנרת בשלבים וצורך בחיבורי ריתוך  

 נפרד וכל העבודות הנ"ל כלולות במחירי הצנרת.לא ישולם לקבלן ב -בין הקטעים של צנרת 

 פגמים בעטיפה חיצונית של הצנרת יתוקנו באתר העבודה בהתאם להנחיות מפעל שביצע העטיפה. 

ס"מ מכל צד )כלול במחיר הנחת  20צנרת לסילוק שמן תהיה בעטיפת חול ים יבש ומנופה בשכבה של  

 הצינור( .

 

 ב. צנרת ניקוז מי עיבוי מזגנים.

( כדוגמת תוצרת "גבריט" או שו"ע HDPE)יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה   ניקוז מי עיבויינורות צ

הנ"ל  .ובליווי  שרות שדה של יצרן הצנרתיצרן/ספק הצנרת יותקנו  על פי הוראות  הצינורותמאושר. 

ופות יהיו באמצעות הלחמת פנים ו/או מ HDPEחיבורי צנרת באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 חשמליות. 

 ספחים יהיו מאותה תוצרת של הצינורות או מאושרים ע"י יצרן הצנרת. 

דרך קונסטרוקציות המבנה )ריצפה, תקרה, קיר, וכו'( יש לבצע  באמצעות  HDPE -חדירות צנרת מ

 . פריט סטנדרטי למעבר קונסטרוקציות המבנה המומלץ ע"י יצרן הצנרת

 מזוין לפי הנחיות הל"ת ות"י. לרצפה יש לעטוף בבטון רקעלק מתחתאשר יונחו  ניקוזצינורות 

מעלות כל  45 (משתי ברכים יהיו עשויים -מעלות במערכת הדלוחים ו/או שפכים  90כל הזויות של 

 אחד( מלבד מקרים מיוחדים שיאושרו ע"י המתכנן.

 

 

 שילוט וסימון 06.07

 וכו'. תא איסוף שמןציוד,  הקבלן יתקין שלטים ברורים עבור צנרת מכל סוג, אביזרים,

 שכבות.  3יהיו על גבי חומר פלסטי )סנדוויץ'( בעל  להתקנה בתוך המבנה שלטים

 שלטים  מחוץ למבנה יהיו מפח מגולוון, צבועים.

 מטר לפחות. 5.0שלטים יהיו ניתנים לקריאה ממרחק של 

 בשלטים יסומנו כיווני זרימה, סוג הנוזל, יעוד האביזרים וכו'.

 

 .  אופני  מדידה מיוחדים ותכולת המחירים07.07

 א. כללי

כוללים את מלוא התמורה  -מחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה ובכתב הכמויות 

עבור ביצוע העבודה, אספקת חומרים, האביזרים, הספחים, חומרי עזר וכל הדרוש לביצוע מושלם של 

בר מוזכר מפורשות במסמך זה או בכתב הכמויות ובין אם כלל עבודותיו של הקבלן באתר, בין אם הד

 אין הוא מוזכר כלל.

שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ו/או ריבוי ספחים עקב שינוים בתוואי הצנרת ביוזמת הקבלן ו/או 

 לא ישמשו עילה לשינוי מחירי היחידה לעבודה הנתונה.  -המפקח 

עלות צוין אחרת, המחיר בכתב הכמויות מתייחס ל כל הסעיפים בכתב הכמויות הינם למדידה. אם לא

 אספקה והתקנת המוצר בשלמות.הייצור, הובלה, 

ביצוע מדידות, בדיקות כל שהן, הזמנת שרות שדה ונציגי של חברות מקצועיות כלשהם,  העברת 

   יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. –דגימות לאישור המפקח וכד' 
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וע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין, מפקח ו/או  קבלנים אחרים במסגרת לא ישולם בנפרד עבור ביצ

 מכרז/חוזה זה.

 

 ב. תכולת המחירים 

מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז/ חוזה זה ייראו מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב 

 הכמויות ככוללים את ערך:

 י הסעיפים השונים.כל המפורט והאמור בתוכניות ובתיאור הטכני, לגב (  1

השימוש בכלי עבודה חשמליים ומכניים, מכשירים, מכונות, פיגומים, כלי הרמה, רתכות, וכל   ( 2

 ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות.

אספקה והובלת  החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם  ( 3

 ופריקתם.

 , תמיכות וכל שיידרש לאישור המפקח.אביזרים, ציודצנרת, העברת דגמים של  ( 4

אספקה, הובלה והרכבת פיגומים, סולמות וארעיים אחרים, הדרושים לביצוע עבודות,  ( 5

 פריקתם וסילוק מאתר לאחר סיום העבודה.

הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון, ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, הוצאות משרדיות  ( 6

מדידה ועריכת התכניות ,  AS MADE  ים למסירת העבודה, תכניות והוצאות עריכת מסמכ

 "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך.

 

 ג. עבודות עפר
 

כלול במחירי הצינורות, התאים ויתר הסעיפים  -המילוי המוחזר והידוקו  סביב צינורות, תאים וכד' 

 בכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.

לא תימדד בנפרד אלא תחושב בתוך  -ם או חפירת ידיים חציבה בסלע או בכל סוג הקרקע האחרי

החפירה הכללית הכלולה במחיר הנחת הצינורות, התאים וכיו"ב המפורטים בסעיפים השונים בכתב 

   הכמויות.

למרחק ועודפי חפירה כגון הרחקת פסולת  נלוותמחירי החפירה כוללים גם את ביצוע עבודות ה

 .לכל מרחק שיידרש ת המוסמכותולמקום מאושר ע"י המפקח והרשויו

לקבלן לא תשולם כל תוספת עבור תיקונים, הרחבות וכד' הדרושים להשלמת החפירות גם אם תעשנה 

 וכו'. . ניקוזבידיים וכן במקרה של הפרעות וסמיכות למערכות חשמל, טלפון, מים, ביוב

 

 ד. צנרת

ברים במקום כולל אורך הספחים, הצינורות מכל סוג ימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחו

 האביזרים, הציוד וכד'. 

 להלן מפורטת תכולת מחירים ועבודות הכלולות במחיר הצינורות שעבורם לא ישולם בנפרד:

חיבורים וכל הנדרש אוגנים, מופות ריתוך, אספקה, הובלה, אחסון והנחת צינורות, ספחים,   -

 .לביצוע לרבות כל העבודות הנלוות

  .הצנרת ני וספקיבדיקות כלשהן, לרבות פיקוח שרות שדה של יצרביצוע   -

אמצעי , התליות, התמיכות, החבקים, הקונזוליםכל , עם אטמים וברגים הצינורות עצמן  -

  קביעה אחרים וחומרי העזר, חיוץ בין הצנרת  למתלים / תמיכות מכל  סוג.

 ספחים:            -
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 משולמים בנפרד בהתאם לכתב הכמויות.   -ור צינורות פלדה מגולוונים *ספחים וחיבורים עב             

 -מ"מ ומעלה  75בקוטר  HDPE*ספחים וחיבורים עבור צנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה               

לא משולמים בנפרד ומחירם כלול בסעיפי  –מ"מ ומטה  63משולמים בנפרד. ספחים בקוטר 

 צנרת.

 ./פלדהפוליאתילןוצנרת   פוליאתילן/פוליאתילןם, אביזרים וספחים בין צנרת חיבורי            -

או קירות  כנגד חדירת מים, במיוחד בחדירות דרך הגגהמעברים איטום ושרוולי מעבר   -

   בהתאם לדרישות יועץ איטום. –חיצוניים 

 לצינורות  שנפגעו. צביעה או עטיפה חיצונית לצינורות השונים, כולל תיקוני צבע, צפוי וכד'  -

 .ניקוז מי גשם וניקוז מזגניםניקוי יסודי של קוי ו  שטיפה  -

 

 ם ניקוז מי עיבוי. מחסוה

התקנה בשלמות לרבות וספקה אלפי יחידות.  מחיר היחידה יכלול מחסומי ניקוז מי עיבוי ישולמו  

 והתאמות לצנרת. אביזרי חיבור הדרושים

 

 שוחת איסוף שמן. ו

שולם כקומפלט ומחירה כולל ביצוע חרושתי עם הכנת פתח לחיבור צנרת שמן וביטון שוחת איסוף ת

 הצנרת לאחר התקנת השוחה באתר.  

 

 . שילוטז

נכללים במחירי היחידה בסעיפים השונים  – ושוחת איסוף שמן ציוד  ,שילוט וסימון צנרת, אביזרים

 של החוזה ולא משולמים בנפרד.
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 מתקני חשמל - 08פרק 

a. תיאור העבודה 

 להלן תיאור מפורט של העבודה הכלולה במסגרת זו: 
 

 תכולת העבודה 08.1.1
 במסגרת זו כלול ביצוע כל מתקן החשמל הסמוי לשרות במבנה. 
 מתקן הכוח מ.ג./מ.נ. שנאי וכו' מבוצע במסגרת אחרת. 

 
 הארקת יסוד 08.1.2
 ביסודות המבנה, יבצע הקבלן הארקת יסוד. 
ערכת זו כוללת, הארקת כלונסאות, טבעת הארקת יסוד היקפית, יציאות חוץ בקופסא, מ

 ויציאת פנים.
 הכל כמוראה בשרטוט.

 יתר פרוט המערכת ראה בהמשך.
 מתקן חשמל תאורה וח"ק 08.1.3

 כל מתקן החשמל יהיה סמוי ביציקות המבנה. -
 ה וח"ק.תוואי היקפי בקומת הכבלים ובחדרי החשמל, של תעלת רשת לתאור -
 בצנרת מריכף שהוכנה ביציקות המבנה. N2XYקווי החשמל כבלים מסוג  -
 יחידות ח"ק שקועות בקיר. -
 .54IPהרמטי פיבר/ LEDגופי תאורת פנים,  -
 לפחות. 54IPאטומים ומוגנים  LED ,W100גופי תאורת חוץ  -
 נקודות הכנה בלבד )צנרת + חוטי משיכה( למערכת גילוי עשן. -

 ה בהמשך ובתכניות.יתר פרוט המתקן, רא
 

 לוח חשמל לשרות  08.1.4
 להלן תיאור מתומצת של לוח החשמל: 
 מבנה פח צבוע אפוקסי. -
 מבנה להתקנה לקיר, בעומק מינימלי. -
 בחזית דלת סוגרת. -
 פנלים פנימיים מתפרקים מפח צבוע. -
 כניסות ויציאות מלמטה בלבד. -
 שדה מהדקים בחלק התחתון. -
 ידית מפסק ראשי בולטת מבחוץ. -

 יתר פרוט הלוח וציודו ראה בהמשך.
 

 קו הזנה לחשמל  08.1.5
 הזנת החשמל אל לוח השרות תהיה מתחנת הטרנס. סמוכה )תחנת אחזקה(. -
 התוואי קו ההזנה ,תת קרקעי, כבל בצנרת תת קרקעית. -
 סוג הכבל וקוטר הצנרת לפי תכנית. -
חווט הקבלן לפסי בלוח תחנת הטרנס. הסמוכה, יתקין הקבלן יציאה )מאמ"ת(, אותו י -

 צבירה ולמהדקי יציאה.
 יתר פרוט קו ההזנה ראה בהמשך ובתכניות.

 תוואים תת קרקעיים שרוולים צנרת ושוחות   08.1.6
 מהמבנה, יתקין הקבלן שרוולים למערכות השונות: 
 מתח גבוה -
 מתח נמוך -
 מתח נמוך מאוד -

 פרוט השרוולים מופיע בתכנית.
 ם בשוחות כמוראה בתכניות.תוואי השרוולים אל המכס, מסתיי

כולל הקמת שוחת הסתעפות על הקו  –תוואי הזנת תקשורת אל המבנה, מקו תת קרקעי קיים 
 הקיים הנ"ל, הכול כמוראה בשרטוט.
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התוואים התת קרקעיים למערכות השונות, יהיו צנרת פלסטית בחפירות. בקטעים מסוימים 
 דרוש לפתוח )ע"י ניסור( משטחי אספלט.

 יעשה על פי המפרט הכללי. כל הנ"ל 
 יתר פרוט השונות והתכניות ראה בהמשך ובתכניות.

 מערכת גילוי עשן  08.1.7
 )להלן "קבלן משנה לגילוי אש ועשן"(עבודה זו תבוצע ע"י קבלן מטעם רשות שדות התעופה. 
 לעבוד במבנה, לתאם אתו את כל עבודתו וצרכיו. קבלן גילוי אש ועשןעל הקבלן , לאפשר ל 
   גם על עבודות   בכל הקשור לחוקי העבודהיהיה אחראי על בטיחות   קבלןהמנהל העבודה של  
 קבלן גילוי אש ועשן, בגין האמור לעיל לא יקבל הקבלן תוספת כספית כלשהיא ועליו לכלול              
 תשומה זאת במחירי היחידה.             

 
 שונות  08.1.8

 בדיקת בודק פרטי
החשמל, מבוצע במסגרת זו, ייבדק ע"י בודק חשמל פרטי, מורשה, בדרגה כל מתקן 

 הנדרשת, הבודק ימציא דו"ח בדיקה ואישור הכנסת מתח. 
 

b. לוח חשמל לשרות בתחנה 

 כללי .א

 ובהתאם לחוק החשמל. 08.07חשמל יבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק הלוח 

מתמיד של מכון במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח  ההלוח יבנ
 . 9002התקנים הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי ת.י. 

הלוח יצרן מקור למבנה הלוח. של  תקף במפעל בעל אישור הסמכה ההלוח יבנ
 על כל חלקיו.  לוחות מיתוג ובקרה – 61439בהתאם לתקן ישראל  הייבנ

פנימיים,  ופנלים חיצוניות ל דלתותוכליהיה תיבת פח צבועה אפוקסי, ותהלוח 
 .מחוזקים בברגים

 ציוד הלוח .ב

הקבלן יבחר את הציוד מבין הספקים  ציוד הלוח יהיה מתוצרת יצרן אחד.כל 
 הבאים:

ABB  /EATON  /ELECTRIC  SCHNEIDER 
הלוח באמצעות ידית מצמד, אלא אם צוין  חזיתלהפעלה מ המפסק הראשי יהיה

 אחרת.

 הכנות לבקרת מבנה

מבנה יהיה מופרד מכל סרגל אחר, סרגל מרוכז אחד לכל  סרגל מהדקים לבקרת
 לוח.

תכנית סרגל מהדקי בקרה תכלול שרטוט כל מגעים/סלילים/נורות וכל ציוד 
 הבקרה.
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 נספח א'

 

 61439התאמה לתקן ישראלי ת"י  -הצהרה     

 

 _______________________ שם הפרויקט:

 

 _______________________  כתובת:

 

 _______________________  :שם היצרן

 

  מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 

 _______________________ שם ודגם המוצר:

 

 _______________________ אשר סופקו בפרויקט:

 

  על כל חלקיו. 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

 

 ______________________________       תאריך    __________ המסמך נכתב )מקום(

 

 באנו על החתום:

 

 יצרן לוח החשמל א.

 שם החותם   _________________ 

 

 מהנדס החשמל המתכנן את מתקן החשמל ב.

 שם החותם   _________________ 

 מספר רישיון  _________________   
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 עבודות טיח  -  09פרק 

 

 טיח חוץ וטיח צמנטי 09.02
 

וני יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים, מיושרים וללא פני המשטח החיצ 09.02.01
 שקעים ובליטות.

 
 יום לפני הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה. 09.02.02

 
לפי  1:3השכבה התחתונה של הטיח תהיה שכבת הרבצה ממלט צמנטי ביחס  09.02.03

 במפרט הכללי ומחירה כלול במחיר הטיח. 09.02.42המפורט בסעיף 
 

אשפרת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפרת  09.02.04
 הטיח תעשה באותו אופן.

 
ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי.  1:3.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  09.02.05

 " או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.SBRג'י. בונד" או "
 

יכט אקרילי גמיש טראגו ווייט לס , גימור לפי קטלוג טיח החוץ יבוצע עם של            09.2.06
 או ש"ע מאושר ע"י האדריכל. WO221טמבור 

 
 

 

 :אופני מדידה  09.02

 

 .כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח 09.02.01

 

 .לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב 09.02.02

 

המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף  09.02.03

 .וכיו"ב
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 עבודות אלומיניום: - 12פרק 

 תחולת פרק:   12.01

 מפרט זה מתייחס לעבודות אלומיניום כלליות )כגון חלונות, דלתות, ויטרינות וכד'(. .א

ם, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל הקבלן יהיה אחראי בין היתר גם לתאו .ב

 המרכיבים הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

 תקנים, תקנות ומפרטים:   12.02

כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון והבנייה, דרישות הרשויות המוסמכות, המפרט הכללי,  .א

היצרנים  המפרט המיוחד, התקנים הישראלים ומפרטי מכון התקנים העדכניים, הנחיות

 והוראות התכניות והוראות האדריכל.

", עפ"י החלטת האדריכל, המעודכן יחול הן על החלונות והן על E" או "Dקבוצה " 1068ת"י  .ב

 הדלתות והויטרינות לרבות כל השינויים שיידרשו לכך.

במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההוראות השונות תיקבע הדרישה הגבוהה  ו/או  .ג

 ר.המחמירה ביות

 מפרטי מכון התקנים:   12.03

במפרט הכללי בתוספת המפרטים  12002מפרטי מכון התקנים עפ"י הרשימה המפורטת בסעיף  .א

 העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק הנ"ל.

 המפעל והקבלן:   12.04

המפעל לייצור הפרופילי יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים הרלוונטיים ובעל ותק  .א

 שנים בייצור מוצרים אלה. 8 -ת משלא יפח

שנים בעבודות  5קבלן משנהב לביצוע עבודות האלומיניום יהיה קבלן בעל ניסיון של לפחות  .ב

אלומיניום במבני ציבור. המפקח רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל  קבלן, או מפעל שלדעתו 

 הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.

שנים מיום קבלת הבניין ע"י  10ת בכללותה על כל חלקיה למשך הקבלן יהיה אחראי למערכ .ג

 המזמין.

 

 :תכניות עבודה ודוגמאות   12.05

( ודוגמאות של 1:1הקבלן יכין על חשבונו, תכניות מפורטות, פרטי ייצור )בקנ"מ  .א

 הפרופילים, הפרזול, הזיגוג, הגמר וכד'.

  שך.התכניות והדוגמאות לאישור האדריכל במועד המפורט בהמ

 האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך האישורים.

לא תבוצע שום עבודה לפני אישור סופי של כל פרטי התכניות. למען הסר ספק, יצוין כי 
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העבודה לכל התקנים,  אישור זה אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת

 ו הכוללת לטיב עבודתו.המפרטים התקנות וההנחיות, וכן מאחריות

מועד הבאת התוכניות הפרטים, דוגמאות הפרופילים, הפרזול, הצבע וכד' לאישור יהיה  .ב

יום מחתימת החוזה או במועד מוקדם יותר שייקבע ע"י המפקח לשם הבטחת  14תוך 

 הביצוע בהתאם ללוה"ז.

ני הפתיחה, הקבלן גם יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל המידות, גודל הפתחים וכיוו .ג

יודיע למפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות באתר לבין התכניות המאושרות 

ויקבל את הוראות המפקח לגבי ההחלטה הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל, רואים אותו 

 כמי שערך את הבדיקות והוא יישא באחריות לכל הנזקים שעלולים לנבוע מכך.

מרווחים המתאימים לצורך התפעול הנכון,  הקבלן אחראי בין היתר גם להשארת  .ד

 ת הכוללת.כהפתיחה והניקוי של פריטי האלומיניום השונים ושילובם במער

 :סיווג ובדיקות   12.06

( ות"י 1990 12.011)מפרט כללי פרק  2כל פרטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי  .א

 .Eכינוי  1068

יב משקופים סמויים בטרם ביצע בדיקה של הקבלן לא יחל בייצור פריט כלשהו, ולא ירכ .ב

כל התכניות )אדריכלות ומערכות(, מדד ובדק את כל המפתחים, העביר את ההערות 

 לאדריכל, וכן בטרם קיבל אישור מהאדריכל על תכניות הביצוע ועל אב הטיפוס במקום.

 

 חומרים, פרזול, חיזוקים וגמר:    12.07

 חומרים:  .א

הכללי בהתאם  12022יגוג בהתאם למופיע בסעיף עובי הפרופילים וסרגלי הז .1

 .2לכינוי 

 מ"מ. 1.4 -עובי הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מ .2

בכל מקום בו יש לחבר חלק אלומיניום אל חלק ברזלי או מתכתי אחר,  או  .3

במקום שהאלומיניום בא במגע עם טיט רטוב, ימנע הקבלן מגע ישיר ביניהם 

 ספוגי עפ"י קביעת האדריכל. ע"י חציצה בחומר פלסטי שאינו

כל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים גם פרופילי חיזוק וסגירה עד    .4

 לאלמנטים הקונסטרוקטיביים.

כנ"ל לגבי חיבור אלמנטי אלומיניום ואלמנטים כגון קורות או עמודי פלדה  .5

 )לרבות אמצעי הפרדה בין חומרים ואמצעי בידוד אקוסטיים.

אים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש יש להשתמש בפרימר מת .6

הדבר. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככלל, יש להעדיף חומרי איטום 

 אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר.
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 פרזול: .ב

הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו לפני  שסופקו  .1

 הפריטים לאתר.

שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, בכל מקרה אחראי המציע 

כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול 

תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו 

 בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי חלידים.

הם, המופיעים במפרט וברשימות ירוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניפ .2

הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים 

הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או הנדרשים לפעילות מושלמת של 

הפריט במקומו ו/או הנדרשים בהתאם לתקנות ו/או דרישות הרשויות 

 המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל.

הקבלן לוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לאינטרקום   על  .3

 ופתיחת חשמלית ו/או צורות פתיחה אחרות.

 ופיעו במפורש ברשימות האלומיניוםכל זאת גם אם לא ה

 

כל חלקי הפירזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד )כגון: נירוסטה   או  .4

ציפוי אלקטרוליטי בגמר  זהה ברונזה( ומצופים בכל צידיהם הגלויים ב

 לאלמנטי האלומיניום.

הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצר "הווי" "נורמבאו" או "אוברלק" או   .5

 ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל, אלא אם צויין אחרת.

כל הצירים ואביזרי הדלתות יהיו מסוג מתפרק ומוברג לכנף המשקוף      .6

 ומחומר בלתי מחליד.

ור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד באזור חיב .7

 הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

כל הפרזול יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלבד ובשום מקרה לא  ע"י  .8

 מסמרות.

 הקבלן יגיש לאישור את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים. .9

 ם ובהתאם למפורט ברשימות.הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופילי .10

מפתחות לכל מנעול  3כל המנעולים, הדלתות והחלונות יהיו מנעולי צילינדר,  .11

 בתוספת מפתח מסטר, כגון "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.

עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת  המוזמנת 

 בחלק הבניין המבוצע, לחלקים עתידיים בבניין.
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כל דלת כניסה ליחידה ו/או לבניין תכלול מנעולי "גמא" משופרים עם רוזטה  .12

 מחוסמת למניעת קידוח. 

 חיזוקים וחיבורים: .ג

ל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים גם פרופילים לחיזוק וסגירה על  כ .1

 אלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.ה

 ם, או מסמרות, יבוצעו כך שלא ייראו בחזית.חיבורי הפינות בברגי .2

 מעלות. 45פרופילי האגפים יחוברו ב"גרונג" 

בכל מקרה החיבור ייעשה בעזרת אביזר מפינה מאלומיניום אשר יוכנס למלבן 

 ולאגף כשהם טובלים בחומר איטום כגון אפוקסי.

יו ברגים, אומים, דיסקיות, מסמרות וכל החיזוקים האחרים שישתמשו בהם יה .3

מצופים קדמיום או עשויים פלדה בלתי מחלידה ויהיו מספיקים בחוזקם 

 למילוי תפקידם.

 

 הגנה וגימור .ד

כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה אנטיקורוזבית עפ"י  .1

 אישור המפקח.

גוון   אם לא צויין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום בצבע קלוי בכל .2

 טלוג "ראל" )לרבות גוונים מטאליים(.יבחר האדריכל מקש

קבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת הלו"ז 

 ללא תלות בכמות ובמספר הגוונים. דוגמאת הגוון תובא לאישור לפני ההזמנה.

( קלוי, בעובי שלא יפחת SUPER DURABLEהצבע יהיה צבע פוליאסטר משופר )

שנה  20 -יות לגבי דהייה, קילוף והתנפחויות לא תפחת  ממיקרון והאחר 80 -מ

 (. GBS BSG ,QUAICOAT 596)התאמה לתקנים אירופאיים 

האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין גמר אלומיניום מאולגן בכל גוון שהוא ו/או 

 אלומיניום מלוטש. כפי שצויין בסעיפים קודמים.

האלומיניום תהיה אלגון,  במידה שהחלופה שיבחר האדריכל לגימור אלמנטי

. העובי 325הוא יהיה בגוון טבעי מלוטש ויתאים לדרישות הנקובות בת"י  

 מיקרון לפחות. 30הממוצע המינימלי של שכבת האלגון יהיה 

כל חלקי הפלדה שישולבו בעבודת האלומיניום יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית  .3

עת המפקח באבץ קר של מיקרון או לחילופין עפ"י קבי 80באבץ חם בעובי של 

מעטפת ובהתאם לדרישת במיקרון לפחות וזאת בהתאם למיקום החלק   25

האדריכל והמפקח. כל חלקי הפלדה יגולבנו לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. 

 לבון קר בהברשה.גחלקים שיפגעו באתר הבנייה יתוקנו בחומר 
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 עבודות מיזוג אוויר – 15פרק 
 

 תאור הפרויקט: 15.01
 מבנה חשמל במעבר גבול נהר הירדן. נה, נשוא מפרט זה, הנו המב

במבנה מתוכננת מערכת מיזוג אוויר המבוססת על יחידות מפוצלות עיליות בחדרי החשמל 
ומפוחי אוורור בחדר השנאים. היחידות תהיינה מיוחדות, עם אינוורטר ותואמות לפעולה 

מעלות צלסיוס ותנאי  45נית היא בתנאים של עמק הירדן. זאת, כאשר הטמפרטורה החיצו
 .50%מעלות צלסיוס ולחות יחסית של  27הפנים, בכניסה למאייד, הם טמפרטורה 

 העבודה כוללת:  15.02
 העבודה כוללת אך לא תוגבל בזה, לאספקות, מלאכות וההתקנות הבאות:

 חציבות בבטונים ובקירות לבנים ובלוקים להכנת פתחים ומעברים. א.

מוש במתקני הרמה ופיגומים למיניהם, וכן כל סידורי הבטחות הנדרשים הספקה ושי ב.
 להובלה הרמה הצבה והתקנה של כל פריטי המערכות.

הספקה של חומרי עזר, חומרים אקוסטיים ומסגרות, הנדרשים להתקנה של ציוד  ג.
 מיזוג האוויר.

לו המפקח. חבור זמני של כוח ומאור אשר יעשה על ידי הקבלן ממקום אשר יורה  ד.
התקנת לוח חלוקה על ידי קבלן מיזוג האוויר. בהעדר אפשרות לחיבור זמני, יספק 

 ויפעיל הקבלן גנרטור בהספק מתאים כפי הנדרש. לבצוע עבודתו.

יחידות מיזוג אויר מפוצלות, הכוללות: מדחסים, מעבי אוויר, מפוחים, מנועים,  ה.
ת קרר מבודדת לרבות שרוולים, נחשוני קירור, מערכת חימום במשאבת חום, צנר

מסננים, מדפים, לוח חשמל, חווט ואינסטלציה חשמלית ואביזרי הפעלה ויסות 
היחידות תהיינה מוצר מוגמר של אחת החברות המצוינות בתוכניות.  ובקרה, וכד'.

 מפוחים לאוורור חדר השנאים שיתפקדו גם כמפוחים לפינוי עשן.

ויר את כל יתר האביזרים הדרושים לשם קבלת מתקן בנוסף, תכלול עבודת מיזוג האו .ו
מושלם ולשם הבטחת פעולתו התקינה והסדירה, גם אם אלו לא צוינו במפורש במפרט 

 ובכתב הכמויות.

 העבודה אינה כוללת:  15.03
הרץ. ההזנה תינתן לקבלן במקום שיקבע  50וולט,  230פזי,  חדאספקת זרם חשמלי,  א. 

 ן לתאם עם המנהל את מיקום וצורת החיבור של ההזנה.על ידי המפקח. על הקבל

 התקנת צנרת ותעלות האוויר: 15.04
חיבור הצנרת ותעלות האוויר לאלמנטי המבנה יעשו אך ורק על פי פרטים ואביזרים 
המאושרים על ידי המפקח. אין לבצע כל חיבור שהוא לאלמנטי הבניין שלא אושר מראש על 

 ידי המפקח.

אוויר יותקנו על גבי מתלים שיחוזקו לתקרות, לקירות ולרצפות, אך ורק הצנרת ותעלות ה
באמצעות בורגי "פיליפס", ברגים ולוחות תמיכה, או על ידי ריתוך לוחות ברזל המותקנים 
ביציקות הבטון. השימוש במכשירי ירייה לא יותר. יותר להשתמש אך ורק במתלים אשר 

 יקבלו את אישור המפקח.

 פרופילי התמיכות יהיו מגולבנים בטבילה חמה.מוטות ההברגה ו

בזמן התקנת הצנרת ותעלות האוויר יש להקפיד לא לחרוג ממפלסי הגובה המותרים 
להתקנה ולהשתמש במתלים ותמיכות בצורה כזאת שלא תגרום להנמכת המפלס התחתון 

 הכולל של התעלות והצנרת.

והן על מנת למנוע רעידות בצנרת , 15בכל מקום שיידרש, הן כמפורט במפרט הכללי, פרק 
 ו/או העברתן לאלמנטי בנין, יתקין הקבלן מתלים קפיציים לצנרת ולתעלות האוויר.

על הקבלן להגיש לאישורו של המפקח את פרטי המתלים ואמצעי התליה של הצנרת ותעלות 
 האוויר. יותר להשתמש אך ורק במתלים אשר יקבלו את אישור המפקח.

כל העבודות בצנרת הקרר יעשו בריתוך. חיבורי הברגה בצנרת לא יאושרו, כל חיבורי הצנרת 
 יבוצעו אך ורק בפיקוח ואישור יצרן הציוד המותקן.



60 

 

 כל אביזרי הצנרת יהיו חרושתיים.

. כל שנוי כוון או הסתעפות בצנרת 5/8לא יאושרו כפופים בצנרת נחושת בקוטר העולה על "
די שימוש באביזר סטנדרטי )קשת או הסתעפות( נחושת, בקוטר גדול יותר, יעשה על י

 , יעשו אך ורק באמצעות מכשיר כפוף מתאים.5/8מתאים. כפופים בצנרת בקוטר עד "

כל הצנרת ותעלות האוויר יסומנו לאחר ההתקנה, בסימוני צבע, בחיצים ובטבעות סימון, על 
 פי הנהוג במתקני המזמין.

 בדוד תרמי ואקוסטי: 15.05
את תעודות  .1001ורק בחומרים התואמים מכל הבחינות את דרישות ת"י  יש להשתמש אך

 האישור לעמידה בתקן יש להגיש לאישור המפקח לפני הזמנת הבידוד.

בדוד תרמי, של המפרט הכללי, תהא הצפיפות המזערית של:  - 15.06בניגוד לאמור בפרק 
 הקליפות המוקשות מסיבי זכוכית

 (.LBS/CUFT 2מ"ק )ק"ג ל  32 בדוד אקוסטי פנימי

 (.LBS/CUFT 1.5ק"ג למ"ק ) 24 בדוד תרמי חיצוני

 ס"מ לפחות. 2.5עובי המזערי של הבידוד התרמי והאקוסטי לתעלות האוויר יהיה של 

בידוד צנרת בקליפות "ארמפלקס", יעשה במידת האפשר על ידי השחלת הקליפה השלימה 
ך אורכי להתקנת הבידוד, ייסגר החתך, על הצינור, ללא חיתוך אורך. באם נדרש לבצע חיתו

, על פני כל החתך. עובי הבידוד מ"מ 2לפיפת ארג וציפוי סילפס בעובי של בנוסף לדבק, גם 
המצוין בתוכניות ובכתב הכמויות הינו העובי המדוד של הבידוד ולא העובי הנומינלי. על 

הוא יהיה בכל מקרה  הקבלן לוודא כי אם קיים טולרנץ אצל הספק של חומרי הבידוד, הרי
 לכוון הגדלת העובי ולא הקטנתו.

 להלן פרטי חומרי הבידוד שיש להשתמש בהם:

 :למיזוג אוויר מפוצלות בידוד יחידות .א
לטיפול באוויר יבודדו בבידוד אקוסטי פנימי מסיבי  העצמאיות כל תאי היחידות

על הגג יבודדו  היחידות המוצבות ס"מ לפחות.  2½זכוכית )מפיברגלס(, בעובי של  
 מ"מ. 50בבידוד כנ"ל, אך בעובי של 

הבידוד יהיה מלוחות שלמים, ללא חתכים, ויוגן בקצוות באמצעות חפיפה בפרופיל 
פלדה. יש למנוע גשר קור בין הצד הפנימי לצד החיצוני של הפנלים והפרופילים 

 המרכיבים את היחידה.

 ת. ק"ג למ"ק לפחו 48הבידוד יהיה בעל משקל נפחי של 

 :עילית מפוצלתיחידת מיזוג אוויר  15.06

 מאושר על ידי המפקח.וכמפורט בכתב הכמויות. היחידה תהייה כמצוין בתוכניות 

יחידות מזוג אויר, יתווספו הפרטים  15025-מזוג אויר, פרק  -בנוסף לאמור במפרט הכללי 
 דלהלן:

 ספון ניקוז עשוי מחומר פלסטי עם פתח ניקוי תחתון. א.

 ונסטרוקצית הצבה/תלייה, מברזל מקצועי.ק ב.

אורך הצנרת לכל מזגן  מערכת צנרת גז קרר, המתאימה לפעולת חימום כמשאבת חום. ג.
 מטר. 10

היחידה תצויד במערכת שמירת לחץ ראש באמצעות וויסות סיבובי מפוח המעבה  ד.
 באופן רציף. )אינוורטר(.

ומוגן מפני קורוזיה ע"י ציפוי אפוקסי  בתנאי עמק הירדן, מעבה מוגבר לפעולה שקטה .ה
 .או ציפוי הגנה אחר מאושר

 היחידה תהייה שקטה בפעולתה ותצויד במערכת הפשרה אלקטרונית. .ו

היחידה תצויד בלוח חשמל פנימי, בלוח הפעלה מרחוק ובמערכת פיקוד ובקרה  .ז
תקע -מושלמת. חיבור הכוח והפיקוד ליחידה יהיה באמצעות מפסק בטחון או שקע

 נשלף.

 היחידה תהייה מוצר מוגמר מתוצרת חברה כמצוין בתוכניות.
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 אינסטלציה חשמלית: 15.07
הקבלן יספק ויתקין את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד, מלוחות החשמל ועד ליחידות 
וליתר חלקי הציוד החשמלי, וכן כל קווי הפקוד בין הלוח ליחידות הקצה ואביזרי הפיקוד 

 השונים.

סטלציה החשמלית תבוצע בקווים כמתואר להלן, בין חלקי המתקן השונים, לרבות האינ
 מנועים, פיקוד, לוחות חשמל וכו' תהייה מושלמת על כל אביזריה ופרטיה, כנדרש.

סיומת הצינורות לאביזרים השונים תהייה בצינורות גמישים. כל היציאות מהרצפה 
ולל כל האביזרים להגנה ואיטום בין הכבלים לאביזרים תוגנה על ידי צינור מים מגולבן, כ

וקצוות הצינורות. כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליד או 
 יצופו בציפוי המונע חלודה.

המוליכים יהיו בצבעים שונים וצבעם יסומן בתכניות החווט החשמלי. חתך כל מוליך לא 
 ממ"ר. 1½ -יהיה קטן מ 

ינסטלציה החשמלית תתוכננה בתאום עם דרישות החשמל של המזמין או בא תכניות הא
 כוחו, ותכלולנה את כל האביזרים בהתאם לדרישות החשמל של המזמין.

 כל תוכניות האינסטלציה החשמלית תימסרנה למפקח לאישור לפני הבצוע.

מושחלים  קווי חשמל המותקנים מתחת לרצוף ו/או רצפת בטון, בתוך המבנה, יהיו מכבלים
 בתוך צינורות מתאימים.

, או כבלי PVCקווי חשמל המותקנים בתוך קירות יהיו מוליכים מנחושת מבודדים ב 
“XLPE” ."מושחלים בתוך צינורות פלסטיים מטיפוס "מריכף 

קווי חשמל המותקנים על הטיח, קירות או תקרות, בתוך המבנה, יהיו מוליכים מנחושת, 
", מושחלים בתוך צינורות פלסטיים קשיחים או בתוך "XLPE או כבלים  PVCמבודדים ב 

תעלות מפח מגולבן, צבוע או מחומר פלסטי. הכל לפי דרישות המפקח. קופסאות החיבורים 
 יהיו ממתכת.

 מתאימות. PVCהאינסטלציה החשמלית תותקן בתוך תעלות 

 .IP-55ל כל היחידות הקלות תהיינה עם אינסטלציה חשמלית ברמת בידוד מיזערית ש

הקבלן אחראי שהאינסטלציה תעבור את בקורת חברת החשמל הישראלית ותתקבל על ידה. 
העברת הביקורת תעשה על ידי הקבלן ותעודת האישור על קבלת המתקן על ידי חברת 

 החשמל או בודק מוסמך, ללא הסתייגויות, תימסר למפקח.

ות במפרט לעבודות החשמל של הקבלן יהיה כפוף בבצוע עבודתו לתקנים ולדרישות המפורט
 המבנה, בין אם צורף למפרט זה ובין אם לא.

עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון, 
 מתאים לעבודה זו לפי החוק.

 המועד לביקורת על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך, יקבע בתאום עם המפקח.

 לתשומת לב הקבלן:

אינסטלציה החשמלית יהיו על גבי סולמות, מגשים או תעלות, אשר יוכנו על ידי מהלכי ה
הקבלן. על הקבלן לתאם ולקבל אישור המפקח לכל תוואי של מהלך צנרת החשמל מכל סוג 

 שהוא.

 ציוד עמיד אש:

האינסטלציה החשמלית המוליכה מלוח החשמל ועד לאלמנטי הציוד העומד בפני אש, תהא  
דקות  180ד עמיד באש המאפשרת לפריטי הציוד לפעול באופן תקין מכבלים עם בדו
 .C800°בטמפרטורה של 

בהתאם לתקן  FREE HALOGEN, מסוג E90 180 FE+NH+HXהכבלים יהיו מטיפוס 
0207 - 0472 VDE. 

המפוחים המסווגים כמפוחים להוצאת עשן, יחווטו בכבלים חסיני אש. ליד כל מפוח 
מעלות צלסיוס  250וח יותקן מפסק ניתוק לטמפרטורה של להוצאת עשן, המרוחק מהל

המאפיין ע"י "קשטן". מפסק הביטחון  יצויד באפשרות נעילה   PALAZZOLIכדוגמת 
 המפסיק כלול במחיר המפוח. מכאנית.
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 התקנות חוץ של מערכות החשמל: 15.08
, יהיו בכל מקרה בו ציוד מכל סוג שהוא; מנועי חשמל, לוחות, אינסטלציה חשמלית

מותקנים בצורה גלויה בחוץ, יהיו אלה בנויים ומותאמים באופן מיוחד לעמידה בתנאי חוץ, 
 מוגנים בפני חדירת מי גשם, לחות, אבק וכו'.

לפחות, ויצוידו כל  IP-54המנועים יהיו מטיפוס סגור הרמטי, עם אטימה בהתאמה לתקן 
של הכיפה יהיו מגולבנים בטבילה אחד בכסוי כיפתי חופף עשוי פיברגלס. אלמנטי הקישור 

 חמה. מחיר הכיפה ייכלל במחיר המנוע.

 הארקות: 15.09
ויוודא חיבורם למערכת ברגי הארקה על גבי פריטי הציוד השונים  הקבלן יוודא קיום

 ההארקה של המבנה, זאת בהתאם להוראות מהנדס החשמל של הפרויקט.

 מערכת הפעלה בקרה וויסות: 15.10

 כללי א.
ן יספק ויתקין את כל אביזרי הקצה, החווט והזיווד הדרושים, להתקנה של כל הקבל

אביזרי הבקרה בקווים וכן באזורים הממוזגים. כל החווט הנדרש לחיבור הבקרים 
 בלוחות ולאביזרי הקצה, ייעשו על ידי הקבלן.

המערכת תהייה מקורית של היצרן, ותכלול את כל המרכיבים הדרושים לפעולה 
ותקינה כגון: מתנעים, מפסיקים, רגשי טמפרטורה, בקרים, לוחות פיקוד  מושלמת 

אלקטרוניים, מפסיקים הדרגתיים, טרנספורמטורים, מודוטרולים, שסתומים  
 אוטומטיים, מגעי גבול, מגעי עזר, ריילים וכו'.

 :מיזוג אוויר מפוצלותיחידות  .ב
רן היחידה, אשר יותקן  הפעלת היחידות תהייה מלוח הפעלה מקומי, מקורי של יצ

הפעלת המערכת וכן שליטה על מצבי הפעולה ונקודות הבקרה של  באזור הממוזג.
 .Set Point)יחידות הקצה השונות 

ומפסק  מפסק תלת מהירותי מפסק הפעלה,צג עם בורר תצוגה, לוח ההפעלה יכלול 
 לחימום. ואקירור בחירת מצב העבודה; ל מחליף

מצב היחידה ותאפשר הפעלת קירור או חימום בהתאם להפעלת היחידה תפעיל את 
 .המפסק הבורר

עם קיום דרישה לקירור, תופעל יחידת העיבוי במצב קירור, על כל מרכיביה, בהתאם 
 לסדר שנקבע על ידי היצרן.

עם קיום דרישה לחימום, תופעל יחידת העיבוי במצב חימום, על כל מרכיביה, בהתאם 
 לסדר שנקבע על ידי היצרן.

 מפוחי אוורור: ג.
מפסק בורר, אשר יותקן בלוח החשמל של מפוח האוורור, יאפשר הפעלת המפוח 

 כדלהלן:

המפסיק יהיה בעל  מלוח החשמל אליו מקושר המפוח, זאת, באמצעות מתג מסתובב.
שלושה מצבים. מצב הפעלה ישירה של המפוח. מצב מפוח מופסק ומצב הפעלה דרך 

ת המפוחים בדרוג, בשתי דרגות, כאשר הטמפרטורה בקר טמפרטורה אשר יפעיל א
בחדר תעלה מעל ערך נתון הניתן לשינוי. הלוח ישדר חיווי של מצב כל מפוח, )מופסק, 

 פועל, תקלה(, וכן את הטמפרטורה בחדר.

 

 :הפסקת פעולה במצב אש ד.
פס  מגע עזר יבש אשר יהיה בדרך כלל סגור, ואשר יחווט על ידי קבלן מזוג אויר עד אל

. המזגנים השוניםמהדקים בלוח החשמל, עם קבלת איתות לגילוי אש תופסק פעולת 
 זאת, למעט מפוחים לסילוק עשן, אשר לגביהם ראה להלן.

יבוצע ע"י קבלן החשמל. החיבור אל  קרבת המפוחיםהחווט מלוח גילוי אש, ועד אל 
 המהדקים בלוח החשמל של המפוח, על ידי קבלן מיזוג האוויר.

 מפוחים לסילוק עשן: .ה 
 מפוחי האוורור של חדר השנאים יהיו מתאימים לפעולה כמפוחים לשחרור עשן.

 במצב פינוי עשן המפוחים יופעלו תוך עקיפת המפסיק הבורר.
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 . C°  800דקות ב  90עמידים למשך  הזנת המפוחים תהייה על ידי כבלים חסיני אש

 

 צביעה: 15.11
 משטחי הפלדה יטופלו ויצבעו כדלהלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי, כל 

 ציוד א.
 יצבעו בצבע מגן בפני קורוזיה ובצבע גמר בתנור, בגוון מאושר.  פריטי הציוד

 כל המשטחים מפח מגולוון יקבלו טיפול מתאים לפני הצביעה.

 הטיפול בציוד, סוגי הצבעים ואופן הצביעה ייעשו לפי הוראות יועץ הקורוזיה

בע עד למסירת המתקן וקבלתו על ידי המזמין. כל יחידות הציוד הקבלן יהיה אחראי לצ
והאביזרים ימסרו למזמין עם צבע במצב תקין. תיקוני צבע וניקוי מלא ושלם של הציוד 
והאביזרים, יבוצעו על ידי הקבלן לפני מסירת המתקן. כל תיקוני הצביעה יבוצעו לפי הצורך 

 כל תשלום נוסף.ובהתאם להוראת המפקח, על ידי הקבלן, ללא 

 

 מניעת רעש ורעידות: 15.12
הקבלן אחראי לביצוע כל העבודות הקשורות בביצוע הדרישות האקוסטיות של המתקנים 
המסופקים על ידו, לרבות הדרישות כמפורט במפרט זה ובהנחיות מהנדס האקוסטיקה 

 לביצוע עבודות אלו, בין אם צורפו למסמכי החוזה ובין עם לא.

כל המלאכות, החומרים והעבודות הכרוכות בביצוע הדרישות האקוסטיות, התמורה עבור 
כלולה במחירי היחידה של הציוד החומרים והאביזרים השונים. זאת למעט אותם חומרים 

 ואביזרים שהוצג עבורם מחיר נפרד בכתב הכמויות.
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 3מסמך  ג'

 אופני מדידה מיוחדים

 התחשבות עם תנאי החוזה:
אילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה ובמפרט הכללי רואים את הקבלן כ

. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים 1995לעבודות מיזוג אויר, בהוצאת הוועדה הבין משרדית 
את ערך כל ההוצאות הכלולות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי 

התחשבות בו, לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בהצעת כל שהוא ו/או אי 
 הקבלן או כעילה לתשלום נוסף כל שהוא.

 כמויות:
כל הכמויות ניתנות באומדנה, כל שינוי בכמויות הסופיות המדודות, ביחס לכמויות המכרז, לא תשפיע 

 על מחירי היחידה או תגרום לשנוי כל שהוא בהם.

רשאי להזמין רק חלק מהעבודה ומהציוד, או להזמינם בשלבים, וכל זאת ללא שינוי במחירי המזמין 
 היחידה.

 אופני המדידה והתשלום:
 , יהיו אופני המדידה כמפורט להלן:1500.00בנוסף לאמור בפרק 

 , יכללו במחירי היחידה:1500.04בנוסף לאמור בסעיף  .1

 ניקוי ושטיפה של המערכות.  ח.

 ושילוט בלוחיות סנדוויץ של כל אביזרי הציוד. סימון  ט.

 ניקוי וצביעה.  י.

 מילוי שמן וגז קרר. יא.

כל יחידת מיזוג אוויר תצויד בסיפון ניקוז ובקו ניקוז לרבות החיבור לנקודת הניקוז הקרובה  .2
שתסופק על ידי קבלן האינסטלציה. אורך קווי הניקוז מעבר לכלול במחיר היחידה של היחידות 

 הקלות ויחידות המפוח נחשון יימדד בנפרד.

יחידת מיזוג אוויר מפוצלת, תימדד בסעיף אחד כולל, הכולל את יחידת העיבוי, יחידת האיוד,  .3
 צנרת הקרר, הפיקוד והחשמל.

-כל צינורות הניקוז יהיו מגולבנים, דרג ב', עם אביזרי דרנג'. למרות האמור  במפרט הכללי פרק  .4
 אה. לא ימדדו אביזרים )ספחים( בנפרד ויש לכלול אותם במחיר מטר צינור.מתקני תברו 07

שמירת רציפות חשמלית והארקות של כל פריטי הציוד, תעלות אויר וצנרת, וכן חיבורם לפס  .5
 השוואת פוטנציאלים של המבנה, יכללו במחירי פריטי הציוד, תעלות האוויר והצנרת.

ש לכלול הספקה של שני סטים על גבי מדיה מגנטית, של כל במחיר היחידה של כל הפריטים י .6
תוכניות הדכרון של המתקן, תוכניות סופר פוזיציה, תוכניות העבודה ופרטי הציוד ותיקי 

 המתקן.

השלמה, בדק  -מחירי היחידה כוללים: אחריות, שרות ותיקונים בתקופת הבדק )ראה פרק ח' .7
 ות כולל ניקוי ו/או החלפה של כל סוגי המסננים.(. השר3210מדף  -מסמך ב'  -ותיקונים 
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 פיתוח נופי - 40 פרק

 

 הנחיות כלליות 40.01
של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של  40פרק זה בא להשלים את פרק  

 המפרט הכללי.

 

 רצוף מדרכות באבנים משתלבות 40.01.01

 מודגש בזאת: (51 -ו 40בנוסף לאמור במפרט הכללי )פרק  

או שווה  "אקרשטיין", "וולפמן"הקבלן יספק את האבנים ממפעל מאושר כדוגמת  .1

 ערך שיאושר ע"י המהנדס.

מחיר היחידה מתייחס לאבן "אוני" או מלבנית ו/או לפי הפרטים בתכניות , צבעונית  .2

 מסווג בהתאם לעובי. , או אבן סימון לעיווריםאו קוקטיל צבעים

 ,המרצפות ,ס"מ ו/או לפי המסומן בתכניות 4כבת חול בעובי מחיר היחידה כולל ש .3

מרווחים בבטון  ילוימ. חיתוך וניסור המרצפות בפינות, בעיגולים, ובהתחברויות

 הדרושות.העזר ביצוע כל עבודות ו

 

 אבני שפה מכל הסוגים 40.01.02

במפרט  400851יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף ותיחום ממינים שונים אבני שפה  .1

( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר אחיד לאבני שפה 40כללי לפיתוח האתר )בפרק ה

ס"מ וכן  50ס"מ,  25בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 

 אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.

במידות  20 -לסוגיהן , תונחנה על יסוד ומשענות בטון בוהתיחום אבני השפה  .2

 .ות בתכניותהמתואר

 במפרט הכללי. 40של פרק  40085יתר הפרטים יתאימו לסעיף  .3

לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים  .4

 מטר  0.50/  0.25באורך קשתיות חרושתיות 

 דגשים מיוחדים .5

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של המהנדס לתוואי  .5.1

 המוצע.

ור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט האיש .5.2

 מתוח וקשור ליתדות.

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן  .5.3

מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה , אספקה והנחת 

 בתכנית.אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט 
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 עבודות סלילת כבישים - 51רק פ

 

 הנחיות כלליות 51.00
 
 

 כללי 51.00.01

פירוק, עבודות עפר, ועבודות הכנה  תשתית ופיתוח שטח כוללות בין היתר:עבודות  .1

ועבודות עבודות סלילה, תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גידור עבודות ניקוז, 

 שונות.

וכן  51צעו בכפוף למפרט הבינמשרדי המיוחד פרק כל העבודות נשוא פרק זה יבו .2

 ים אחרים כמפורט בהמשך.יפרקים רלוונט

 

 עבודות הכנה ופרוק 51.01
 
 

 כללי 51.01.01

העבודה  ,במסגרת פרק זה יהיה על הקבלן לבצע פירוק והעתקה של אלמנטים שונים .1

לכל  בהתאם של המפרט הכללי וכמפורט בהמשך 51.03תבוצע בכפוף למפורט בפרק 

 .סעיף

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה וממדים  .2

כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כלשהו בעל ממדים קטנים, צרים או 

 נפרדים.

 המפורט להלן בא להוסיף או לשנות את הוראות המפרטים הכלליים. .3

וזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש ח .4

המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר 

 בהם.

ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב 

כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו לאתר שפך מאושר 

 ום כל האגרות הנדרשות.לרבות תשל

חומרים המיועדים לשימוש חוזר )על פי החלטת המזמין( כגון: מרצפות, מכסים של  .5

שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו״ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני 

 פירוקם.

על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם  .6

 קביעת מחירי הצעתו.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת החומרים המפורקים  .7

 במשך זמן אחסונם עד למועד הרכבתם מחדש מפני חבלות, גניבות וכו׳.

ס״ק  00.02שים לב להנחיה שיש לבצע לפני עבודות הפירוק וכתנאי לאישורם )סעיף  .8

 ג׳(.
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 מותמדרכות קייאו \מבנה כבישים ופירוק       51.01.02

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיורה המהנדס יבצע הקבלן פירוק מלא  .1

 . ו/או חלקי של מיסעות עד למפלס שתית מתוכננת

העבודה כוללת ניסור שכבות האספלט בגבולות הפירוק בקו אנכי ו/או במדרגות,  .2

פירוק מיסעות, שכבות תשתית ומצעים, קורות, יסודות, בטונים שונים, שוחות, 

צינורות מחומרים שונים וכן כל חומר קיים מתחת למיסעה הקיימת עד למפלס 

השתית המתוכננת, חרישת השתית, מילוי בורות שנוצרו בזמן פירוק המיסעה 

 בשכבות מילוי נברר מהודקות בבקרה מלאה, הרטבה והדוק השתית.

י סעיף שתית בעפר תעובד לפי סעיף הידוק שתית חפורה. שתית במצע קיים תעובד לפ .3

 עבוד פני מצע קיים.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .4

כולל כל האמור לעיל לרבות הפינוי לאתר מורשה ללא סווג: לעומק  ,המדידה במ"ר

הפירוק ו/או לסוג )אספלט/בטון/ריצוף( לעוביו, מיסעה או מדרכה. העבודה כוללת את 

 כל האמור לעיל.

 

 . 

 

 שלטיםוהעתקת פירוק  51.01.10

 
 העתיקתכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס יהיה על הקבלן לבמקומות המסומנים ב .1

 שלטים.
 .העבודה כוללת פירוק זהיר של השלט, העמודים ויסודות הבטון .2
 העבודה כוללת בין היתר:מחדש לשלט ולעמוד על הקבלן לבצע העמדה  1.1

 מהנדס.וקבלת אישור ה שלטסימון מיקום ה .א
 .חפירה ליסוד התמרור .ב
 ס"מ. 40040040במידות  20 -במבטון יציקת יסוד  .ג
 הצבת השלט על העמוד בגובה הנדרש. .ד

 
 
 :אופני מדידה ותכולת מחירים 1.2

 . כולל את כל האמור לעיל.יימדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות
 

 
 

 ותשתיות עבודות מצעים 51.02
 
 

 כללי 51.03.01

 במפרט הכללי. 51.06 -ו 51.05המצעים והתשתיות יענו לדרישות כמפורט בפרקים  

 

 צע סוג א׳מ 51.03.02

מצע סוג א׳ יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. מודגש שהבדיקה  .1

חודשים  6 -צריכה להיות מה  51( כמפורט במפרט R.B.Cהמוקדמת לחומר )

 האחרונים.
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, ורק לאחר D M SA לאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  .2

 עבודות האספלט.אישורה ע״י הפיקוח ניתן להתחיל ב

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

 המדידה במ״ק חומר מהודק בשכבות והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 

 עיבוד פני מצע ו/או תשתית קיים 51.03.03

או במקומות \או מצע קיים במפלס שתית מתוכנן ו\במקומות בהם תתגלה תשתית ו .1

ס"מ,  20, יישורה, חרישתה לעומק עד המסומנים בתוכניות כוללת ניקוי פני השכבה

 .100%הרטבתה והדוקה לצפיפות של 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 כולל את כל האמור לעיל.ר, המדידה במ״

 

 

 עבודות אספלט 51.03
 
 
 

 כללי 51.04.01

טיב החומרים, תכונות התערובת, אופן פיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט  .1

 .(51ות סלילה )פרק במפרט הכללי לעבוד 51.12בפרק 

שכבות האספלט יהיו  במפרט הכללי. 51עבודות אספלט וריסוס יבוצעו לפי פרק  .2

 בהתאם למפורט בתכניות.

 

 תערובות צפופות תא״צ 51.04.02

צוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצל הפקוח ילפני תחילת ב .1

 והמתכנן.

אישור הפקוח והמתכנן לתקינות  אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת .2

 הבדיקה.

 חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר  .3

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 51.04.03

 סוג הריסוס.פי במ"ר מסווג ל וריסוסים יימדד .1

 .ראספלטית תימדד במ"שכבת  .2

עבור ביצוע מישק התחברות לא תשולם כל תוספת והוא כלול במחירי היחידה  .3

 שונים.ה
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 עבודות צביעה      51.08
 
 

 
 צביעת אבני שפה 51.08.01
 

 
 במקומות שתורה התכנית ובמקומות שיורה המהנדס יהיה על הקבלן לצבוע אבני שפה. 1.1
הצביעה תהיה בצבעים שחור לבן ו/או אדום לבן בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה  1.2

 המפורטים בחוברת ההנחיות האמורה לעיל.
 וקה האבן המיועדת לצביעה מלכלוך.לפני הצביעה תנ 1.3

 
 :אופני מדידה ותכולת מחירים 1.4

 כולל את כל האמור לעיל. במ"א.יימדד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד' לחוזה
 תכן העינינים:

 דו"ח קרקע –. מסמך ה' 1

 כתב הכמויות -. מסמך ו' 2

 רשימת תכניות –. מסמך ז' 3

 תכניות מכרז
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 דו"ח קרקע –מסמך ה' 

 

 2016פברואר  14  
 979-08תיק: 

 5.5.16עדכון טבלת עומסים: 
 

 
 

 מבנה בידוק לרכבים ומבנה חשמל –מסוף נהר הירדן 
 ס המלצות לביסו

 
 כללי .1

 
 מר אבנר עובד. –רשות שדות התעופה     המזמין:

  
 ניר גמרי. –פלג אדריכלים   האדריכל: 

 
 אינג' יעקב גרשט. -זינגר הורביץ בוך  דיקמן   הקונסטרוקציה:

 
 נמצא במסוף נהר הירדן, בקעת הירדן.   תר: הא
 
 פני הקרקע במסוף מישוריים.    

                                   
 במסגרת שדרוג המסוף מתוכננים: התכנון:

 
    ,מבנה בידוק לרכבים בן קומה אחת גבוהה ויכלול חדרי שרות 

 .0.0 -מפלס ה מ' מפני 3 -משרדים ובורות בידוק שעומקם כ               
 מ"ר. 500 -שטח חדר החשמל כ              
   ומבנה חשמל חד קומתי מעל בור תת קרקעי למעבר כבלים שעומקו

 מ"ר. 40 -.שטח חדר החשמל כ0.0 -מפני מפלס ה 1.2 -כ
 

 ב.המתוכנן של המבנים הינו רום פני הקרקע הקיימים בקירו 0.0-רום ה                                   
                                

 טון. 10-70העומסים הצפויים ביסודות המבנים יהיו בתחום                                    
 
 

 )ראה לוגי קידוחים מצ"ב( חתך הקרקע .2
 

קידוחי  4בוצעו  2015במטרה לחקור את הקרקע בשטח המיועד להקמת המבנים, בחודש דצמבר 
ע"י מ. בר קידוחים. בתוך הקידוחים בוצעו ניסויי החדרה תקנית  מ' 17-18ומק ניסיון תקניים  לע

 . ASTM D 1456/1586לקבלת מידע על צפיפות השכבות לפי תקן 
  

מזערי מנפח הקרקע במגרש, לכן יתכנו שינויים בסוג סטטיסטי מדגם  יםסיון מהוויני הקידוח
 דס הקרקע.ועל כל שינוי יש לדווח למהנ הקרקע שתמצא בחפירות

 
דו"ח זה מיועד למטרות ביסוס המבנים הנדונים ולא לכריה ושיווק החומר הנחפר, ואל לקבלן 

 למסחר את הקרקע מתוך דו"ח זה, ועל חשבונו לחקור את פוטנציאל השיווקי של החומר שנחפר.
 

 שהתקבל מהקידוחים: חתך הקרקעלהלן 
 

 מ'. 0.3-0.8עד לעומק  /צרורות אבנים מילוי חרסיתיחתך הקרקע מאופיין בשכבה עליונה של  .א

עד לסוף  גבוהה -חרסית רזה עד שמנה  בעלת פלסטיות בינוניתמתחת למילוי ולצרורות, ישנה  .ב
 9-17מתחת לחרסית ישנו חול חרסיתי בין העומקים  1מ'. בקידוח מס'  17-18הקידוחים בעומק 

 מ'.
יבה לשינויי רטיבות. נפח החרסית גבוה ואינה יצ-החרסית היא בעלת פוטנציאל תפיחה בינוני
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 מעובי השכבה העוברת שינויי רטיבות קיצוניים. 5-10%-יכול להשתנות בכ
 

ס"מ כאשר מס' החבטות גדל עם  30חבטות לחדירת   17-10: בחרסית התקבלו SPTבדיקות  .ג
 חבטות. הערכים הגבוהים מתקבלים כתוצאה מהמצאות אבנים בחרסית. 50 –העומק 

 

 מ' מפני רום ראשי הקידוחים. 7-8.6צאו בעומק מים נמ – מים .ד
 
 הבדיקות בוצעו ע"י מעבדות איזוטסט. –בדיקות מעבדה )ריכוז תוצאות מצ"ב(  .ה

 
 .1-4הבדיקות נערכו במדגמים העליונים של קידוחים מס' 

  :23-29.2%תכולת הרטיבות הטבעית 
  #74.8-90.1(: 200אחוז דקים )עובר נפה 
  :42-62%גבול הנזילות. 
 21-23בול הפלסטיות: % ג. 
  %:21-39אינדקס פלסטיות. 

 
 

 סקנותמ .3
 

, שאינה יציבה לשינויי רטיבות והעמסה, מחרסית רזה עד שמנה תופחתחתך הקרקע העליון מורכב 
בשיטת היבשה או  על כלונסאות קדוחים ויצוקים באתרלכן יש לבסס את המבנה 

 הבנטונייט.יש לתקצב זאת.
 

 ן הבניה והן בקיום המבנה, ולמנוע הרטבת החרסית ותפיחתה. יש לנקז את השטח הן בזמ
 

הקרקע החרסיתית מחייבת שמירת רטיבות קבועה בה, כך שלא יהיו שינויים בנפחה 
שיובילו לתנועת המבנה והרצפה וסדיקתם. יש לתכנן ולבצע ניקוז עילי ותת קרקעי 

 .מעולה, ולתחזק את מערכות המים והביוב כך שלא תהיינה דליפות
 
 

 המלצות לביסוס  .4
 

ההמלצות הניתנות כאן הן לביסוס המבנים המתוארים לעיל בלבד ולא כוללות אלמנטי בנייה 
 נוספים.

 
 היסודות הראשונים יבוצעו בנוכחות הח"מ אשר יבדוק, יאשר וינחה את המפקח הצמוד.

 
כל יסוד  .דיווח של המפקח הצמוד על הביצוע הינו תנאי חובה לאישור הביסוס מטעם משרדנו

 יירשם וייבדק ע"י המפקח הצמוד.
 
  שיטת הביסוס .א

 
בשיטה היבשה. אם המים יהיו  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתרעל ביסוס המבנים יעשה 

 יש לתקצב זאת.גבוהים יהיה צורך בבנטונייט. 
 
 עומק הכלונס .ב

 
 2 -פירה של כ. כמו כן תידרש חס"מ 50. הקוטר המינימאלי יהיה מ' 5אורך הכלונסאות יהיה 

 מ'.
 מ' כדי להימנע מקידוחים בתוך המים. 5-העומק נקבע ל

 
 להלן טבלת העומסים המותרים:

 עומק בטבעי קוטר )ס"מ(
 )מ'(

 עומס מותר
 )טון( 

 כוח אופקי מותר
 )טון(

50 5 20 3 
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60 5 25 5 

70 5 30 8 

80 5 35 12 

90 5 45 17 
 

לונסאות עם ראש משותף. בזוגות כלונסאות מרחק עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבלו ע"י קבוצת כ
 פעמים קוטר הכלונס ללא הפחתה בתסבולת המשותפת. 2.5בין ציר לציר יהיה 

 
 באתר ייקבע הסופי האורך יתכנו שינויים בקוטר ובעומק הכלונסאות עפ"י ממצאי הקידוחים.

 בתאום עם יועץ הקרקע.המפקח הצמוד  י"ע
 
עבור קרקע תופחות,   940ת"י , ולא פחות מהנקבע בתקן, מילפרו 6-מכמות הזיון לא תפחת  .ג

 כדלקמן:
 

  4.1*5.070 PDZ  

 
Z - . כוח המתיחה בטון 
D - .קוטר הכלונס במטר 
P - .העומס הקבוע בטון 
 

מ"מ. הכלוב ירותך בבית  12מ'. קוטר המוטות יהיה  0.5אורך הזיון יהיה אורך הכלונס פחות 
 החרושת.

 
 .8בעל שקיעה " 30-כלונסאות יהיה בהבטון ב .ד

 
 חישוב לכוחות גזירה, מומנטים ותזוזות ייעשה עפ"י הפרמטרים שלהלן: .ה

 
  -מודול ספרת מצע אופקי 

 
 Kh= 0.5מ'     ק"ג/סמ"ק   0-2בין 
 Kh=  4מ'     ק"ג/סמ"ק      2-6בין 
 .Kh=  8מ'    ק"ג/סמ"ק     6-∞בין 

 
מפרט כללי לכלונסאות קדוחים ויצוקים  – 23בינמשרדי יבוצעו בהתאם למפרט ה הכלונסאות .ו

 .2008 -ההוצאה לאור  –באתר ואופני המדידה, בהוצאת משהב"ט 
 
ויערוך רישום של כל כלונס, שעת קדיחה ויציקה, כמויות בטונים תיאורטית  יפקח צמוד מהנדס .ז

 ומעשית.
 .ל יועץ הקרקע לאישורהרישום והתעודות יישלחו אכל הכלונסאות ייבדקו עם מכשור סוני. 

 
 יש להזמין את יועץ הקרקע בתחילת ביצוע היסודות ולהיוועץ בו. .ח

  
 אין לערוך שינויים בתכנון ללא אישור של יועץ הקרקע. .ט

 
 

  רצפות המבנים .5
 
 .01/08מהדורה  940ת"י יש לתכנן ולבצע את הפרדת קורות ורצפות משרדים מהקרקע עפ"י   

 
 בנה מהקרקע ע"מ לשמור על טיב המבנה בעתיד. ישנה חשיבות רבה להפרדת המ 

 

ס"מ העונה  25רצפות המבנים הנ"ל וקורותיהן תהיינה תלויות יצוקות על ארגזי פוליביד בגובה  .א
 .940על דרישות ת"י 
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 בורות בידוק .ב
 

" והרצפה בצמוד לבור תהיה צפיםרצפות בורות הבידוק ומבנה בידוק הרכבים יהיו על הקרקע "
 מ' מקצה הבור. 3על הבור ובמרחק תלויה, נשענת 

 

 ממודי 98% -ס"מ מצע א' מהודק בבקרה ל 80" יצוקה על צפה"רצפת מבנה הבידוק  תהיה  .א
מ'. רצפה ללא תנועה תתוכנן תלויה במידה והיזם ± 1" מתוכננת לתזוזה אנכית, צפהרצפה "     

 מעוניין בכך.
 
 יו להחליט משקולי עלות/תועלת.יש לידע את היזם מהן מגבלות הרצפה "הצפה" ועל     
 

 ברצפה "צפה" –טיפול בשתית חרסיתית  .ג
 

 90-92%ס"מ, תירטב ותהודק לצפיפות של  30השתית הטבעית תיחרש  ,לפני פרישת המצע
MODIFIED AASHTO 3%, על צד הרטיבות +PL .)להתפחה מוקדמת( 

 
וכה אבני בקלש )גיר אם הקרקע החרסיתית הטבעית תהיה רוויה ולא מתהדקת, יש להחדיר בת

 יש לתקצב אבני בקלש במרכז.  ס"מ( עד לייצובה. 15-30בקוטר 
 

יש לנקז את השתית הטבעית עם שיפועים לפני פריסת המצע, בהתחשב בכך שהחרסית הינה 
 אטומה.

 
 

 מילוי  .6
 

כגון חול, כורכר, אבן גרוסה, פסולת  לא פלסטיכל מילוי שיעשה באתר יעשה מחומר אינרטי 
 7וקוטר האבן המקסימאלי יהיה  #20%( לא תעלה על 200וכו'. כמות הדקים בו )עובר נפה מחצבה 

 .Modified AASHTO 98%ס"מ לצפיפות של  20ס"מ. המילוי יהודק בשכבות בנות 
 
 

 הידוק .7
 

 טון לפחות.  12הכלי להידוק השתית יהיה מכבש ויברציוני כבד, בעל משקל 
 

של מהנדס מטעם הפיקוח, והצפיפויות המושגות ייבדקו ע"י עבודות ההידוק יעשו בפיקוח צמוד 
 וישלחו אלינו לבדיקה ואישור.מכון התקנים 

 
 יש להקפיד על הידוק המילוי, כי בו תלויה יציבות הפיתוח!!!

 
 )אל יועץ פיתוח ואינסטלציה(ניקוז עילי, ביוב וגינון  .8

 
נים בניקוז הסביבתי בקרקע תופחת, טיב המבנה ואי היווצרות סדקים בקירותיו מות

ובשמירה על רטיבות קבועה בקרקע. חשוב מאוד למנוע שינויי רטיבות בצד המבנה 

 ומתחתיו.
 

 תכנון הניקוז יעשה ע"י יועץ האינסטלציה/פיתוח.
  

 יש לנקז את השטח וסביבתו בזמן הבניה ולאחריה.
 

 3%-הניקוז יהיה גדול מפיתוח השטח ייעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי. שיפוע 
בקרקע מרוצפת. יש לנקז את הקרקע שמתחת למבנים, כך שלא יצטברו מים  1.5%-בקרקע גלויה ו

    מתחתיהם.                                                                                                                     
  

 טחים מרוצפים.מי מרזבים ישפכו על מש
 

 מוטלת על היזם. 1525ת"י תחזוקת המבנים וסביבתם עפ"י 
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 חפירה זמנית .9
 

 .940חפירה זמנית תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה ות"י  
 

אופקי. אם לא ניתן  1.5 -אנכי ל 1בשיפוע זמני של  כל חפירה שתתבצע באתר תעשה בשיפוע זמני
 לחפור בשיפוע זה יש לדפן את החפירה.

 
 הנחיות כלליות  –תנהלות הביצוע ה .10

 

משרדנו ייעץ בזמן הביצוע עפ"י בקשת המזמין בהודעה של יומיים מראש. חשיבות הייעוץ בזמן  .א
הביצוע במתן תוקף להמלצות בזמן הביצוע, ע"י כך שנאשר את כל  היסודות ונוודא התאמת 

 פרטי הבניין ועבודות העפר למצב הקיים באתר.
 

מתקנות על כל העבודות, ולא יאפשר חריגות מדו"ח זה,  פקח צמודימהנדס מטעם המזמין  .ב
 , וינהל יומן ביצוע.משרד העבודה מהמפרטים והתקנים המקובלים בענף הבניה

 

מיום הוצאתו, ורק אם שולם בעבורו מלוא סכום חשבונית העסקה  שנההדו"ח יהיה תקף למשך  .ג
 המצ"ב.

 

 תקפות לדו"ח.המזמין יבטח את הביצוע והתכנון כתנאי למתן  .ד
 

 יועסק קבלן רשום ברשם הקבלנים. .ה
 

בעבודות הכרוכות ברעידות וויברציות יש להציב מדי תאוצה שימדדו את התאוצות בקרקע  .ו
 ובמבנים שונים, וכך ניתן להימנע מתביעות קנטרניות של שכנים.

 

ן הדו"ח ישמש לביסוס המבנה המוגדר לעיל, הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואי .ז
להעבירו ליזם אחר ללא אישורינו. שינוי באדריכלות המבנה כגון הוספת קומות או מרתף תובא 

 לידיעתנו, ועפ"י הצורך הדו"ח ישונה. אין להשתמש בדו"ח על מבנה שונה מהמוגדר לעיל.
 

כל שינוי מדרישת הדו"ח יינתן בכתב ע"י הח"מ, ואין לערוך כל שינוי תכנוני/ביצועי ללא הוראה  .ח
 ה מיועץ הקרקע. כתוב

 

 .תוכניות הביסוס תישלחנה אלינו לעיון ולאישור .ט
 

, 413ת"י  940, ת"י  51,1,40,23המפרט הבינמשרדי פרקים  –הספר הכחול תקנים מחייבים:  .י
 חוקת הבטון וכל תקן רשמי שמקובל בענף הבניה.

 
 

 חריגות בביצוע .11
 

 יש לדווח ליועץ הקרקע על כל חריגה במהלך הביצוע.
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