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  : .................מכרז / חוזה מס' 
  

  כביש מערבי ומכלול שערים. שם העבודה: 
  

  רשימת המתכננים/היועצים
  

  רשות שדות התעופה  מזמין
  יבת הנדסהחט

  טל קצירניהול פרויקט : 

  03-9750240  טל:

  ירון בן מנשה,   תיאום  תכנון
  מעוף מהנדסים חי בע"מ

  רמת גן 3יוסף ספיר 

 03-730-6665 טל:

כבישים,  ראשי  מתכנן
, ניקוז ,  פיתוחעבודות עפר, 

  נגישות

 גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
  , טירת הכרמל2היוזמה 

  טל:
  פקס:

04-8559111  
04-8559100  

  04-8553202  טל:  עופר קיף הנדסה  יועץ תכינת מבנה
  04-8553202  פקס:   8918, חיפה, ת.ד. 11תל אביב   

  יועץ ביסוס
  

  ישראל קלר
  , קריית אתא23רח' בצרי 

  טל:
  פקס:

04-8401397  
04-8401398  

  
  04-8334474  טל:  א.ב. מתכננים בע"ם –דן שרון   מתכנן חשמל
  04-8336420  פק  3456909, חיפה 9רח' התשבי   ותקשורת

  04-8509595  טל:  חג"מ תכנון תשתיות  ביובמתכנן 
  04-8509596  פקס:  טירת הכרמל, 2 היוזמה  

מים ביוב –יעוץ הנדסי  –צל   מתכנן מים
  ומערכות אלקטרומכניות.

  .ם-י 59מצפה רמות 

  טל:
  פק

02-5665530  
02-5665511  

ן צ. מוססקו אדריכל ומתכנ  אדריכל מבנים
  .ערים בע"מ

  09-7949400  טל:
  

א.ת  418, ת.ד. 20גלגלי הפלדה    
  .4610302הרצליה 

  09-7949400  פקס:

קרבן ושות' חברה להנדסה   מתכנן מבנים
  .בע"מ

  ., חיפה9הפרחים 

  טל:
  פקס:

04-8254222  
04-8255778  

הנדסה וייעוץ, בטיחות,  –חושן   יועץ בטיחות
  גיהות וסביבה.

  0542490192  טל:
  

מהנדסים  –קירמאיר יאירי   תכנן מיזוגמ
יועצים מיזוג אוויר אוורור 

  .קירור

  טל:
  פקס:

04-8342974  
04-8345866  

  

  03-5363391  טל:  גמזו ניהולית שירותים הנדסיים  עורך המכרז 
  03-5361491  פקס:  , יהוד2מוהליבר   
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  כללי של העבודה רתיאו  00.01

  בצע:על הקבלן לבמסוף נהר הירדן במסגרת עבודות מכרז זה  .1

  .סלילת כבישים .1.1

  כמפורט.בשיטת תכנון ביצוע הקמת מבנים יבילים  .1.2

  .ביצוע תשתיות תת"ק כמפורט .1.3

  , שערים, מחסומים, בולרדים.הקמת גידור .1.4

  הקמת קיר תומך. .1.5

. 03אלמנטים במתחם מסוף נהר הירדן, במסגרת מכרז /מפרט זה מתייחס למבנים  .2  

  אלמנטים הם:/המבנים

 נים הכולל: שער מטע -מתחם כניסה   2.1

 מ"ר. 460 - כ 30x15 סככה מקונסטרוקצית פלדה במידות  2.1.1

 ביסוס עבור שלושה מבני בודק ומדרגות פלדה.  2.1.2

 לשקילת משאיות. מאזני גשר עילייםרמפות גישה וביסוס עבור שלושה   2.2

 קיר תומך (בטון מזוין) דרומי, הכולל עיגון גדר ביטחונית בראש הקיר.  2.3

 ת עפר עבור מתחם המתנה לנהגים.עבודו  2.4

 מבנים ניידים בשיטת תכנון ביצוע.  2.5

 .A1בהיקף מתחם  –גדר ביטחונית   2.6

 עיגון עמודי תאורה.  2.7

  ביסוס עבור:  .3

  מבנה בודק שער מטענים.  3.1

 חדר תקשורת שער מטענים  3.2

  מתחם שקילת משאיות.  3.3

 קיר תומך דרומי.  3.4

 מתחם המתנה לנהגים.  3.5

  החלפת קרקע כמתואר בפרטים ובדו"ח יועץ הביסוס.  3.6    

ביסוס סככת שער מטענים , עמודי תאורה וגדר ביטחונית הינם על גבי   3.7    

  כלונסאות קדוחים במקום, בשיטת הבנטונייט לפי דו"ח קרקע.

  העבודות כוללות בין היתר:  .4

  .עבודות הכנה ופירוק .4.1

  .עבודות בטון .4.2

  .עבודות ריצופים ואבני שפה .4.3

  .עבודות עפר .4.4

  .עבודות מצעים .4.5

  .עבודות אספלט .4.6

  .עבודות ניקוז .4.7

  .עבודות תאורה .4.8
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  .צביעה, תמרור ושילוט .4.9

  .גדרות, שערים ומחסומים .4.10

  הקמת מבנים יבילים. .4.11

ישורים העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, לרבות השגת וקבלת א .5

אום עם קבלנים רשות שדות התעופה, עירייה, משטרה, תמהרשויות המוסמכות, כגון:

לרבות בזק, , אחרים העובדים באתר וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין

חח"י, הוט, כבלים, סלקום, וכל חברת תשתית אחרת שיש לקבל אישורה לביצוע 

 העבודות.

 

  הנחיות למכרז תכנון וביצוע  00.02

  ביצוע"-בשיטת "תכנון חוזה הבניהתנאים ל  00.02.1

  כללי  .1

ונוספים למפורט בכל שאר  , מחייביםנם תנאים משלימיםיתנאים המפורטים להלן הה    

  .חוזה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנומסמכי ה

  הגדרת העבודה הקבלנית ושלביה  .2

  שלב התכנון  2.1

, חלקיה כל על ,הקבלן יבצע את התכנון המפורט של העבודה  2.1.1

מודגש שלם שכרם. באמצעות צוות המתכננים שימונו ע"י הקבלן וי

בזאת שצוות המתכננים של הקבלן לא יהיו מצוות המתכננים של 

  המזמין, אלא אם יאושר ע"י המזמין.

יועצי האיטום, אקוסטיקה, בטיחות, איכות סביבה ומיגון הינם         

  היועצים של המזמין שנתנו את המלצותיהם (המצורפות בנפרד).

עם ו מנהל, האדריכל, המפקחעם המזמין, התאם הקבלן יתייעץ וי  2.1.2

ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לשם התאמת  פקע"רמכבי אש, 

, וכן , כמוגדר ומתואר להלןהעבודה על כל חלקיה וציודה לדרישות

שינוי התכניות המקודמות ו/או הספציפיקציות שתצורפנה אליהן 

  כאמור. ותיאום ככל שידרש לאור התייעצות

ה יעשה תוך תיאום התייעצות והסכמה התכנון המפורט של העבוד  2.1.3

  בכתב של המזמין, המתכננים והגורמים הנזכרים לעיל.

תכנון הקבלן יהיה ברור ומדויק ויכלול את כל המידות והפרטים   2.1.4

הדרושים לביצוע העבודות, מפרטים טכניים, פרטי ביצוע וכל מידע 

מור ו/או תרשימים שנדרשים לצורך ביצוע מושלם של הפרויקט, כא

  במסמכי החוזה השונים.

היה ויתגלו תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין לבין   2.1.5

המפקח מטעם המזמין סופית ובלתי הקבלן, תהיה הכרעתו של 

   ניתנת לערעור.

הקבלן יאשר את התוכניות ע"י המתכננים והיועצים מטעם המזמין,   2.1.6

ידי -והתיקונים שיידרשו על הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים
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והמפקח מטעמו עד שהמזמין  , היועציםהמזמין, המתכננים

ן הקבלני מתאים לדרישות ווהממונים מטעמו יאשרו בכתב כי התכנ

  ההסכם על נספחיו ומניח את דעתם.

  תקופת הביצוע.האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת         

  המתכננים מטעם הקבלן  2.1.7

כנון הדרושות על פי הצעה/הסכם זה, יתוכננו ע"י כל עבודות הת        

מטעמו, בין אם הם עובדי רשויים ומנוסים אדריכלים, ומהנדסים 

ויים שהקבלן ובין אם הם עצמאיים. בכל מקרה יהיו אלה מתכננים ר

  ורשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

ם פרויקטי 5-כל היועצים/המתכננים הנוספים יהיו בעלי ניסיון ב        

  שנים אחרונות. 10-דומים ב

המתכננים מטעם הקבלן טעונים אישורו של המזמין. הסכם הקבלן         

עם המתכננים מטעמו יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן 

מטעם הקבלן, הן כלפי המזמין והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות 

 התכנון ברמה מקצועית נאותה לפי כל כללי המקצוע והתקנים.

במסגרת הסכם זה יבצע כל אחד מהמתכננים מטעם הקבלן פיקוח 

  .וצוות התכנון של המזמין עליון בתאום עם המפקח

מתכנן מבין מתכנני  כל המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול        

הקבלן וזאת ללא כל צורך בהסבר, והקבלן מתחייב למנות מטעמו 

  מתכנן אחר שיאושר ע"י המזמין.

ן אשר יועסק על ידי הקבלן, על אחריותו הבלעדית ועל צוות תכנו        

  חשבונו, יכלול לפחות את אנשי המקצוע להלן:

  אדריכל.  .1  

  מהנדס קונסטרוקציה  .2  

  מהנדס תברואה.  .3  

  מהנדס חשמל ותקשורת.  .4  

  מהנדס מיזוג אויר  .5  

  אדריכל נוף  .6  

  מהנדס כבישים  .7  

  יועץ קרקע.  .8

  יועץ איטום  .9  

  ץ תרמייוע  .10  

  כל יועץ אחר אשר יידרש  .11  

כלל בעלי מקצועות התכנון יהיו רשומים בפנקס המהנדסים         

לחוק מהנדסים ואדריכלים בסיווג  11והאדריכלים בהתאם לסעיף 

  מקצועי התואם את תחום העסקתם.

  המזמין, באמצעות המתכננים, הגיש היתר לולמ"ב.  2.1.8

פי התוכניות שיבוצעו בפועל הקבלן יערוך היתר בניה מחדש ל        

("הגרמושקה של כל בנין"), כולל כל החתימות הנדרשות, ויגיש 
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למזמין לאישור מחדש, כולל תיקון כל ההערות שהולמ"ב יכולים 

  לדרוש עד לאישור הגרמושקה.

 הגשת התכניות והמפרטים הסופייםבאחריות הקבלן ועל חשבונו         

ם שידרשו לרשויות וכל מסמכים, תיאורים וחישובים אחרי

ובכלל זה הכנסת לצורך הוצאת ההיתר כולל כל שיידרש  המוסמכות

תוספות ו/או תיקונים ו/או שינויים ככל שידרש לשם השגת האישור 

  האמור.

הקבלן ומתכנניו אחראיים מלאים ובלעדיים לעריכתן של עדכונים         

רים בהיתרים, במידה ויידרש, בקידום כל הנהלים, בהשגת כל האישו

הכל ללא דחית מועד הסיום ומסירת העבודות ומבלי  -מהרשויות 

שהדבר יהווה עילה לדרישה מהמזמין להאריך את תקופת התכנון 

  והביצוע.

מובהר להלן כי ככל שיבוצעו שינויים והתאמות בתכנון המפורט         

עלות זו  - והבניה אשר יצריכו עדכון היתר/עריכת תכנית שינויים 

, לא יבוצע כל שינוי בהיתר ללא אישור מראש ובכתב תחול על הקבלן

  מהמזמין.

מודגש בזאת שאין להתחיל בביצוע העבודה בשטח לפני קבלת         

ובכפוף לקיומם של היתרי בניה  אישור המזמין לתוכניות הביצוע

  תקפים ותואמים לתוכניות הביצוע. 

 3 מידה ויהיו,, באופן שוטף ותוך עדכונים, בעל חשבונו ,הקבלן יספק  2.1.9

מערכות של תוכניות הביצוע על נספחיהם לשימושם של המזמין 

של כל תכניות  CDוהמפקח. בנוסף לכך יספק הקבלן, על חשבונו, 

  לשימוש של המזמין. PLT-ו DWG ,PDF, בפורמט הביצוע

  הביצוע  2.2

ידי המזמין בהוראה -הקבלן יתחיל בעבודה בתאריך שיקבע על  2.2.1

ופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים, אלא אם בכתב. תוך התק

  קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב בניגוד לכך.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בדייקנות מלאה בהתאם   2.2.2

, ללא כל חריגה והמזמין לתוכניות הביצוע כפי שאושרו ע"י המפקח

ות או סטיה מהן ובכפוף לשינויים שיחולו מעת לעת על פי הורא

  המפקח.

הקבלן או מי מהמתכננים מטעמו יחתמו בועדת הרישוי על "אחראי   2.2.3

ראשי לביקורת", "אחראי לתכנון השלד", "אחראי לביקורת בכל 

  תחום מקצועי", "אחראי על הביצוע".

במקרה של החלפת מתכנן, אזי הקבלן מחויב לטפל בהודעה לועדת         

  הרישוי והחתמת המתכנן החדש בועדה.

  )הביצועפעולות רישוי, השלמה ובדק (אחרי   2.3

  בנוסף לאמור במסמכי ההצעה השונים, שלב זה יכלול:      
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ביקורות ואישורים בכתב של המתכננים, הפיקוח וכל הרשויות   -

  הרלוונטיות.

  עריכת תיקי מסירה כולל תוכניות עדות וספרי מתקן  -

  אופי העבודה  .3

מושלם וקבוע  וביצוע המבנה, פרטי העבודה עבודת הקבלן כוללת תכנון מפורט של    

  .לאכלוסבמקומו המיועד ומוכן 

מבלי שיחסר  -מודגש בזאת כי על הקבלן לספק פריטים מושלמים ומוכנים לפעולה     

  בין אם נדרש במפורש ובין אם לא נדרש במפורש. -בהם כל פריט שהוא 

  ה.הדרישות המתייחסות לתכנון וביצוע מובאות במסמכי הסכם ז    

  אין הכרח שהדרישות יופיעו בכל המסמכים הללו ומספיק שיוזכרו באחד מהם.    

  אחריות הקבלן לתכנון ולביצוע  .4

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר בזה כי    

לטיב התכנון, ובכלל זה ליציבות המבנים וחוזקם ולהתאמת המבנים השונים 

  ., התקנים ודרישות כל הרשויות שהןותלדרישות החוזי

אישור המזמין והממונים מטעמו על התכנון המפורט שבוצע על ידי הקבלן ו/או מי     

מטעמו לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לאי דיוקים ו/או ליקויי 

תכנון כלשהם העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר או בכל זמן מן הזמנים, ולא 

  ממנה.יגרע 

כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בהתאמת התכנון לדרישות החוזה ו/או לדרישות     

  המזמין יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכך שהעבודה תיעשה בדייקנות ובשלמות     

ויאושרו  השונים,, באמצעות המתכננים בהתאם לתכניות הביצוע כפי שיערכו על ידיו

  ע"י המזמין.

  פיגור בהספקת תכניות ובביצוע העבודות  .5

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה הנובעת מפיגור או עיכוב     

בהתקדמות הביצוע ו/או שיבוש בלוח הזמנים עקב פיגור בהספקת תכניות מפורטת, 

  י מספיקות לצרכי הביצוע.לדעתו בלת -ו/או עקב דחייתן על ידי המזמין בגלל היותן 

מוסכם בזאת כי לא יהיה בפיגור או עיכוב או שיבוש כאמור עילה להארכת משך     

  הביצוע.

במקרה שיעוכב ביצוע העבודות והשלמתן, יהא המזמין רשאי להשלים את העבודות     

  ., הכל כמפורט בחוזהבעצמו או ע"י מסירתן לקבלן אחר, על חשבון הקבלן

  התכניות  .6

תכניות וההנחיות במסמכי בהתאמה מלאה לנון של המבנה יבוצע ע"י הקבלן התכ    

ו/או המפקח במידה  , היועציםהמתכנניםהמזמין,  ההצעה ו/או הנחיות נוספות של

  שתמסרנה לו כאלה.

אשר יבדקו ויאושרו ע"י המפקח וצוות  הקבלן יספק למזמין תכניות עבודה מפורטות,    

שר יאושרו, (רק לאחר חתימתן ע"י המתכננים . התכניות אהתכנון של המזמין

  ייהפכו לתכניות בצוע. - והמפקח) 
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לפי כל כללי המקצוע והתקנים,  ,התכנון המפורט יבוצע בצורה מקצועית נאותה    

  ובכפיפות להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות.

  קבלת אישור המזמין על התכנון הקבלני  .7

, יגיש הקבלן לאישור המזמין מערכת תכניות וקדםהמלצורך בדיקת התכנון   7.1

  .מוקדמות

את כל המפורט והנדרש  לפחות מערכת תכניות הביצוע של הקבלן תכלול  7.2

  להלן. 00.02.2סעיף ב

תאושר ע"י מקבילה שאו כל תכנה אחרת  רוויטהתכנון יבוצע בתכנת       

 3-למזמין ב באופן שוטף תימסרנה , על עדכוניה,האדריכל. מערכת התכניות

  .CD-עותקי ניר ("פלוט") וב

  אופן הגשת התוכניות והחישובים לאישור המנהל:

  בהתאם ללוחות זמנים המוגדרים. .א

 כלל התכניות והחישובים ייעשו באמצעות מחשב. .ב

מפרט השכבות לשרטוט (שרטוט, קליטה ועיבוד מידע הנדסי ב"שפה  .ג

 פרט דלהלן:אחידה"). השרטוט יבוצע בתוכנת רוויט ויהיה לפי המ

(אוטוקד) כאשר הן  DWGעל התוכנית להגיע בפורמט  .1

  .ITM–מעוגנות ברשת ישראל החדשה 

מיפוי עירוני משותף (חברת  - 0827יש לעבוד ע"פ מפרט  .2

, 2009חשמל וחברת "בזק"/אגף הנדסה ותכנון) עדכון: יולי 

 .UDC 526.8מיון עשרוני: 

דרטי, ויכללו רצועת כל התוכניות יוכנו על גיליונות בגודל סטנ  ד.

שוליים אחידה (סטריפ) סטנדרטית של אגף ההנדסה והבינוי. מספור 

  התוכניות בהתאם להנחיות אגף ההנדסה והבינוי.

עם סיום התכנון ואישורו ע"י המנהל תימסר למנהל מערכת התכניות   ה.

  בפורמט דיגיטלי כדלהלן:

  ינוי.יש להשתמש רק בפונטים שיועברו ע"י אגף ההנדסה והב  .1

רשימות התוכניות (הקטלוג) יינתנו לא רק בפורמט   .2

AUTOCAD  אלא גם בפורמטWORD  אוEXCEL  ויכללו

את שם הקובץ, תוכן ומיקום על הדיסק. החומר יינתן יחד 

  עם הקטלוג/ים על גבי דיסק/ים.

כל שרטוט יופיע בקובץ בדיוק כפי שמופיע בקטלוג (עם   .3

  י).הסטריפ של אגף ההנדסה והבינו

הקבצים יהיו מסודרים על הדיסק באופן מקביל לקטלוג   .4

  המודפס.

  .AUTOCAD 14הקובץ יהיה שמור בגרסת   .5

(כדי שניתן יהיה להדפיס את  CTB-יש להעביר את קבצי ה  .6

  השרטוטים).
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נתגלו, תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המתכננים (של המזמין),   7.3

מטעמם על בדיקת התכנון הקבלני ואישורו, לבין המזמין או מי שממונה 

הקבלן או המתכנן מטעמו, תהיה פסיקתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת 

לערעור. לפיכך לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן, הנובעות במישרין או 

  בעקיפין מחילוקי דעות כנ"ל.

ם אינה למען הסר ספק, כל דרישה שתידרש ממתכנני ויועצי הקבלן, גם א      

מופיעה במסמכי המכרז ו/או מחמירה ממנה, תהיה כלולה בהצעת הקבלן 

  ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין דרישות אלו.

והמפקח, יבדקו את התכנון המפורט שהוגש ע"י הקבלן, יציינו את  המזמין  7.4

התיקונים הנדרשים על ידם, ואת ההסתייגויות, ויחזירו לקבלן את כל 

  ר בדיקת והערות צוות התכנון.לאח התכנון הנ"ל

הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע"י הגורמים הבודקים       

הנ"ל, ללא דיחוי, ויגיש את התכנון המפורט המתוקן כאמור, לבדיקה חוזרת, 

הסכם, העד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון מתאים לדרישות 

  את התכנון המפורט לביצוע. בחתימתו יןומניח את דעתם. רק אז יאשר המזמ

  האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט.      

מערכת התכניות המפרטים והמסמכים הנלווים, אשר אושרו ע"י המזמין   7.5

כאמור לעיל, ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי נפרד מהחוזה. 

הביצוע של הפרויקט, והמפרטים יהוו את  תכניות אלה תהיינה תכניות

  המפרט המשלים.

בכל מקרה שתכניות הבצוע הנ"ל אינן כוללות פרט מסוים, או עבודה   7.6

ת, יהיה על הקבלן צורפו, או בתכניות המםבמפרטיבחוזה ומסוימת, שנדרשו 

ות שאינם מתוארים רלבצע את הפרט החסר, או העבודה החסרה הנ"ל, למ

  , ומחיר הנ"ל יהיה כלול במחירי העבודה ולא ישולם בנפרד.בתכניות הביצוע

  אחריות הקבלן למסמכי התכנון:  .8

אישור המסמכים ע"י המנהל אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של   8.1

הקבלן לתוכן התוכניות, לחישובי היציבות ולמסמכים האחרים שהוגשו 

  לאישור היזם.

טור את הקבלן מאחריות לשגיאות, טעיויות אישור התכנון ע"י המנהל לא יפ  8.2

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

  מאוחר יותר בכל זמן שהוא.

אישור המסמכים ע"י המנהל אינו משחרר את הקבלן מדרישה כלשהי   8.3

הכלולה בהוראות כל דין, במסמכי חוזה זה, פרט אם ניתן לכך אישור מפורש 

  כתב ע"י המנהל.ב

כל נזק הכרוך בליקויי ביצוע ו/או הנובע ממנו, יתוקן במלואו ע"י הקבלן ועל   8.4

  חשבונו.

  תוכניות בבעלות המזמין:  .9

מובהר בזאת כי, כל התוכניות והמדיה המגנטית שתסופקנה ע"י הקבלן   9.1

תישארנה בבעלות המזמין, אשר יהיה רשאי להשתמש בהן, כולן או מקצתן, 
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מטרה שהיא. הקבלן לא יהא רשאי למסור התוכניות או להראותן לצד  לכל

  שלישי אשר לא הוסמך לכך ע"י המזמין.

לאחר סיום עבודתו ימסור הקבלן את כל התוכניות למזמין, כאשר הן   9.2

  מעודכנות עפ"י הביצוע בפועל. התוכניות תימסרנה ע"ג מדיה מגנטית.

  מידות המבנים  .10

כננים מוגדרים כמפורט בתוכניות. שטחים סופיים ייקבעו עפ"י שטחי המבנים המתו    

  תוכניות העבודה שיגיש הקבלן לאישור.

למעט שינויים מינוריים שיאושרו ע"י מתכנני המזמין, הקבלן לא רשאי לבצע שינוי     

 יםחייב ,שבדעת הקבלן להציעכלשהו במידות המבנים. גם אותם שינויים מינוריים 

 כלשהו ללא אשור כזה אין לבצע שנוי .קדם בכתב של המפקחלקבל את אשורו המו

  במידות.

המידות המתוכננות מבוססות על שיטת ביצוע מסוימת. במידה ושיטת הביצוע של     

  הקבלן הינן במידות מודולים אחרים, הקבלן יהיה מחויב לשמור על המידות להלן:

  מ'. 2.6- לא פחות מ -גובה תחתית תקרה מונמכת במסדרונות   -    

  מ',  2.8-לא פחות מ -גובה תחתית תקרה בשאר חלקי המבנה   -    

  דרישות מיגון  .11

פי תקנות המקלוט של פיקוד העורף (חוק הג"א). על -תכנון המיקלוט יהיה על  11.1

הקבלן לאשר התוכניות בפיקוד העורף כחלק מהבקשה להיתר (גם אם לא 

יש להכין תוכניות  - ת זו יצטרך להגיש בקשה להיתר לוועדה מקומית). במסגר

  עם כל הדרישות הנלוות. 1:50בקנ"מ 

תוכניות המרחבים המוגנים ובהם הגנה הנדרשת על הדלתות לממ"מ יוגשו   11.2

  גם לאישור יועץ המיגון.

פי המוגדר בתקנות. במקומות שניתן יש לבצע -המיגון על הדלת ייעשה על  11.3

ן, הדלת תהיה דלת הדף הגנה מלאה על דלת הממ"מ באמצעות קיר מבטו

  .4422מוסדית לפי תקן ת"י 

תותקן דלת הדף רסיסים למוסדות בריאות לפי  -במקומות שחסר קיר המגן       

  .4422תקן ת"י 

  חלונות המגן לממ"מ יהיו:  11.4

  ;1068/4068חלון מגן פנימי אטום לגזים לפי תקן ת"י   )1      

  .4422לפי תקן ת"י  - חלון מגן חיצוני מוסדי   )2      

  תקנים  .12

התקנים הישראליים העדכניים הרלוונטיים מחייבים לגבי כל עבודות התכנון   12.1

זה. כמו כן מחייבים התקנים הישראליים לגבי מחוזה המפורט המתחייבות 

  כל חמרי הבניה שייעשה בהם שימוש במבנה.

בהעדר תקן ישראלי לגבי חומר או מוצר מסוים, יחייב התקן הגרמני או       

ריקני או תקן ארץ המוצא המתייחס לאותו חומר או מוצר, עפ"י קביעת האמ

  המתכנן.

  כל תקן שיאושר במהלך תקופת הביצוע יחייב גם הוא וכלול במחיר.      
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העבודות יבוצעו ע"פ הנאמר במפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין (הספר   12.2

ר לפני הכחול) וההשלמה במפרטים המיוחדים במהדורתם העדכנית ביות

  ביצוע העבודה.

בדיקות איכות, ע"י מעבדות חוץ בנוסף לבדיקות הנדרשות יבצע הקבלן גם   12.3

  מורשות ובכל כמות שתידרש ע"י המזמין. עלות הבדיקות על חשבון הקבלן.

אישור גמר ביצוע ינתן לקבלן אך ורק לאחר שישלים עבודתו לשביעות רצונם המלאה   .13

תכננים וקבלת כל המסמכים החתומים הנדרשים של המזמין, המפקח וכל המ

זה כולל אישור כל המתכננים לתקינות המבנה ומערכותיו לאחר  חוזהבמסמכי 

  סטטוטוריים.וקבלת אישורי כל הגורמים ה הפעלה ובדיקה

  

  מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

מיום קבלת צו התחלת  קלנדרייםודשים ח 16הוא  כולו משך הביצוע של הפרויקט .1

מובהר כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע  .העבודה

  העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל. הפרויקט.

 להלן פירוט אבני דרך: .2

 חודש מתחילת הפרויקט  2 - גמר חפירות והידוק שתית  -  1אבן דרך  .2.1

 6 -, מים  ביוב , חשמל ותקשורת ניקוז גמר ביצוע תשתיות - 2אבן דרך  .2.2

  חודשים מתחילת הפרויקט 

  חודש  10 - גמר שלד בכל המבנים המיוצרים בשטח  -  3אבן דרך  .2.3

חודשים מתחילת  13 -   (ללא גינון ) גמר עבודות סלילה ומדרכות -  4אבן דרך  .2.4

  הפרויקט 

ת חודש מתחיל 14 -גמר עבודות גמר ומערכות לכל המבנים  - 5אבן דרך  .2.5

  הפרויקט 

 15לכל הפרויקט  4קבלת אישור מכון תקנים לצורך קבלת טופס  - 6אבן דרך  .2.6

  חודש. 

  חודש  16 -מסירה סופית של המבנים לאחר הרצות  -  7אבן דרך  .2.7

  חודש 16 - 4קבלת טופס  -  8אבן דרך  .2.8

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת הוראת המזמין בכתב, שנקראת ״צו  .3

״ וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה התחלת עבודה

  לשביעות רצון המזמין, בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה.

הקבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן שצו/י התחלת העבודה יימסר/ו לו מיד או בסמוך  .4

  למועד חתימת החוזה.

בלן ומהנדס הביצוע הקבלן מצהיר שעם קבלת צו התחלת העבודה, מקבל על עצמו הק .5

של הקבלן, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם 

  ע״פ חוק התכנון והבניה כגון:

  ״אחראי ראשי לביקורת״ .5.1

  ״אחראי על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר״. .5.2



12 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

ו לשנע ועלימסוף ה לבים בכל רחביבשהקבלן מצהיר כי הוא יודע שהעבודה מתבצעת  .6

ומבלי לפגוע על חשבונו את שטחי ההתארגנות המאושרים לו ממתחם למתחם 

  בפעילות השוטפת של המסוף.

הקבלן מודע כי מדובר על מעבר גבול עם הגבלות צרכים ביטחוניים המשתנים מדי  .7

  פעם ויכולים לגרום הפרעות במהלך הביצוע.

 ,עבוד מעבר לשעות אלושיבקש ל ,עד חשיכה. קבלן 7:30שעות פעילות המסוף הן:  .8

המסוף הינו מסוף פעיל וכי  ,צריך לתאם מראש ולקבל את אישור גורמי רש״ת. כמו כן

  כל העבודות יבוצעו בתיאום ובאישור עם גורמי רש״ת.

מודגש שאין התחייבות של המסוף לשעה מדויקת לתחילת העבודה מאחר ומדובר 

יחורים בכניסה למסוף א של אבנושכלשהיא במתקן בטחוני. לקבלן לא תעמוד טענה 

  יבה שהיא.סמכל 

עליו לבצע  ,כי כתוצאה מהאילוצים כאמור לעיל ,על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו .9

את העבודות בקטעים על צירים ראשיים הדורשים עצירת תנועה ו/או עבודה מורכבת 

בתנאי ״מבצע״, כלומר בעבודות לילה, שבתות (כפוף לאישור משרד הכלכלה) הכול 

תיאום עם הרשות. עבור ביצוע עבודה בתנאים אלה לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו ב

  לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

על הקבלן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות שיאושרו ע״י המזמין. יועץ הבטיחות  .10

את  מטעמו יאשר כל סוג עבודה חדשה לפני ביצועה ויעמוד על הסיכונים בביצועה.

ותוכנית הבטיחות באתר יש לתקף פעמיים בחודש באמצעות ממונה  תוכנית הסיכונים

  בטיחות מומחה שיאושר ע"י המזמין.

בלנים אחרים המבצעים מטלות מודגש לקבלן כי בשטח המסוף עובדים מספר ק .11

, חלקם יועסקו ע"י רש"ת כקבלני מסגרת או קבלנים בהתקשרות אחרת, שונות

  וחלקם יועסקו ע"י גורמים אחרים.

ת הנגזרת מכך בדין בנוגע כי הקבלן הזוכה ישמש כקבלן ראשי על המשמעו ,מובהר

לא , על הקבלן לשתף פעולה עם כל הקבלנים הללו, יובהר כי במקרה דנן לבטיחות

  עבודתם של קבלנים אלו.תשולם כל תקורה בגין המצאותם/

כי כל עובדי הקבלן יצטרכו לקבל אישור מגורמי הבטחון ברש״ת. הכול בהתאם למסמ .12

  המצורף לחוזה. פרוגרמת בטיחות המכרז ונספח

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען  .13

התחלת העבודה או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו של  מותנית

  מהעבודה. איזה חלק

 לל המסמכים אשרהקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כ .14

  התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.בבהימצאותם מותנית על פי דין 

הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל  .15

הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר  העבודה

  הכרוכות בביצועה של העבודה.ובאשר לביצוע פעולות הרישוי  לחובותיהם על פי דין

  הקבלן מתחייב: .16
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להבהיר את החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל  .16.1

העובדים עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלנים 

  אחרים המועסקים באתר ע״י המזמין וע״י הרשויות השונות ועובדיהם.

 דסי והטכני נלמד היטב ע״י מנהל הביצוע,לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנ .16.2

מהנדסי הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם 

  הכישורים והמיומנות הנדרשים ולהדריכם לשם כך.

לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל  .16.3

בכל הנוגע  -רט עניין הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפ

  להתקנה אשר עשויה להשפיע על יציבות מרכיבי העבודה.

לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכתן בזמן המתאים של תוכניות  .16.4

), לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את Shop Drawing( בית המלאכה

  אישורם במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.

מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר לבדוק באופן שוטף  .16.5

ושיטות העבודה הנקוטות ע״י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם 

  אישורם או פסילתם.

לרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות, הכול באופן אשר  .16.6

  יאפשר שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות.

למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכנון לתת אישור  .16.7

ולרשויות המוסמכות בדבר התאמת העבודה או כל חלק ממנה או כל מערכת 

או מתקן המותקנים בו לתכניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות 

המאושרות לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות 

 דות התכנון והרשויות המוסמכות.וההנחיות של מוס

  עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב .17

ימים קלנדריים מיום מסירת צו התחלת העבודה,  15על הקבלן להגיש תוך  .17.1

לוח זמנים מפורט, לאישורו של המפקח. את לוח הזמנים יש ״לפרק״ 

 לחבילות עבודה של שבועיים מקסימום. לוח הזמנים ייעשה באמצעות תכנת

MICROSOFT PROJECT.  לוח זמנים זה יתאר את שלבי יישומם של הסדרי

התנועה, את שלבי ביצוע העבודה, מועדי ביצועה, יכיל את כל הקישורים בין 

יעיל למעקב אחר עדכונים ושינויים. רמת פירוט לוח  הפעילויות ויהווה כלי

  הזמנים תקבע על ידי המפקח.

מועדים המחייבים בחוזה לוח הזמנים המפורט, עם מועדי הביצוע, יתאים ל  

  ובנספחיו וישקף את כל העבודות נשוא החוזה.

לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח ולאחר אישורו, תוך כדי   

בדיקת רמת הפירוט שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה ותוך הכנסת 

י ייהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלת - שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה 

  נפרד מהחוזה.
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לוח הזמנים המפורט הנ״ל יבוקר ויעודכן על ידי הקבלן לפחות אחת לחודש,  .17.2

על בסיס תחקיר שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה בפועל. הקבלן 

יעדכן את לוח הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. כל שינוי 

יתייחס לאירועים שונים  בלוח הזמנים חייב באשורו של המפקח. לוח הזמנים

במהלך הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר, לרבות קבלני ח״ח, בזק, 

  טל״כ ועוד.

כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט, לרבות קבלת נתוני הנתיב  .17.3

לוח הגנט, הדוחות החודשיים וכל דו״ח דרוש אחר בכל משך תקופת  הקריטי,

עבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל ביצוע העבודה, עד לסיומה ולמסירת ה

מספר עותקים שייקבע ע״י המפקח חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי 

  כתב הכמויות .

 לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד/ים שנקבע/ו לעיל, .17.4

יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של 

של המפקח בנושא זה תהא סופית ותחייב את הקבלן. כמו  הקבלן וקביעתו

רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים, מכל גורם  כן,

חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול 

  ופיקוח.

הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח  .17.5

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח ובמקרה של  הזמנים

פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה 

היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא 

  לסטות ממועד סיום העבודה.

וע ללא מתן כל הסבר המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצ .17.6

לקבלן וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל 

  דרישה נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.

  

  הסדרי תנועה זמניים  00.04

 על הקבלן להכין תכנית הסדרי תנועה לזמן הביצוע ע״י יועץ תנועה מטעמו ועל חשבונו .1

  שלב ושלב (ויהיו מספר שלבים כפי שצוין קודם).לכל  המאושרת מראש ע״י המזמין

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו  .2

והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כול האזורים הנפרדים  השונים

ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של  באתר העבודות

  כביש, ככל שיידרשו ע״י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר.ה

הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך שלבי הביצוע בכל פיצול  .3

  שהוא, ישולמו בסעיף הקצב של הסדרי תנועה לכל משך תקופת הביצוע.

התמרור  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, .4

עגלת חץ ), או שו"ע ירושליםמסוג מטר (גדר  2גידור ושערים ממתכת בגובה  והצביעה,

וצוותי אבטחה, אתתים אנושיים, אביזרי בטיחות שונים כנדרש על פי תכנית הסדרי 
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 - התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

זקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ביום ובלילה. הצבתם בשטח ואח

ועל אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה 

מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו 

 בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד

על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות 

המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ״י רישיון העבודה, וזאת בין אם 

נמסרו לקבלן במישרין ע״י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח המקצועי מטעם 

  המזמין.

זמני, מחיקת סימונים בכבישים ע״י מקרצפת כמו כן נכללים בהסדרי תנועה, צבע 

או במכונת לחץ מים ולא צביעה בצבע שחור, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי  בלבד

  אביזרי הבטיחות וכו׳. השילוט,

: סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת הערה חשובה

/או אישורי הועדה לבחינת התקני בהוצאתה המעודכנת על ידי הועדה הבינמשרדית ו

  .תנועה ובטיחות להצבה בדרך

 100,000הקצב להסדרי תנועה נקבע כסכום קומפלט וסופי לכל תקופת הביצוע בסך  .5

לא כולל מע״מ. סכום זה ישולם לשיעורין עם התקדמות הביצוע בהתאם לקביעת ₪ 

  המפקח.

תו של הציוד אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמו .6

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא 

יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח, (כדוגמת נצנץ שאינו פועל כנדרש, מעקה 

  ש״ח עבור כל אביזר פגום ליום. 220פגום וכד׳) יופחת מחשבון הקבלן הראשי סך של 

עיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפ .7

רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע״י 

ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה התשלומים ישולמו ישירות  המפקח,

  דמי ניהול. 12%לקבלן האביזרים החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת 

ישלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל נושא המזמין  .8

  הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד.

במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  .9

במקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, תבוצענה עבודות התשתית, אך ורק בלילות. 

לה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. בכל מקרה כל פעו

  מוטלת על הקבלן האחריות לקבלת אישור המשטרה והרשות המקומית הרלוונטית.

אי מילוי אחר ההוראות הנ״ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע  .10

 -גין אלה העבודות כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו ב

יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג מצד הקבלן או 

  לדחייה במועד סיום העבודות.
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המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו היא נעשית שלא  .11

בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם 

  ם הרשויות המוסמכות.מראש את הביצוע ע

 - באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  .12

ייעשה הדבר עפ״י הרישיון. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע״י 

  הקבלן ועל חשבונות.

 כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים בזמן הביצוע, לרבות .13

הכנת תכניות הסדרי תנועה ואישורם, ישולמו לקבלן בסעיף של הקצב להסדרי תנועה 

  בזמן ביצוע בכתב הכמויות.

  

  תשלומים שונים ע״ח הקבלן  00.05

  בנפרד) (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  

שבכתב  על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים - תשלום עבור פיקוח בזק  .1

  הכמויות ולא יימדד בנפרד.

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים  - תשלום עבור פיקוח חברת חשמל  .2

  שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב  -תשלום עבור פיקוח טל״כ  .3

  הכמויות ולא יימדד בנפרד .

על חשבון הקבלן, נכלל  -ה וקשיים בביצוע העבודה חציית כבישים, עבודות ליל .4

במחירי היחידה של הסעיפים השונים וכולל את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע 

הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, 

עבודות במשמרות וכו׳. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר  כולל עבודות לילה,

מובהר לקבלן שבשל אילוצי בטחון ותיפעול של המסוף, ייתכן שיהיה תנועה. הפרעות ל

צורך בביצוע של מקטעי עבודות בשיטה של "מבצע" מוגדר בשעות, שבהן הפעילות 

במסוף מועטה או בשעות שהמסוף סגור. במקרים אלו התיאום מול הגורמים השונים 

היה הקבלן זכאי לכל תשלום . כאמור, לא י(צבא, מסוף וכו') יהיה באחריות הקבלן

  .נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ״ל

 00.14כמפורט בסעיף  - תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים  .5

  להלן.

  

  הוראות והנחיות כלליות  00.06

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת משהב״ט /  .1

שונים במהדורה המעודכנת ביותר, המפרט המיוחד, תקנים ההוצאה לאור בפרקים ה

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

בחוזה. יש לראות את כל המסמכים הנ״ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח 

שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר 

  מסמכים.ה
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הפרקים הרלוונטים השונים מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את  .2

  הבינמשרדי (הספר הכחול). במפרט הכללי

כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין וגורמים נוספים כמו:  .3

ת כל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות הרשו

  המקומית, חברת החשמל, בזק, טל״כ, הג״א, מכבי אש, משטרת ישראל ואחרים.

  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.

חובת קבלת רישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך  .4

  ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הרישיונות ובהתאם להגבלות שתוטלנה 

  על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  :תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים .5

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא 

  שטחים מוגבלים.תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה ב

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע״י  - התארגנות ותחום עבודה .6

המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה 

למפקח כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי 

מפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את ההתארגנות יובאו תחילה לאישור ה

  שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה 

  הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

ד׳) ו/או קבלתם של התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכ

  ישולמו ע״י הקבלן ועל חשבונו. -היתרי בניה עבור מבנים ארעים במידה ויידרשו 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה  .7

ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף 

ל התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור משטרת ישראל, המפקח ע תנועה,

הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו 

  על הקבלן מצד הרשויות.

  

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.07

על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפקח, במשך כל תקופת הביצוע של העבודה  .1

יים לעבודות בניה בהוצאת משהב״ט/ההוצאה לאור בפרקים את כל המפרטים הכלל

  השונים במהדורה המעודכנת ביותר.

מוקדמות של המפרט הכללי לעבודות בניה מחייבים מכרז  00כל הסעיפים מתוך פרק  .2

  פאושל). - (מחיר סופי  00.09חוזה זה, למעט סעיף 

ב הכמויות ועל יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכת .3

כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את 

  ביטויה הנוסף במפרט זה.
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כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם  .4

  צוין אחרת.

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי  .5

ה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח התאמ

אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית. אם הקבלן 

לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקבלן בכל האחריות הכספית 

נראו מראש ובין אם לאו. ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ״ל.

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .6

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי  .6.1

במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר 

יוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות במפרט המ

  נקבע ברשימה שלהלן: - לעניין הביצוע  העדיפויות

  תוכניות .6.1.1

  מפרט מיוחד .6.1.2

  כתב כמויות .6.1.3

  אופני מדידה מיוחדים .6.1.4

  מפרט כללי (ואופני מדידה) .6.1.5

  תנאי החוזה .6.1.6

  תקנים ישראליים. .6.1.7

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא   

  אחריו.

יאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי הת .6.2

החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד 

אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין 

סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, 

ת מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה יראו א

  ואופן ביצועה,

כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת   

  המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר   

  מה שלהלן:נקבע ברשי -לעניין התשלום  -ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  כתב כמויות. .6.2.1

  אופני מדידה מיוחדים. .6.2.2

  מפרט מיוחד. .6.2.3

  תכניות. .6.2.4

  מפרט כללי (ואופני מדידה). .6.2.5
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  תנאי החוזה. .6.2.6

  תקנים ישראליים. .6.2.7

 דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיףקביעת   

 מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר

ם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד הסעיפים בה

  ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש  .6.3

תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המכסימלית  - במסמכי החוזה השונים 

  לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין.

  ל בעניין זה תהיה מחייבת.החלטת המנה  

  

  תנאי העבודה באתר  00.08

  בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:  

  י הקבלן”קבלת השטח ע .1

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת  .1.1

רגנות, גבולות הצעתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התא

  ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

  חתימת החוזה ע״י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. .1.2

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי קיימות בשטח מערכות תשתית שונות. כמו  .1.3

כן רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, 

  ותנאי שטח אחרים.

וודאות של תנאי -א תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאיל .1.4

  כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

  

  תכניות מפורטות להתארגנות .2

תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י  .2.1

  המזמין ימציא הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות באתר. 

האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות,  התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות .2.2

מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי 

פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים 

  לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה.

  לן יוצג במהלך סיור הקבלנים.שטח ההתארגנות של הקב .2.3

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו מבצע  .2.4

וכן  עצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודההקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום ל

  בהתאם לשלבי הביצוע. ,למקומות אחרים םקילהעת
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רושים מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הד .2.5

ורישיון העבודה הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא 

  ישולם על כך בנפרד.

הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינויים ועדכונה בכל מספר הפעמים שיידרש  .2.6

על פי שלבי הביצוע ו/או עד לקבלת אישור המפקח יהא ע״ח הקבלן ולא 

  ישולם על כך בנפרד.

ל תיבדק ע״י המפקח, המזמין, רשויות אחרות תכנית ההתארגנות הנ״ .2.7

ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה,  ומשטרת ישראל,

  ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות הנ״ל.

  הגנה מפני שיטפונות .3

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים  .3.1

  או ממי תהום ו/או ממקור כלשהו אחר.שמקורם בצנרת פגומה או פגועה ו/

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, - לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו  .3.2

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל  -מערכות שאיבה, וכיו״ב 

  עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

פעלת משאבה, גנראטורים וכל אשר תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם וה .3.3

נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע״י 

  הקבלן ועל חשבונו.

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום. .3.4

  דיפון זמני .4

ת תת ככלל, דיפון זמני לחפירות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכו .4.1

קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות ו/או תמיכה זמנית על יד קירות תומכים 

תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד׳, כל  ועל יד גדרות הבתים,

  הנ״ל יבוצעו ע״י הקבלן ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום.

 התכנון המפורט והביצוע של התמיכות והדיפון הזמני הנ״ל, מסוג, במימדים .4.2

חשבון הקבלן ולא -ובכמות כלשהם, שדרוש לבצוע לפי הפרוט הנ״ל, יהיה על

לרבות פירוק הדיפון והתמיכות (למעט בעבודות  ,יימדד בנפרד לתשלום

  מסוימות שבהם מופיעים סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

סוגי התמיכות והדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר  .4.3

  ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן לאישור את תכנונם.  בתכניות,(עקרונית) 

אין לבצע תמיכה ו/או דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע״י  .4.4

המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או 

  כבלים כלשהם.

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.  

  

  

  



21 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

  ה קיימתעבודה בקרבת תנוע .5

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)  .5.1

ותנועת הולכי רגל מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני 

  שמופעל על ידו (מנופים, ציוד קדוח וכו׳).

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם  .5.2

הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה של כלי הרכב והולכי 

כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי התנועה 

  המאושרים.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו,  .5.3

שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא. 

טחת תנאי הבטיחות הנ״ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ״י להב

  התוכנית המאושרת בין היתר ע״י משטרת ישראל,להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

ביצוע ההסדרים הנ״ל המאושרים ע״י המשטרה אינו פוטר את הקבלן  .5.4

מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או 

הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי המעקות והגידור  מחדליו בתוואי

ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה 

  .שבכל אחד מהשלבים

  הקבלן יתקין על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח. .5.5

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, לשמור על ניקיונן   

  ושלמותן לכל אורך תקופת הביצוע.

על הקבלן לקחת בחשבון שלעיתים ייתכנו עבודות תשתית שונות אשר לא  .5.6

ניתן לבצע אותן במהלך העבודה השוטף של המסוף, במקרה זה תבוצענה 

מוגדר שבו על  העבודות ב"מבצע" אשר יהיה תחום בזמן (בד"כ סופ"ש)

ימים  10יש לתאם לפחות הקבלן יהיה לבצע את אותה עבודה . "מבצעים" 

  מראש ובכתב דרך מנהל הפרויקט .

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור ושעריו, הקמתו והעברתו ממקום  .5.7

י היחידה ולא יימדד בנפרד ופירוקו בתום הביצוע, כלול במחיר למקום,

, למעט ביצוע הזזת השער הראשי והגדר הזמנית שישולמו על פי לתשלום

 מויות.הסעיף בכתב הכ

  פעילות הקבלן על כבישים פעילים , עבודת יום ועבודת לילה .6

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל  .6.1

מחוץ לתחומי כבישים פעילים ובתוך תחומי האתר ותחומי  פעילות הקבלן,

  העבודות כפי שהם אושרו מראש ע״י המפקח.

במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי  .6.2

היא נדרשה ע״י המפקח ו/או משטרת ישראל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, 

ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי לעמוד 
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בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות 

  התנועה, האתר ואחרות.

  ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםתנועה  .7

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל  .7.1

מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק 

  באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים.

טחים קיימים יתוקן ע״י כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמש .7.2

הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות 

  בדבר.

  דרכי גישה .8

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב  .8.1

הנ"ל תקף גם לגבי הגישה למתחמים  ו/או במשאית לכל חלקי העבודה

הקבלן יהיה  אותם בזמן עבודותו.המזרחיים של המסוף שהקבלן "סוגר " 

  אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את  .8.2

הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן 

  ת הקבלן. במקומן לאחר סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב א

על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע  .8.3

  דרכי גישה ארעיות.

  עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון .9

על הקבלן לקבל אישור חב׳ החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר  .9.1

למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי 

  ח העליון.המת

העבודה תבוצע עפ״י התנאים שיוכתבו ע״י חב׳ החשמל, כולל תמיכת עמודי  .9.2

  חשמל והגנה וחפירה עמוקה.

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה   

  על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד.

  יםקרקעיותת ים עיליומתקנים קיימים עבודה בסמיכות למערכות שירותים  .10

קרקעיים הקיימים - קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל .10.1

כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים  בשטח,

בתכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים 

של קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם -התת

גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו  - נתונים אלה 

  על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים -החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת .10.2

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי 

ים מהם. אם, תוך כדי העבודה, הקבלן לשלמות המתקנים הנ״ל ומניעת נזק
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יפגעו צנרות / כבלים / מתקנים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון 

  הקבלן.

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי  .10.3

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו -טיפול באלמנטים התת

  לידיעתו מדי פעם על ידי המפקח.

קרקעיים, כגון -הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת .10.4

קווי טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה 

  הנ״ל (כלול במחירי היחידה).

חובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה על הקבלן. לצורך זה יתקשר  .10.5

גון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו׳ הקבלן עם העירייה ורשויות אחרות, כ

  ויקבל את המידע הדרוש.

 תתכן דרישה שהעבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, .10.6

קווי מים, ביוב וכו׳, תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת 

  החשמל, מקורות ורשויות אחרות הנוגעות בדבר.

ול במתקן או צינור כל שהוא שאינו נראה הקבלן אחראי לנזקים ו/או קלק .10.7

הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך  גם אם המתקן או לעין,

  אחר המהווה חלק מהחוזה.

שבפרק  00.03הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעיף  .10.8

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות 00מוקדמות 

  ת.המתאימו

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של  .10.9

מתקנים קיימים, לרבות תת קרקעיים, שניזוקו ע״י הקבלן או עובדיו ייעשה 

ע״י הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ות.ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע״י המפקח ו/או על ידי הרשוי

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.09

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של העבודות או פריטים שונים  .1

  העשויים להידרש לביצוע העבודה ע״י מתכננים מוסמכים.

  מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: .2

  ים.תכנון ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונ .2.1

תכנון דיפונים, תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם ביצוע  .2.2

מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות ולכל צורך 

  אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

  תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים. .2.3

  רלוונטיים.תוכניות הסדרי תנועה ואישורם אצל הגורמים ה .2.4

  תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים. .2.5

  פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט. .2.6
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  תכנון של כל המבנים בהתאם לתכניות היועצים.  .2.7

עבודות התכנון הנ״ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון  .3

  ותו הבלעדית של הקבלן.הקבלני ואושרו לביצוע ע״י המפקח הם באחרי

התכנון הקבלני הנ״ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ״ל שיועסקו  .4

על ידי הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה 

  בחישובים,

ידי ״המהנדס -ידי המהנדסים הנ״ל ועל-מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על .5

יצוע השלד״ (מהנדס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכלול עבודתם גם את האחראי לב

  ליווי הביצוע ופיקוח צמוד מטעם הקבלן על כל הנ״ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל  .6

  העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו׳, כגון:

מי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי עומס עצ

כן יש להתייחס -קרקע ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.

תכנון הנ״ל הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכננים של המזמין, את מסמכי ה .7

(חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות ולאישור. התכנון הנ״ל יוגש 

  בשני עותקים.

המפקח והמתכננים יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן  .8

את המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, 

ט החסר כפי שיידרש ע״י הנ״ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון ויוסיף את כל הפרו

הקבלני יאושר ע״י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ״י התכנון 

  המאושר הנ״ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים  .9

המתכנן של המזמין, הכוונה היא כי ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או 

אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות 

התכנון של המהנדסים מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של 

  כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע. יל,הנושאים לע

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו  .10

  על כך בנפרד.

הערה: בכל מקום בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, או  .11

נ״ל. התיאור שמופיע תלייה זמנית, יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע. על חשבונו, את ה

בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון 

בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה 

  מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.
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צוע השונה מן בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט בי .12

יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל  -הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

  ידו לאישור המתכנן של המזמין.-המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

  המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.

צעה כזו של הקבלן, גם הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק ה

  אם הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 

  הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל 

  ם והמפקח מטעם המזמין.ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע״י צוות המתכנני

  

  שמירה ואחזקת האתר  00.10

החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה  .1

ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים שבו ועל 

  כל הרכוש של המזמין במקום העבודה ו/או בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה  24ק של שומרים, על הקבלן להציב מספר מספי .2

  מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו.

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים  .3

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר 

על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין  את העבודה לקדמותה,

  ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה  .4

ו/או  לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו

  ביטחון ולנוחיות הציבור.לבטיחות, ל

ובה שערים  מטר 2הקבלן יגדר את כל שיטחי העבודה שלו בגדר איסכורית בגובה של  .5

  ופשפשים, לפי דרישת המפקח.

  

  תכניות למכרז ולביצוע  00.11

צוע ובמהלכו התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות ״למכרז״. לפני הבי .1

ותמת ״לביצוע״, ובהן עשויים לחול אשר תשאנה את הח תופקנה לקבלן תכניות

  ות ביחס לתכניות ״למכרז״. שינויים והשלמ

שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם  המזמין .2

  במהלך העבודה לפי הצורך.

רי יחידה או לא תהיה לקבלן זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחי .3

  דכונים אלה.ע הארכת זמן ביצוע עקב
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  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.12

סטים של תכניות לביצוע ומסמכים  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  .1

  .במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמיןנלווים המתייחסים לעבודות 

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי  לנ״ל,

  המפקח.

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי  .2

  במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. הקבלן,

ים על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכ .3

  המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו״ב.

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים 

אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע 

  העבודה.

כנית נוספת או מפרט הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל ת .4

נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם 

  לחוזה.

 הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, .5

  מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע״י המפקח.

  ם הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.כל זאת לשם תיאו

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או 

  אי ההתאמה.

 נית, שרטוט,המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכ .6

  הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצידו יבצע את העבודה גם בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות 

ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולא לכל תוספת תשלום 

  .מעבר למחירים בכתב הכמויות

  

  ט וכתב הכמויותהתאמת התכניות, המפר  00.13

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים  .1

והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים 

במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

  ולבקש הוראה בכתב.

י הקבלן לידיעת ”ל הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד עערעורים ע .2

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

  תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.

ינויים מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים את התכניות לש .3

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 
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לביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו 

  ההתאמות / השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.14

וחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הם לפני תחילת העבודה, ובמי  

מסומנים בתכניות ובין אם לאו, על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם 

  המתאים מתוך הרשימה הבאה.

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של   

  הקבלן.

נוכחותם באתר של המפקחים - כל פיגור ו/או נזק שייגרם עקב איהקבלן יהיה אחראי ל  

  השונים מטעם הרשויות.

  חברת החשמל .1

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  .1.1

וקווי חשמל תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל 

א תהיינה כל תביעות תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן ל

  עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר.

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא  .1.2

תהייה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על 

  מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.

  ”בזק”חברת  .2

העבודה באזור עמודי הטלפון,  הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. .2.1

  שוחות הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכחות מפקח של משרד התקשורת.

ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  .2.2

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון  -וקווי טלפון תת 

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב  תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת בזק.

כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל 

הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק 

  עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

  חברת טלוויזיה בכבלים .3

ימים לפני העבודה  7כ לפחות ”עם חברת הטלהקבלן יתאם ויזמין השגחה מט .3.1

  ליד קווים תת קרקעיים.

הקבלן מתחייב לתת לחברת הטל״כ את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה  .3.2

לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור הקווים על מנת לאפשר 

 את עבודת חברת הטל״כ.
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  מחלקת המים של הרשות המקומית .4

קווי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת המים כדי לא לפגוע ב

ולתאם אתו המשך העבודה באזור קווי המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של 

  מחלקת המים.

  מחלקת ביוב ותיעול של הרשות המקומית .5

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח 

  ם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים.מטע

  מחלקת מאור של הרשות המקומית .6

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את 

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.

  אגף התנועה -מחלקת תנועה של הרשות המקומית ומשטרת ישראל  .7

הקבלן יתאם במחלקת התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה 

שטחי התארגנות, שטחי אחסנת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים,  לאתר,

יתאם הקבלן  תנועת הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים

את השינויים הנדרשים במערכת הקיימת ועיתוים וכן את המיקום המדויק לעמודים, 

ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאום יזמין -חיבורי חשמל, גל מנגנון,

  הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  גורמים אחרים .8

ט עם כל הגורמים האחרים ורשויות שונות כגון: משטרת על הקבלן לבצע תאום מפור

  ישראל, משהב״ט, מקורות, חברת נתיבי ישראל, רשות העתיקות, ואחרים.

  

  גידור ושילוט אזהרה  00.15

  הגדרות תהיינה עפ״י התיאור דלהלן: .1

גדר להולכי רגל ולהגדרת שטחי הפעילות ואתר משרדי הפיקוח תהיה תמיד  .1.1

יתנים) וכיסוי רשת מגולוונת + בד יוטה ירוק, גובה עשויה עמודי מתכת (זוו

מ׳ לפחות, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם  2הגדר 

  מורשים לכך לשטח העבודה.

תוואי הגדרות יוצג ע״י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות  .1.2

לכל האמור לתנאי רישיון העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ו

במסמכי ההסכם. התוואי יוצע ע״י הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור 

  המפקח מראש.

מ׳ לפחות, תהיה גדר  2.40גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של  .1.3

ובה יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ״י תכנית  ״איסכורית״ לבנה,

  התנועה המאושרת.

ו מחוץ לשטח תפעולי פעיל של המסוף, על מנת לאפשר לבצע את רוב העבודת .1.4

  על הקבלן להתקין גדר בטחונית זמנית של המסוף.
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ג'רסי, כפי - גדר זו תכלול הצבת גדר רשת על גבי מעקות בטון מסוג ניו .1.5

  שמתואר בתוכניות.

  תוואי הגדר תשתנה בהתאם לתתי שלבים שיוגדרו לקבלן ע"י המפקח. .1.6

קומה הקבוע, כפי שמוגדר בגמר העבודה נושא מכרז זה, גדר תוצב במי .1.7

  בתוכניות. 

הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן תקינות, יציבות ונקיות במשך כל  .2

תקופת הביצוע, להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפירוקן וסילוקן 

בתום העבודות ו/או כאשר יורה זאת המפקח. העבודות הנ״ל יהיו על חשבון הקבלן 

  עליהן בנפרד. ולא ישולם

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה  .3

  כנדרש בחוק ו/או עפ״י הנחיות המפקח.

מוצהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד אליהן  .4

ה מבלי ו/או לחבר אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אל

שלקבלן תהיה תביעה כלשהי הנובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים 

  כלשהם מהמפרסמים ו/או מהמזמין בגין העובדה שהגדר מנוצלת לצורכי פרסומת.

  לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא. .5

רות לצנרת, כוכים שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפי .6

מסוגים שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ״ל, גם תאורת 

  אזהרה מהבהבת בלילות, ולמנוע פגיעה בהולכי רגל.

כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא  .7

ור בנושא אחריות הקבלן ישולם עליו בנפרד. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמ

לגבי צד שלישי במסמכי ההסכם האחרים. תיאום קבלת הרישיון לדרכי גישה לאתר 

  יהיה ע״י הקבלן ועל חשבונו.

  

  שילוט  00.16

שלטי הדמיה עשויים  2למשך תקופת ביצוע העבודה  -הקבלן יכין ויציב על חשבונו  .1

הסופי יקבע ע״י המזמין),  מ׳ (הגודל 4X5מ״מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה בשיטה  ,6מוצבים על צינורות בקוטר ״

  הדיגיטלית (כל הגוונים).

נוסח השלט יקבע ע״י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת  .2

  שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים.

רתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע״י הגודל הסופי של השלטים, צו .3

  המפקח ו/או המזמין.

כולל  לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, .4

  העתקתם (במידה ויידרש הקבלן) וסילוקם מהאתר בסוף העבודה. פירוקם,
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  סימון מדידות  00.17

יצוע העבודה. הנקודות להתוויה מודד מטעם המזמין ימסור לקבלן נקודות קבע לב .1

יימסרו ע״י רשימת קואורדינטות או דיסקט עם כל הנתונים של התכנון . על הקבלן 

לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון 

  בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע״י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה.

 הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות כבישים ומדרכות, כל הסימונים והמדידות .2

צנרות שונות, הקירות וכו׳, קביעת עומקים ומפלסים וכד׳, ייעשו על ידי מודד מוסמך 

  מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

  .1:250המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ״מ  .3

ימונים ולהצבות הנ״ל טעונים קבלת הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לס .4

  אישור המפקח מראש.

במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין  .5

תבוצע העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב 

וח הזמנים כלשהו של העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מל

  של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.

על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה ולהעבירה למפקח  .6

  לאישור ואימות המפלסים.

לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור  .7

  מדידות) בכתב למיקום הסימונים.המפקח (שיפעיל בקרת 

  ערעור על גבהים .8

הקבלן רשאי לערער על נקודות הגובה המסומנות בתכניות, וזאת תוך שבוע  .8.1

 מטעם רש"תמודד של מיום שקיבל את התכניות, ואז תיערך מדידה משותפת 

ואת  מודד הקבלן, ותוצאותיה ייחשבו כסופיות ומחייבות את הקבלןעם 

  רש"ת.

ת הבדיקות לפי המפורט לעיל, או ערך אותן ולא הודיע לא ערך הקבלן א .8.2

התאמה, או לא ערער על נקודות הגובה המסומנות -על אי /מפקחלמהנדס

בתכניות, וכל זאת תוך שבוע כאמור לעיל, יראו את התכניות כנכונות 

  ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת הכמויות.

  הערעור.-דיווח או איה-איהעלויות שיגרמו לו בגין בכל יישא הקבלן  .8.3

  

  אספקת מים וחשמל  00.18

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות,  .1

כולל מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי 

  הזנה זמניים.

וים הצבורים על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקו .2

החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם  עם חב׳

  המפקח.
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כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או  .3

  יחולו על הקבלן. -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  ת תאוםצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבו  00.19

  מנהל / מהנדס הביצוע .1

בנוסף לנאמר בהסכם לבצוע העבודות של המזמין, יהיה על הקבלן להעסיק  .1.1

שנים בסוגי העבודות אשר  10באתר מהנדס רשום ורשוי בעל ניסיון מוכח של 

תבוצענה במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו 

ו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונ

  והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.

שנים לפחות  10מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של  .1.2

  בניהול ביצועם של פרויקטים דומים.

  מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. .1.3

בוע ומתמיד במשך כל תקופת על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן ק .1.4

ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע 

  יהיה בדרג של מהנדס הביצוע. הרשמי בין המפקח והקבלן,

” על הקבלן לשמש, באמצעות מהנדס הביצוע, כ״אחראי על הביצוע .1.5

בתוקף על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתום, ” וכ״אחראי ראשי לביקורת

  י כל רשות מוסמכת.”תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע

הקבלן אחראי, באמצעות מנהל / מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו  .1.6

לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות 

המאושרות, והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל 

  כת הנוגעת לקבלת תעודת גמר.רשות מוסמ

  מודד מוסמך .2

לעיל, מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע  00.17בנוסף לאמור בסעיף  .2.1

(בכל שעות העבודה), יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת 

מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או 

  יצוע העבודה.סימון שיידרשו, בהקשר עם ב

במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד  .2.2

מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו 

  לרשות המפקח לכל סוג מדידה שתידרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.

  בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .2.3

  ה ממונה כחוקמנהל עבוד .3

מנהל העבודה ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות  .3.1

יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי ו הבטיחות בעבודה בדבר עבודות בניה

שנים לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בחוזה.  10של 
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ו על דבר המינוי הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודת

  כנדרש בתקנות.

על מנהל העבודה להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע  .3.2

  העבודה.

מנהל העבודה שמונה כחוק ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום  .3.3

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות 

ות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעול

  ע״י ״קבלנים אחרים״.

לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף  .3.4

הפיקוח על העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל 

כישורים והסמכה כנדרש בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק 

  באישור המפקח.

  ממונה על הבטיחות .4

על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות 

  ענפית בבניה ובבניה ההנדסית.

  צוות בקרת איכות של הקבלן .5

, כל צוות הביצוע הנ״ל מותנה באישורו של 00.20על פי הפירוט בסעיף  .5.1

עתו, המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לד

  מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ״ל, ירחיקם  .5.2

הקבלן מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, 

  אשר חייבים באישורו של המפקח.

  הנחיות כלליות לצוות הביצוע וישיבות תיאום .6

וות הנ״ל מותנה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד כל הצ .6.1

מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו 

  והגינותו.

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ״ל, ירחיקם  .6.2

מקומם, הקבלן מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים ב

  אשר חייבים באישורו של המפקח.

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקח,  .6.3

  המתכננים מטעם המזמין והצוות הנ״ל.

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח, קבלני משנה וספקי  .6.4

הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות 

  צור, האספקה והביצוע.היי

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי  .6.5

, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ומנהליניהול טכני 

 ולמשך כל זמן שיידרש על ידי המפקח.
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  בקרת איכות  00.20

  משרד לצוות חברת אבטחת איכות .1

חת איכות מבנה ארעי אשר ישמש על הקבלן להעמיד לרשות חברת אבט .1.1

כמשרד שדה לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתאום עם המפקח. על 

הקבלן לקבל היתר להעמדת המשרד מהרשות המקומית. על הקבלן לדאוג כי 

המבנה יחובר אל רשת החשמל, רשת אספקת מים ורשת הביוב, בהתאם 

  להיתר שיש לקבל מהרשות המקומית.

קבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת כמו כן יהיה על ה .1.2

חלופי (טלפון סלולארי), אשר יאפשר לענף אבטחת איכות קשר רצוף ומתמיד 

בין האתר ובין המשרדים הראשיים של הקבלן, המפקח והחברה. הקבלן 

אשר יחובר לאחד הקווים ויעמוד  יתקין על חשבונו מכשיר פקסימיליה,

  לרשות הצוות.

מ״ר עבור הצוות. המבנה  14 -תקין מבנה אחד בשטח כולל של כהקבלן י .1.3

טלפון ופקסימיליה (עד  1יכלול מזגן אויר מפוצל, תאורה, שקעים לכח, 

להסדרת טלפון מבזק יספק הקבלן פלאפון), מחשב ומדפסת לייזר, לרבות 

 MS-PROJECT, 2 -ו  סופרמכרז אוטוקאד, אופיס, -תכניות חוקיות 

ת, ארון פח עם אפשרות נעילה, ומדפים לאחסון תוכניות כסאו 6שולחנות, 

  ותיקים. כל הציוד הנ״ל יהיה חדש. כמו כן שירותים ופינת מטבח עם ארונות.

המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ע״י  .1.4

יום לאחר קבלת העבודה ע״י המפקח וסיום  20- הקבלן לא יאוחר מ

  של עבודות הקבלן. החשבונות הסופיים

הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו׳  .1.5

שישמשו את צוות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או 

אגרות ו/או שימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם 

  ושימושם וידאג לניקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.

ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתו  כל .1.6

השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות יחולו על 

  הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.

  מערכת בקרת איכות .2

 Qualityפקח (הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע״י המ

Control( :לפי המפורט להלן  

מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים  .2.1

י הקבלן ”אשר ישמשו בפרויקט זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע

  למפקח יחד עם תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים.

  :בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים .2.2

  מעבדה מוסמכת (או מעבדות מוסמכות). .2.2.1
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שנים לפחות  10ציוותי מדידה בראשות מודד מוסמך בעל ניסיון  .2.2.2

  בעבודות קבלניות.

ציוותי מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת  .2.2.3

  איכות ובעל ניסיון בעבודות פיקוח על עבודות מסוג חוזה זה.

צוע של הפרויקט, אלא בנוסף מהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הבי .2.3

להם. כל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור 

ל וניסיונם, יועברו לאישור המפקח על גבי ”המפקח מראש. הפרטים של הנ

  הטפסים המיועדים לכך, והמהווים נספחים להסכם זה.

מות המפקח רשאי לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדיקות מסוי .2.4

  בלבד ולאשר מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות.

כמות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים  .2.5

להיקף העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע, והוא טעון קבלת אישור 

  המפקח מראש.

אין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרויקט בטרם אישר המפקח את הרכב  .2.6

  רך בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו.מע

  תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .3

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות  .3.1

ווים חלק י התקנים השונים המה”י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ”הנדרשות עפ

במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ובאופן כזה , בלתי נפרד מהמכרז/החוזה

מועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את ש

שלבי העבודה הבאים (שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא 

  יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים  .3.2

י ”באחד ממפרטי המכרז/החוזה או ע אלא אם כן נקבעה מכרז/חוזה זה,

  ל. ”המפקח, כמות בדיקות שונה מהנ

מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות,  .3.3

במתוכנת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל אחד מהנושאים 

  הבאים בנפרד:

  עבודות עפר. .3.3.1

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון. .3.3.2

  צוק באתר.עבודות בטון י .3.3.3

  עבודות אספלט, ריצופים, תאורה וכו׳. .3.3.4

  י המפקח.”וכל עבודה אחרת שתידרש ע .3.3.5

ל ”תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ .3.4

  כלול במפרט המיוחד להלן.

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של  .3.5

ם (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שלבי העבודה השונים, ע״י צילו
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שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך 

  תקופת הביצוע.

  דיווח למפקח .4

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח.  .4.1

הדיווח של מערך בקרת האיכות למפקח, יהיה באמצעות יומני הדיווח 

  ל.המיוחדים הנ״

לאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ואישור  .4.2

  של המפקח.

רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו  .4.3

לדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים, וכן שתוצאות הבדיקה ו/או 

צוע יוכל הקבלן להמשיך בבי -המדידות, מאפשרות המשך ביצוע העבודות 

  העבודות הבאות, ע״פ סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.

אם ידרוש המפקח לבצע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה  .4.4

או בתקנים השונים, יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין, אלא אם יימצאו 

ת, ואזי יהיו ע״ח הקבלן. המזמין ישלם לקבלן את דמי הבדיקו - לא תקינות 

כולל שכר עבודה עבור נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות 

רישום ודיווח וזאת עפ״י חשבוניות של המעבדה המוסמכת, ובכפוף לאישור 

  המפקח על מחירי היחידה של הנ״ל.

  :להלן שלבי הבקרה שיידרשו .5

  בקרה מוקדמת .5.1

שים העבודות בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתר  

של הקבלן. היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות 

וזמינות חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, 

בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. 

  מהלך הבדיקה המוקדמת יירשם בדו״חות בקרת האיכות.

  בקרת מעקב שוטף .5.2

ביקורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט   

המיוחד והם כוללות בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של 

העבודה. דו״חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של בקרת 

  האיכות.

הקבלן יגיש דו״חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו   

בדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה רישום ה

ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות 

  שבוצעו. הדו״חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

לוח זמנים ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך  .5.2.1

  יות אשר הסתיימו.התחלה, תאריך סיום ופעילו

  שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים וכו׳). .5.2.2
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שלבי בדיקת בקרת איכות (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב  .5.2.3

  מיקומם וסוגם. שוטף),

  פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר. .5.2.4

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו,  .5.2.5

יצוין הדבר בדו״ח  - תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין  או כאשר

ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת 

  יצורפו לדו״ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. הדיווח,

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם  .5.2.6

  תה.לעבודה תוך הבטחת מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאו

  הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות. .5.2.7

  קיום הוראות בטיחות עבודה. .5.2.8

הדו״ח ייבדק וייחתם ע״י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן (מהנדס  .5.2.9

  בקרת האיכות).

  הרכב צוות חברת בקרת האיכות .6

הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם  .6.1

טחי אחריות. בראש הצוות יעמוד מנהל בקרת איכות, והכשרתם, סמכויות וש

מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות מסוג חוזה/מכרז זה 

  פלדה וכו׳. ובעלי ניסיון בחומרי בטון,

מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח,  .6.2

בים השונים של העבודה. המתאימים לניהול וביצוע כל סוגי הבדיקות בשל

מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות תחת פיקוד מעבדן הראשי יהיה בהתאם 

  להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה.

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את  .6.3

הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או , תפקידו כנדרש

והוא הנ״ל. שינויים אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן לתגבר את הצוות 

 להזמין את הבדיקות הדרושות במעבדה/מבדקה אחרת ,רשאי בנוסףיהיה 

  וכל הוצאות הבדיקות יקוזזו מחשבונו של הקבלן.

יום מקבלת צו התחלת עבודה  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך  .6.4

טי השיטה, טפסים לשימוש, ויקבל את אישור המפקח לגבי כל הקשור לפר

תהליך הדיווח והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות. העבודות לא 

  יחלו לפני קבלת אישור זה.

  :בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים .6.5

  המערך הארגוני של בקרת האיכות. .6.5.1

תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע  .6.5.2

כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך הבדיקות,  רשימה מלאה של

העבודה, המבוססת על הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו 

  בסעיפים המתאימים.
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  ביצוע בקרת איכות .7

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש  .7.1

  תעשינה ע״י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע״י המפקח. -

שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען המעבדה תצויד באופן   

  באתר.

מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של   

הקבלן. לא תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמת של 

ל. אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת ”או מבדקה כנ המעבדה

ל עריכת הבדיקות ע״ח הקבלן ו/או הפסקת והמפקח יהיה רשאי לשקו חוזה

  העבודה.

למרות האמור, יוכל המפקח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם  .7.2

האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה  תכנית בקרת

  לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה.

במתקני האתר לביצוע המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש  .7.3

בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות, במטרה 

  לבחון את מערך הבקרה שבאתר. שימוש זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן.

יהיה עליו לנקוט  - אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  .7.4

הענות מהירה מצד  באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח. במקרה של העדר

הקבלן לתביעות המפקח, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת 

כאמור בסעיף זה, לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף  עבודה,

לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין בחוזה. הקבלן יודיע בכתב 

וי כזה לא יבוצע למפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט. שינ

ללא אישור בכתב של המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם 

  יקבל את אישור המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספח המצורף למפרט מיוחד  .7.5

  זה .

הקבלן לשתף המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו, על  .7.6

פעולה עם האחראי על אבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הסיוע 

  והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.

כל מערכת הקשר של הקבלן ומערכת בקרת איכות שלו עם מערכת הבטחת  .7.7

האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת הקבלן ומערכת בקרת 

א עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת האיכות שלו ישתף פעולה באופן מל

  לאפשר התקדמות שוטפת של הפרויקט, על פי התוכניות.

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח  .7.8

אחרות אינן משחררות כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה 

או הקלה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת תשלום 

בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין 

  אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות של המזמין.
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  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון  00.21

(האמור בסעיף זה להלן הינו בכפוף להוראות החוזה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין   

  זה, הוראות החוזה גוברות והכל בהתאם לשיקול דעת הרשות).הוראות החו

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או  - "עובד זר"  .1

למעט עובד זר שפרק ו׳ לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור  תושב ישראל,

חל עליהם  1994 -ח יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ״

(הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה 

  תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף  .2

  לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול  הפרת האמור בסעיף א׳ .3

דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע 

מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), 

  .1971 - התשל״א 

  דון ומההסכם המצורף לו.האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז שבנ .4

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

(האמור בסעיף זה להלן הינו בכפוף להוראות החוזה. בכל מקרה של סתירה בין האמור   

  לביןהוראות החוזה, הוראות החוזה גוברות והכל בהתאם לשיקול דעת הרשות).

יון ומתאימים לבצע העבודות קבלני משנה שיועסקו ע״י הקבלן יהיו בעלי רישיון וניס .1

יום מיום מתן צו  15שתימסרנה להם לביצוע. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך 

התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם 

את רשימת היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית 

בלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לאשר ו/או לפסול כל ק

לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד 

  הקבלן.

בנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מהאתר כל קבלן  .2

ת עבודתו בהתאם ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע א משנה

לדרישות החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב 

הקבלן. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם 

תחויב ע״י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות 

  להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל איבמידה  .3

 לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים,

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר 

ביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן, ימים להוראות המזמין, לה 7שהקבלן לא ציית תוך 

ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או 

לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן ו/או 
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באמצעות חילוט הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים 

  ודמי ניהול.ובתוספת ריבית 

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד  .4

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  בטיחות וגהות  00.23

 (האמור בסעיף זה להלן הינו בכפוף להוראות החוזה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין  

  ת והכל בהתאם לשיקול דעת הרשות).הוראות החוזה, הוראות החוזה גוברו

  על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: .1

 שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה, שילוט הקשור לתפקודו של הקבלן

ופרטים על ״אחראי הבטיחות״ לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת 

תיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים וחשמליים, אישורים תקופ

  הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. ציוד מגן אישי,

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, 

חברת החשמל, חברת בזק וכיו״ב. כל הנ״ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה 

  ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.- בגין אישל הקבלן 

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל  .2

האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים 

בקפדנות ע״י כלל הקבלנים ועובדיהם, לרבות ״הקבלנים האחרים״, לדאוג שכל אורח 

המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

  מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

ומות ביצוע העבודה של הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במק

  כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

הקבלן ימנה ממונה בטיחות שיאושר ע"י המזמין, ממונה הבטיחות יכין תכנית 

בטיחות לאתר וימפה את הסיכונים עם צוות האתר . הממונה יגיע לאתר בתדירות 

ר שלא תפחת מפעם בשבוע כדי לוודא שהקבלן אכן שומר על ככלי הבטיחות באת

ומקיים את תכנית הבטיחות שהוכנה על ידו. הממונה יוציא דוחות למזמין בהתאם. 

המומנה יקיים הדרכות משלימות (להדרכות של מנהל העבודה) לעובדים . הקבלן 

  נדרש לצלם בוידאו את כל ההדרכות הניתנות לעובדים.

ת מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורו .3

  והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר  .4

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

  אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח.

מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על  הקבלן .5

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא 
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זקים לגוף ולרכוש שייגרמו משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נ

לעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג׳, לאתר ו/או לעבודה ושהוא 

  מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי  .6

  עבודה.מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל ה

המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת (ולא כמפקח  .7

צמוד באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר 

  המחייבות לפי דרישות כל דין.

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע 

  להוראותיו.

אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן מובהר, כי  .8

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

  תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם זה.

  

  טיפול באתר שפיכה  00.24

ה הוא תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומ .1

פועל או באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, יהיה עליו לבצע עבודות הכנה 

  אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם. לקליטת הפסולת,

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ״ל, בחישוב הוצאותיו  .2

  בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. מודגש -ולכלול הוצאות אלו בהצעתו 

  

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי  .1

  הנדרשים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל  .2

  לא תוספת מחיר.אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ל

  את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה. .3

הערה: כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם  .4

  את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

י חוזר באזורים מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילו .5

  השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופוסלת הקיימת  .6

בחומר החפור ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בנין במרחק 

  כלשהו מהאתר.

  ן, ללא אישורים חתומים על פינוי פסולת.המפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הקבל .7

  כדוגמת: לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, - להדגשה  .8

  פסולת המצויה באתר בתחילת עבודתו. .8.1
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  פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים. .8.2

  פסולת הקיימת בחומר החפור. .8.3

  יחידה השונים שבכתב הכמויות.פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי ה .8.4

  

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.26

הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע העבודה ועד למסירתו  .1

  לידי המזמין.

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר  .2

  יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע.

  בלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.הק .3

  

  עבודה בשעות חריגות  00.27

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם  .1

וקיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע״י המפקח, בגין דרישת 

תית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, המזמין, הרשות המקומית או ממשל

״בזק״, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד גם במשמרת 

  שניה ובמשמרת שלישית וגם בסופי שבוע.

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות. .2

  

  סמכויות המפקח  00.28

ע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרו .1

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני  .2

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה - התאמה ביניהם ו/או אי-וכתב הכמויות וכל אי

  המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

ו (כגון מתכנן מטעם המזמין) הוא הפוסק המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על יד .3

  הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  .4

  משנה.

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  .5

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא  .6

  תוספת מחיר לקבלן.

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של  .7

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

  בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע״י המפקח.
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המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג  .8

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

רר למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע״י הקבלן אינו משח

  את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע  .9

ושל המפרט הטכני. לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע״י 

התכניות כנ״ל לא  המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי

  תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

  

  מתחם מנהלה, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.29

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח  .1

 ולתחזק באופן שוטף על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות המפקח, מתחם

מ״ר מגודר עם תאורה היקפית ושער כניסה לרכב + פשפש  300- מנהלה בשטח של כ

כניסה ומנעול לשימוש המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר 

היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ״י דין לצורך הקמת  לעבודה משרדית. כל

  המתחם הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

ות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למתחם, בתנאי שהוא יהווה יחידה אין התנגד

משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למתחם משטח חניה מאספלט 

  כלי רכב לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו. 5 - עבור לא פחות מ

 15 - המתחם הנ״ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ  .2

  ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה .

  המתחם יכלול: .3

  מבנה כדלקמן: .3.1

מ״ר וחדר  24.0 - חדר עבור משרדו של המפקח, בשטח נטו לא קטן מ .3.1.1

מ״ר ובו ישב גם  24.0נוסף שישמש כחדר ישיבות, בשטח נטו של 

  מנהל הפרויקט.

 חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של .3.1.2

  המפקח ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

  חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. .3.2

על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר (כמו למשל ״משרד  .3.3

  מפקח״ ״שירותים״) ושם חברת הפיקוח.

ל כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יבי .3.4

יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות 

  .P.V.Cס״מ או יחופו בשטיחי  20/20טרצו 

כ״ס  2מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של  .3.5

  לפחות.
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ריהוט וציוד תקין, באישורו של המפקח, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל  .3.6

  בין היתר:חשבונו ויכלול 

  ס״מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שני שולחנות משרדיים במידות  .3.6.1

  כסאות לשימוש המשרדים. 10 .3.6.2

  ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי נעילה. 2 .3.6.3

לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית  .3.6.4

  התכניות.

 וכנות חוקיות,לפחות ומדפסת לייזר, לרבות ת 17מחשב עם מסך ״ .3.6.5

  .MS- PROJECT - ומעלה) סופר מכרז ו  2004אוטוקאד, אופיס(

מכשיר טלפון סלולארי, עם קו נפרד לשימוש המפקח. הוצאות  .3.6.6

  השימוש ואחזקת הטלפון הסלולארי חלות על הקבלן.

טלפון קווי (אינטרנט, פקס ומשרד), חיבור לאינטרנט ומכשיר  3 .3.6.7

השימוש ואחזקת הטלפון  . הוצאותA4פקסימיליה לדפים בודדים 

  הקווי חלות על הקבלן.

  .A3 ,A4מכונת צילום לייזר לדפים בודדים  .3.6.8

  ן לחימום מי שתיה.קמקרר חשמלי בגודל משרדי ומת .3.6.9

 ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, .3.6.10

 מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות,

כיבוד שוטף  קרטון, לרבות קפה לסוגיו, סוכר, חלב, קלסרים ותיקי

נייר  ליום יום וכיבוד לישיבות המעקב השבועיות עם נציגי המזמין,

י ”לניגוב ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת בכל כמות שתידרש ע

  המפקח.

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור  .4

רות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש ומנורות עם נו

  נאות ויעיל.

 המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו,

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, 

  חלות על הקבלן. - צריכת החשמל והמים 

  מערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.המתחם יחובר ל

י הקבלן ”המתחם כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע .5

  יומי של המבנה.-באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  .6

, לצורך ביצוע העבודות ומבנה למנהל עבודה מטעמו. על כלים ומכשירים אחרים

הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח 

  ל.”המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ
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מקומות , על הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו שירותים נאותים .7

  וח.ל ידו במקום המרוחק ממשרדי הפיקסקים עאכילה נאותים לעובדים המוע

  ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים במגרש:, משרדים מחסנים .8

  מ"ר. 15משרד למנהל העבודה/ מהנדס האתר בגודל שלא יפחת מ  .8.1

  מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט  .8.2

  אצטבאות מעץ למוטות הזיון. .8.3

מחסנים לקבלני משנה מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות  .8.4

  העובדים ישירות עבור המזמין.

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  .9

שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש 

כלול  כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח. כל זאת ללא כל תמורה נוספת,

  היחידה השונים שבכתב הכמויות. במחירי

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק או  .10

יהרוס הקבלן על חשבונו, את המתחם (באם יורשה לכך) ואת מבני הקבלן על ציודם, 

  האתר.את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מ

  

  דגימות, בדיקות ודגמים - דה מעב  00.30

י המפקח יגיש הקבלן את פרטי ”לשם ביצוע בדיקות טיב הנדרשות במסמכי החוזה וע .1

  המעבדה המוסמכת לאישור המפקח.

  תפקידי המעבדה יהיו:

  בדיקות מוקדמות של טיב החומרים. .1.1

  בדיקות שוטפות לטיב החומרים. .1.2

  בדיקות לטיב המלאכה. .1.3

  המפקח.בדיקות שונות באתר, לפי דרישת  .1.4

  סיכום וריכוז יומן הבדיקות. .1.5

  לפי קביעת המפקח. - חומרים/עבודות שיבדקו, סוג הבדיקות והיקפן 

  דמי הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.

  הגדרות .2

  הגוף שנבחר למתן שרותי בדיקות. - מבדקה  .2.1

  מתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן מסוימים. -מעבדת שדה  .2.2

  על חומרים מובאים מבחוץ.הבדיקות החלות  - בדיקות מוקדמות  .2.3

  מזמין המבדקה .3

רשות שדות התעופה הינה הגורם הבלעדי להזמנת המבדקה ו/או מספר  .3.1

  מבדקות לביצוע הבדיקות לפי דרישות החברה.

המבדקה חייבת להיות מוסמכת ומאושרת ע״י הממונה על התקינה במשרד  .3.2

  המסחר והתעשייה.
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רים, טיב המלאכה, המבדקה תבצע את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומ .3.3

בדיקות שונות באתר לפי דרישות הפיקוח ותספק כל ציוד הנדרש לביצוע 

  בדיקות בשטח כולל מחשב.

 הפיקוח בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה. .3.4

  תשלום למבדקה .4

כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על רשות שדות  .4.1

  התעופה.

מהסכום שיאושר בכל חשבונותיו  1%-ות אלה יחויב הקבלן בבגין הוצא

  ומהחשבון הסופי.

תשלום עבור מעבדת שדה מתייחס לפרק הזמן שהוקצב לפרויקט במכרז, 

במידה וחל איחור מצד הקבלן לגבי הפרויקט, תשלום עבור מעבדת השדה 

  הכללי. 1%-בזמן האיחור יחול על הקבלן וינוכה מחשבונו הסופי, בנוסף ל

  הנ״ל. 1%-עלות הבדיקות החוזרות תיזקף לחובת הקבלן, בנוסף ל .4.2

עלות הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ (בדיקות מוקדמות), יחולו  .4.3

  על הקבלן, אספקת חומרים אלה חייבים באישור הפיקוח.

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב  .4.4

נה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ״ל לא בדיקות המעבדה ועקב המת

  תבואנה בחשבון.

  מעבדת שדה .5

במידה ונדרש ע״י הרשות המזמינה ביצוע בדיקות ע״י שירותים של מעבדת  .5.1

  שדה יחולו התנאים הבאים על חשבון הקבלן:

לפי דרישת המפקח יספק הקבלן ויציב לפני התחלת העבודה, מבנה  .5.1.1

  ו על חשבון הקבלן.למעבדה, לרבות תכולתו ואחזקת

המבנה יחובר לרשת הביוב (בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור  .5.1.2

  סופג אשר יבוצע על ידו), בתיאום עם הרשות המתאימה.

מ׳ לפחות. רצפת המבנה תצופה  2.20גובה תקרת המבנה יהיה  .5.1.3

בריצוף או בלינוליאום. קירות המבנה יצופו בחלקן בלוחות להצמדת 

  המפקח. תכניות לפי הנחיות

חלונות לפחות (בחדרים ששטחם מעל  2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו  .5.1.4

מ״ר לפחות, במזווה ובשירותים  0.60חלונות), שטח חלון  3 -מ״ר  15

יהיו חלונות אוורור, כל הדלתות והחלונות יצוידו במתקני סגירה 

  נאותים.

יומי לאספקה -הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה, ניקויו היום .5.1.5

  של מים, חשמל וגז.רצופה 

הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח חניה (צמוד למבנה)  .5.1.6

  כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח. 5 -ל
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  מידות ותכולת המבנה למעבדה .5.2

  מ״ר ברוטו, עם מחיצה פנימית. 21- המבנה יהיה בשטח כולל של כ .5.2.1

  תכולת מבנה המעבדה: .5.2.2

^מחב^בה) עם ס״מ (עומק 195X85X40ארון  1    .5.2.2.1

  מדפים מצויד במנעול.

 Xס״מ (עומק  195X 80X40כוננית מדפים פתוחה  1    .5.2.2.2

  גובה). Xרוחב 

ס״מ מצויד במגירות  160X80שולחן כתיבה  1    .5.2.2.3

  ננעלות.

  ס״מ ללא מגירות. 160X80שולחן עבודה  1    .5.2.2.4

  כסאות אחידים עם משענת. 4    .5.2.2.5

  מ״ר לנעיצת דיאגראמות. 1-לוח בשטח של כ 1    .5.2.2.6

  לשעה. UTB 25000ן בעל תפוקה נטו של מזג 1    .5.2.2.7

  ס״מ עם ברז מים. 40X60כיור מתכת     .5.2.2.8

  כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.    .5.2.2.9

  נקודות כח. 3 .5.2.2.10

 רוחב X ס״מ (עומק 80X40X30מיכל מים במידות  .5.2.2.11

X (לאשפרת דגימות בטון משטחי שולחנות  גובה

הכתיבה יהיו מצופים פורמייקה ומשטח שולחן 

  .העבודה מצופה פח

גם בעבודות מיוחדות ששרות המבדקה אינו רציף אך נדרשות  .5.2.3

בדיקות שונות שתבוצענה בשטח (במהלך כל היממה), המפקח יהיה 

  רשאי לדרוש מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן.

המפקח יאשר התחלת עבודות לאחר אישור ביצוע כל התנאים שחלו  .5.2.4

על הקבלן בנושא מעבדת שדה.

שאי להזמין מבדקות מוסמכות ומאושרות שונות המפקח בלבד ר .5.2.5

לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת איכות של הפרויקט, תשלום 

  עבור שירותים אלה על חברת נתיבי איילון.

  עבודות לדוגמא .5.3

להדגמה חזותית ”, עבודות לדוגמא”הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו  .5.3.1

  ובדיקה מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל אמיתי. 

חלקים ” ן רשאי לדרוש לביצוע במסגרת ה״עבודות לדוגמאהמזמי .5.3.2

ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של גדרות 

  ויציקות. 
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עד קבלתו של ” הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה״עבודות לדוגמא .5.3.3

י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את ”הדגם הסופי שיאושר לביצוע ע

  אושר.אותו חלק בעבודה על פי הדגם המ

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.31

(האמור בסעיף זה להלן הינו בכפוף להוראות החוזה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין   

  הוראות החוזה, הוראות החוזה גוברות והכל בהתאם לשיקול דעת הרשות).

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה  .1

ם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל בה

הכבישים והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים 

  והצמודים לאתר.

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור 

  ל.”לכבישים הנ

יפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע אחריות זו כוללת אחזקה וט

  ועד למסירתם לידי המזמין.

בין נזק גוף ובין נזק רכוש או כל הוצאה כספית אחרת  - הקבלן ישא באחריות לכל נזק  .2

אשר ייגרם למזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג׳ אחר  -

לני של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה כתוצאה ממעשה או מחדל רש כלשהו,

  מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות  .3

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית 

י שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם עליהם, כמ

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד  האתר,

  והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מטלטלים.

בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע  טען הקבלן שלא התרשל .4

  עליו נטל ההוכחה. -העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן  .5

בגין כל חיוב שהוטל  ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח -על פי הוראות החוזה 

על כל אחד מהם ביחד ולחוד ויפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות 

הוצאות משפט, שכ״ט עו״ד ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל 

  אחד מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  - המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק .6

ייגרם לקבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי 

או עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין 

ו ישפה הקבלן את המזמין ו/א -ו/או על המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט  את המפקח,

  ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.
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מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו  .7

  מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין ו/או ע״י המפקח ו/או מותנה בזאת,  .8

לרבות תעודת גמר, אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי  -ע״י מי מטעמם 

אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני  הביצוע,

להטיל אחריות כלשהי  לא יהיה בו כדי -יצרנים, חומרים, ציוד וכד׳  משנה, ספקים,

על המזמין ו/או על המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו 

  על פי החוזה ו/או על פי דין.

מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין  .9

ם מעשה או מחדל כלשהו של המתכננים או של מודד או של בעלי חוזה אחרים ע

  המזמין ו/או עם המפקח.

האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת  .10

על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי 

או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  1970 - פקודת הבטיחות בעבודה (נ״ח), תש״ל 

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים  1951 -תשי״ד 

המועסקים בביצועה, בין מדין ״המזמין״, בין מדין ״תופש״, בין מדין ״מפקח״, בין 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את  -מדין ״מחזיק במקום העבודה״ ובין אחרת 

אה מכך וישפה כל אחד בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצ המפקח, ביחד ולחוד,

  מהם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

  

  ״על חשבון״ (״על חשבונו״)  00.32

בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם ״על חשבון״ ו/או ״על חשבונו״ פירושו כי הקבלן ישא   

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או 

נושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המבנה, הכרוכים ב

  הקבלן נשוא התשלום הנ״ל.

  

  עבודות יומיות (רג׳י)  00.33

  כללי .1

סעיף זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש  .1.1

ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע 

לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת  עבורן מחיר

  עבודה של פועל, כלים וכו׳.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן  .1.2

רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע״י המפקח אולם האחריות 

  ה זה.לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוז

, פי סוג כפי שמפורט במחירון ״דקל״התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה ל .1.3

  ללא תוספת מקדמים כלשהם.



49 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל  .1.4

  הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע״י אותו פועל או כלי.

לעבודות אלו אינם  אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה .1.5

יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה 

והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו 

  יחולו על הקבלן.

  חלוקה לסוגים .1.6

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה   

הנ״ל. בהתאם ג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הקובע היחידי לגבי הסיו

  , ללא תוספת מקדמים כלשהם.לסעיפי מחירון ״דקל״

מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג׳י המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו  .2

  ככוללים:

  שכר יסוד, כולל כל התוספות. .2.1

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות. .2.2

  טח העבודה וממנו.הסעת עובדים לש .2.3

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה. .2.4

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום  .2.5

  העבודה וממנו).

  הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה. .2.6

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .2.7

  רווחי הקבלן. .2.8

 ות עבודה נטו בפועל באתר העבודה.שע 8יום עבודה נחשב  .2.9

  בתנאי רג׳י -מחירים לעבודות ציוד מכאני  .3

קל״, הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון ״ד .3.1

  , ללא תוספת מקדמים כלשהם.במהדורה המתאימה למדד החוזה

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ״ל, אחזקת   

ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן הובלתו  ציוד,

  ורווחיו.

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה,  .3.2

  בטלה ו/או הוספה כל שהיא.

  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה. 8יום עבודה נחשב  .3.3

  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג׳י .4

₪  100,000כוח אדם וציוד מכני, מוקצב סכום של לפרק עבודות הרג׳י ב .4.1

  במחירי ההסכם ללא כתב כמויות מפורט ולא כולל מע״מ.
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התשלום לעבודות הרג׳י עבור כח אדם יהיה בהתאם למחירון ״דקל״  .4.2

, ללא תוספת מקדמים 10%במהדורה המתאימה למדד החוזה בהנחה של 

  כלשהם.

ל עליהם התייקרות לפי המחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחו .4.3

 ההסכם.

  בטלת ציוד ועובדים .5

  מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר  00.34

באתרי העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי הזמנת  .1

רכבת ישראל, חברת  מת גורמים אחרים כגון:המזמין והמפקח הפועל בשמה, או ביוז

  החשמל, חב׳ בזק או רשויות אחרות.

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא 

  מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.

בלוח זמנים שייקבע הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים,  .2

  י המפקח.”ע

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן  .3

וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על 

הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא 

א מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב שיש הצדקה לכך, יוצי

  ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על המפקח,  .4

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם -עקב אי

אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו  בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח

  ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים.

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלנים 

האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא 

מין ו/או נגד המפקח והקבלן מתחייב שלא לנקוט תהיה לקבלן שום תביעה נגד המז

  בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.

הקבלן יישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין ו/או  .5

למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (לרבות קבלני משנה 

בדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התאום י הקבלן ולרבות עו”המועסקים ע

  ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים.

  הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף. - ” נזק”בסעיף זה 

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה  .6

  המפקח.

  ריות:הקבלנים האחרים מסווגים לשתי קטגו .7
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קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום מועדי  .7.1

עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של החוזה,מתן אפשרות דרכי גישה 

למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות הדדיות 

  מכל סוג שהוא.

לא תשולם  -ת עבור ביצוע עבודות ע״י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזא  

  לקבלן כל תמורה.

קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף לשירותים  .7.2

  .7.1השונים המתוארים בסעיף 

מים, חשמל, שמירה, ניקיון שוטף, בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי עבודה   

של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, 

אזור העבודה ומסירת נקודות מדידה ומתן אפשרות הקצאת שטחי אחסון ב

  לעבוד על רישיון שלו.

עבור ביצוע עבודות ע״י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת לא תשולם   

  לקבלן כל תמורה.

  

  כתב כמויות ומחירים  00.35

  תאור סעיפים ותכולתם .1

הקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל  .1.1

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי  -מסעיפי כתב הכמויות אחד 

התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי 

  הוראות המזמין,

המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים   

  ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

רה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתוכניות הקבלן מסכים, כי בכל מק  

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי  - ובכתב הכמויות 

  שמופיעה באחד מהמסמכים הנ״ל.

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש  .1.2

למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי 

דות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, לעבו

  חומרים,

עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה   

בבטונים והעברת צינורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים 

גי לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סו

  המיסים, (פרט למע״מ),

אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים   

ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות 

  הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות.

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את: .1.3
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עות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של כלל ההוצאות הנוב .1.3.1

  הקבלנים האחרים.

 כל השירותים של הקבלן עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, .1.3.2

כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם 

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי 

, משטחים, אמצעי הרמה, עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים

  צריכת חשמל ומים. ניקיון שוטף,

  תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין. .1.3.3

  תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם. .1.3.4

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את  .1.4

יובי החוזה על מנת כל ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל ח

לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי 

ובלבד שאפשר להוציא  - ההסכם, בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לאו 

 מהמסמכים הנ״ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

 אספקה והרכבה .2

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

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, החסנה, במפורשאם נאמר אחרת 

מיקום, התקנה, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב 

פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בביצוע באופן מושלם, 

  ד'.רווח קבלני וכ

  קביעות המחירים .3

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע״י המזמין ודחיית מועדי  .3.1

סיום העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא 

  תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

הקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה/תוספת כללית, תחושב  .3.2

ה/התוספת מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל ההנח

סעיף בנפרד וזאת ללא כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו 

  הסעיף ואם בכלל.

הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים  .3.3

 ו/או עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

  מדידת כמויות .4

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין  .4.1

לראותן ככמויות שיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי 

  התחייבויותיו מכוח החוזה.

כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות   

  בחוזה.
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דות התוכניות, כשהיא גמורה כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמי  

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו׳ ומחירה כולל את כל 

עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה. כל חישובי 

  כמויות יבוצעו ויוגשו באמצעות תכניות ייעודיות לחישובי כמויות.

  י כמויות ומודד מוסמך.המדידות תעשנה על ידי הקבלן באמצעות חשוב .4.2

הקבלן יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם   

המפקח לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון 

המדידה, יעשה הקבלן את כלעשותה או אם לא ביקש דחייה של מועד 

א הודעה המדידה כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן לל

  יכול המפקח שלא לקבל אותן. לנציג המפקח כאמור לעיל,

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות   

  שנעשו כאמור לעיל.

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע״י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא,  .4.3

  ור שהדבר נחוץ.אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סב

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך   

 לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע

למפקח בעריכת המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה 

י ”המדידה שאושרה עלא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת 

  המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

  שימוש בסעיפי כתב הכמויות .5

המפקח רשאי להשתמש בכל סעיף ביצוע בכתב הכמויות לכל מתחם שהוא  .5.1

במסוף, בין אם הוא בתחום אתרי עבודת הקבלן ובין אם הוא מחוץ לתחום 

  שה כספית נוספת.העבודה, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרי

בכל מקרה, במידה ויהיה מחיר שונה בין סעיפים זהים בכתב הכמויות  .5.2

  במבנים השונים, יקבע המחיר הנמוך ביותר כמחיר המיצג את הסעיף.

לא תשולם תוספת מחיר מעבר למוצע במחירון, עבור גוונים, שילוב בין גוונים לכל  .6

  מרכיבי מכרז/חוזה זה.

  

  סעיפים חריגים  00.36

פים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב״פרורטה״ על סעיפים אחרים סעי .1

  דומים המופיעים בחוזה.

”, דקל”הסעיפים החריגים, יתבססו על סעיפי מחירון - באם לא קיימים סעיפים כאלה .2

  , ללא תוספת מקדמים כלשהם.10%במהדורה המתאימה למדד החוזה, בהנחה של 

יתבססו המחירים על ניתוח ” דקל”ם במחירון במידה ולא קיימים סעיפים מתאימי .3

י המפקח ויומלץ לאישור לועדת החריגים של ”י הקבלן, ייבדק ע”מחיר שיימסר ע

  המזמין.
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  ניקיון השטח בגמר העבודה  00.37

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  .1

  ימים. 3- טיטוא כבישים יבוצע פעם ב הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה, כאשר

ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, 

שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של 

 גורמים שונים אחרים. הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של

המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות 

  והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, 

  חלה על הקבלן ועל חשבונו.

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, -כמו .2

המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות,  המשרדים,

  ”.העבודה”ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע 

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניקיון כנדרש  .3

ילוט לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי ח

  הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול ופיקוח.

  

  ביקורת וקבלת העבודה  00.38

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  .1

  הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

העבודה של  למנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, למבנה או למקום .2

  הקבלן או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית העבודה.

אשר לא בוצעה  -המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה  .3

בהתאם לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

  התקופה שתקבע על ידי המפקח.

או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר  .4

באתר/מבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר. הקבלן לא 

  ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  .5

בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או מסוים אם לפי דעתו אין העבודה נעשית 

  הוראות המפקח.

הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה  .6

עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של 

הסיר רשאי המפקח להורות ל -העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

  את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

  רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. .7
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העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל  .8

  פרטי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות ״לאחר בצוע״.

  היה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח.הקבלן י .9

 מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב׳ .10

החשמל, חב׳ ״בזק״, רשויות שונות ורשות מקומית. אולם בשום מקרה אין 

הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין 

  לים המקובלים.בנה

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע״י  .11

 המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם ע״י הרשות המתאימה: עירייה, חב׳ ״בזק״ חב׳

  חשמל וכו׳.

  חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה. .12

לן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר שחרור ערבות בדק של הקב .13

  סיור בשטח.

  

  תכניות ייצור וציוד לאישור  00.39

הקבלן נדרש להציג תוכניות עבודה לייצור כל הרכיבים שאינם מוצר מדף קטלוגי.   .1  

תוכניות הביצוע יהיו מפורטות ברמה של תוכניות עבודה ויכללו את יסודות הבטון 

  , פרטי התקנה, תשתית פיקוד והזנות.לכל רכיב במערכת

  אחריות הקבלן למוצר היא מוחלטת. אישור תוכניות הביצוע אינו מוריד מאחריות זו.  .2

  הקבלן יגיש ציוד חרושתי אלקטרו מכאני לאישור. כל הציוד יתאים לדרישות המכרז.  .3

 הקבלן יגיש לאישור תוכניות חשמל, פיקוד וחיווט.  .4

  

  ותיק מתקן ת לאחר ביצוע״תכניות ״עדו  00.40

 בסיום כל עבודה הנדסית יוגשו תכניות עדות שמטרתן תיעוד מדויק של המצב החדש. .1

  תנוחה, פרטים חתכים וכו׳ . :התוכניות יכללו

תכניות העדות יימסרו ע״פ ההנחיות ״מפרט הטכני למיפוי ותכנון״ של רשות שדות  .2

  התעופה לפי מפרט השכבות.

  להלן דגשים: .3

צע ע״פ תקנות המדידה, הנחיות המנהל המעדכנות, וברשת ישראל מדידה תבו .3.1

  התקפה.

  כל מפה תכלול הצהרה וחתימה של מודד מוסמך. .3.2

יש לסמן גם הריסות, כלומר פרוט של פרטים שנהרסו או שנותקו (תשתיות  .3.3

  מתות).

  יש לציין נקודות חיבור לתשתית קיימת, וחיבורים למבנים. .3.4

  תכונות וגבהים. - ני התשתית יש לכלול פרוט מקסימלי של נתו .3.5

 )גובה מעל פני הים(ערכי גובה עיליים ותת״ק יירשמו בערכים אבסולוטיים  .3.6

  ספרות אחרי הנקודה). 2ובדיוק של ס״מ (
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הקבלן יכין על חשבונו ובאחריותו תכניות ״לאחר ביצוע״ של העבודות ו/או צנרת ו/או  .4

  ה הסופית של העבודה.מערכות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח לפני הקבל

) ועל גבי נייר  plt -ו DWG(בפורמת  CDתוכניות העדות יוכנו ממוחשבות על גבי  .5

(פלוטים) ויוגשו בכתב, בארבעה סטים מושלמים (דיסקטים ותוכניות), לאישור 

  המפקח.

  על הקבלן לתקן את התכניות לאחר קבלת הערות של המפקח בהתאם לנדרש. .6

מידה כמו תכניות לביצוע ותהינה חתומות על ידי מודד  התכניות תהיינה באותו קנה .7

  מוסמך ומהנדס הקבלן.

כל הסימונים והשילוט יופיעו בתוכניות אלה בנוסף למצב הריאלי של המערכות  .8

  הבנויות.

בתכניות יסומנו רומי הקרקע ותחתיות צנרת מכל סוג וקוטר. כמו כן, על הקבלן יהיה  .9

- רוחב ולסמן מרחקים בין מערכות תתחתכי אורך ו AS MADEלצרף לתכניות 

קרקעיות לבין קו המבנים בסביבה לצורך זיהוי מיקום מדויק. במקרה של הנחת 

יהיה על הקבלן לסמן בחתכים מרחקים בין  - מספר צינורות/תשתיות בחפירה אחת 

יסומנו רומי צינורות ותשתיות אשר  AS madeהצינורות/התשתיות. כמו כן, בתכניות 

חפירת תעלות להנחת צינורות/תשתיות חדשות במסגרת חוזה זה.  יתגלו במהלך

בתכניות יסומנו פרטים, קוטרים, סוג, אופן ומקום התקנת צנרת ואביזרים, לרבות 

  מיקום התחברויות של מערכות חדשות לקיימות.

  היא תנאי לקבלת העבודה. -  CD- ו מסירת התכניות .10

בלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלה. על הק .11

  מתן הצעתו.

״ בהוצאת רשות 827 -יוכנו עפ״י ״מפרט טכני למיפוי מבנים  CDהתכניות והדיסקים  .12

שדות התעופה/חטיבת תכנון ופיתוח עסקי. ניתן לעיין במסמך זה במשרדי רש״ת 

  לאחר תיאום מראש.

לן במסגרת ״ תהיה על הקבAS madeמודגש בזה: האחריות על הגשת תכניות ״  .13

החוזה/הסכם זה. התכניות תבוצענה בהתאם לדרישות מפרט טכני למיפוי ותכנון של 

רשות שדות התעופה. מפרט זה מתעדכן מדי תקופה. המודד יידרש להגיש את 

  התכניות על פי הגירסא המעודכנת.

 GIS - יחידת ה -ניתן להתעדכן בגירסא המעודכנת של המפרט ברשות שדות התעופה  .14

  .03-9750094מיטראני, בטל.:  מר אודי

ודה שבוצעה, על לעב” AS MADE” במקרים שהמנהל יחליט לא לדרוש תכניות  .15

סקיצות ידניות עם פרטים מזהים של העבודה כגון קוטר ואורך  הקבלן יהיה להגיש

סוג האביזרים והציוד שהותקן, עומק או גובה הנחת הקווים, מרחק בין  צנרת,

בלן לבין המבנים וכו׳ בהתאם לדרישת המנהל. סקיצות י הק”התשתיות שבוצעו ע

”AS MADE” י הקבלן ועל חשבונו.”יבוצעו ע  

הינה תנאי לקבלת העבודה / אישור  -” AS MADE”/סקיצות CDהגשת תכניות/ .16

 חשבון סופי.
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  הערה .17

יום להכין  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר 

י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת ”כל האמור בסעיף זה עעל  AS MADEתכניות 

  הוצאות המזמין. 12%

 (לאחר ביצוע) AS MADEתוכניות  –תיק מתקן  .18

  :הקבלן יערוך תיק עבודה בארבעה עותקים. ספר המתקן יכלול  

  שרטוטי הרכבה ופירוט חלקים של רכיבי השער.  18.1    

  חות החשמל והפיקוד.תוכנית מערכת החשמל, כולל תוכניות לו  18.2    

רשימת החלקים והציוד של כל מוצרי המדף הקטלוגיים, רשימת הספקים,   18.3    

  כתובתם ומספרי הטלפון.

  הוראות תפעול והוראות לאחזקה תקופתית.  18.4    

 –דוח הפעלה שיכלול: שם יצרן, מבצע, תאריך ושעת מסירה, זרמי מנוע   18.5    

  רשום ונמדד.

  י הבטיחות יסופקו קטלוגים עם רשימת ספקים.עבור כל אביזר  18.6    

העתקים של תוכניות לאחר  3הקבלן יכין בגמר העבודה דיסק + אורגינל +   18.7    

ביצוע של העבודות והמערכות, לרבות מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור 

  אותן למפקח לפני הקבלה הסופית של העבודה.

דה כמו התוכניות המקוריות ותהיינה התוכניות תהיינה באותו קנה מי  18.8    

חתומות על ידי מודד מוסמך ומהנדס הקבלן. מסירת התוכניות היא תנאי 

לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור התוכניות. על הקבלן לקחת 

  סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.

בהוצאת  "827 –התוכניות והדיסקים יוכנו עפ"י "מפרט טכני למיפוי מבנים   18.9    

רשות שדות התעופה/חטיבת תכנון ופיתוח עסקי. ניתן לעיין במסמך זה 

  במשרדי רש"ת לאחר תיאום מראש.

  

  התמורה  00.41

(האמור בסעיף זה להלן הינו בכפוף להוראות החוזה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין   

  .הוראות החוזה, הוראות החוזה גוברות והכל בהתאם לשיקול דעת הרשות)

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור  .1

כל הקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא 

  תשולם כל תוספת בגין הנ״ל. 

מחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויות ועם התמורה תכלול ב .2

עבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המפקח על הת

  קרקעיים.  -המתקנים התת והעל

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התמורה תכלול את  .3

  התנועה לצורך הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה. 
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ות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים ל בנוסף לעבודות נוספ”כל הנ .4

ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר עבודות 

  התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות וכדומה.

  

  אופני מדידה מיוחדים  00.42

רם כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבו  

  בנפרד.

  _________________________חתימת הקבלן :
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  עבודות עפר -  01פרק 

  

  כללי 01.01

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יהיה על הקבלן לבקר באתר ולבדוק את תנאי  .1

הקרקע והטופוגרפיה ולרשום את הסטיות הקיימות, במידה וקיימות לגבי תוכניות 

  שתימסרנה לו.

  סים של הקרקע.לבקר ולבדוק את כל הגבהים והמפל .2

  להודיע למפקח ולקבל את אישורו לתחילת עבודות העפר. .3

כל ערעור על גבהים ומידות יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת  .4

  העבודה.

טענות שתועלנה לאחר מכן לא תובאנה בחשבון ויראו את התוכניות האמורות  .5

 בודות העפר.   כנכונות ומדויקות ותשמשנה כבסיס למדידת כמויות ע

עבודות העפר המוזכרות בתכניות שער מטענים, מתחם שקילת משאיות, קיר תמך  .6

וחדר המתנה לנהגים הינן עבודות העפר הנדרשות במישרין לביסוס הנ"ל, בהתאם 

 להנחיות שמופיעות בדו"ח הביסוס של יועץ הקרקע .

  העבודות המופיעות בהנחיות הקונסטרוקציה ובכתב הכמויות הן:  

ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים הסרת  20חישוף השטח לעומק עד   6.1    

 צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר מורשה.

 חפירה ו/או חציבה ליצירת תשתית הביסוס.  6.2    

ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן לפי הנחיות יועץ הקרקע, או כל שיטה   6.3    

 אחרת אם יהיה בכך צורך.

קרקע ע"י מילוי מצע נברר העונה לדרישות יועץ הקרקע, מתחת  החלפת  6.4    

 למבנים/אלמנטים:

 מבנה בודק במתחם שער מטענים.  6.4.1      

 מתחם שקילת משאיות.  6.4.2      

 קיר תומך דרומי.  6.4.3      

  חדר המתנה לנהגים.  6.4.4      

 חדר תקשורת שער המטענים.  6.4.5      

 חיות בתכניות והוראות יועץ הקרקע וביסוס.הידוק מבוקר של המילוי לפי הנ  6.5    

 מילוי גרנולרי בגב קיר התומך הדרומי.  6.6    

  

  דו"ח יועץ קרקע  01.02

  .3בנספח ב'יועץ הקרקע מצורף ) של לא חושב שזה המספר דו"ח הקרקע (מס'  

ממצאי הדו"ח הינם בגדר נתונים כלליים כאשר יתכן שהממצאים בפועל בעת ביצוע   

  מנתוני הדו"ח. העבודות יהיו שונים
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  הנחיות יועץ הביסוס 01.03

עבודות העפר תבוצענה לפי הנחיות יועץ הביסוס המופיעות במפרטים, בתכניות ובדוח   

  הביסוס, ובהתאם להנחיות הנמסרות על ידו בשטח.

כמו כן, על הקבלן לדווח על כל ממצא חריג או בלתי צפוי בעת ביצוע עבודות העפר ליועץ   

 ח. וזאת כדי לקבל הנחיות בכתב לגבי המשך הביצוע. הביסוס באמצעות המפק

בכל שלב של עבודות העפר (גמר חפירה, החדרת אבן, הידוק, החלפת קרקע וכו') יש לקבל   

  את אישור יועץ הביסוס לפני ביצוע השלב הבא.

  

  חפירה/חציבה 01.04

או לא יובדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום בו מוזכר "חפירה" הכוונה היא לחפירה ו/  

  חציבה.

  

  שיפועי דפנות חפירה 01.05

  אנכי). 1-אופקי ל 2(  1:2שיפועי החפירה הזמניים המומלצים ע"י יועץ הקרקע יהיו ביחס של   

  בכל מקרה האחריות הבלעדית להבטחת יציבות דופני החפירה מוטלת על הקבלן.   

  בכל ספק שיתעורר ביחס לחפירה עליו לפנות מייד למפקח.    

  

  והחלפת קרקע הייצוב תחתית חפיר 01.06

כל האלמנטים המתוכננים ע"ג החלפת קרקע יש לבצע ייצוב של תחתית החפירה,   .1  

    בהתאם למפורט להלן:

מ'). שכבת הקרקע  1.4-תבוצע חפירה של הקרקע הטבעית עד לרום הנדרש (כ  1.1    

בתחתית החפירה היא חרסית רכה. ייתכן והחרסית בוצית ואינה מאפשרת 

 מעבר כלים כבדים.

יש לייצב את תחתית החפירה ע"י השקעת אבן לתוך החרסית. האבן תהיה   1.2

של סלע גיר קשה או דולומיט ("בקלאש" מאבנים זויתיות במשקל מרחבי 

ס"מ וללא דקים. שכבת  15-5טון/מ"ק),  בגודל מירבי של  2.5יבש מינ' 

 ס"מ לפני הידוק. האבן תוטבע לתוך שכבת החרסית, כך 20-הייצוב תהיה כ

 51.04.12(יבוצע על פי סעיף  שכל החללים שבין האבנים יהיו מלאים בקרקע.

 במפרט הכללי הבינמשרדי).

ס"מ.  20מעל גבי שכבת הייצוב יבוצע מילוי חוזר ממצע נברר בשכבות של   1.3

  .ASTM 1556\7מהצפיפות המירבית, על פי  100%המילוי יהודק לצפיפות של 

  כבות האיטום תבוצע על גבי שכבת בטון רזה.       יציקת אלמנט הבטון כולל ש  1.4

  

  אופני מדידה ותשלום בנוסף לאמור במפרט הכללי 01.07

המדידה לעבודות חפירה ומילוי תהיה נטו בהתאם למידות המוגדרות בתכניות (כולל   .1

  שיפועי דפנות  חפירה במידה וצוינו במפורש בתכניות).

ביצוע החפירות בשלבים הנובעים משלבי  לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה בגין  .2

  ביצוע  הפרוייקט.     
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  עבודות בטון יצוק באתר -  02פרק 

  

  כללי   02.01

לפני התחלת בצוע של כל עבודה, על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שברשותו הן  .1

  המהדורה האחרונה של המתכנן ומאושרות לביצוע על ידי המפקח.

קבלן שכל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות לפני יציקת בטון, יוודא ה .2

או לקשר עם פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות וקבלו את אישור המפקח. 

אישורו של המפקח לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה. כל תיקון או 

לא שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים 

 נכונים, יהיה על חשבון הקבלן.

הודיע מהנדס הביצוע של הקבלן למפקח על יציקת בטונים וקיבל מראש את אישורו,  .3

רשאי הקבלן לבצע את יציקת הבטונים בכל מרכיבי המבנה רק בנוכחות צמודה של 

מהנדס הביצוע שמטעמו. נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה. דרישה זו היא תנאי 

זה כל עוד לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן. בסיסי של החו

מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה או במסמך אחר, לפי הוראת המפקח, 

 כי אישר כל יציקה לפני ביצועה וקיים בדיקה וביקורת במהלך היציקה.

 לפני ביצוע כל אלמנט יוודא הקבלן את התאמת המידות. .4

  

  סוג הבטון  02.02

צמנט -דהיינו יחס אפקטיבי מקסימלי מים 3, דרגת חשיפה 30-סוג הבטון יהיה ב .1

, אלא אם נאמר 3.2טבלה  466/1ק"ג/מ"ק ע"פ תקו  270, תכולת צמנט מינימלית 0.60

אחרת בתכניות. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו 

  תנאי בקרה טובים.

לפני התחלת היציקה באתר, יעביר הקבלן למפקח את כל כל תקופת ההתארגנות וב .2

  הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם.

  במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד. .3

  

  )TOLERANCESסיבולת (  02.03

שיתגלו סטיות ולמפורט להלן. במקרה  789הסיבולות המותרות תהיינה בהתאם לת"י   

גדולות מאלה שהוגדרו באמור לעיל, על קבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון 

העיוותים, כולל הריסת אלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש, הכל לשביעות רצונו המלאה של 

  המפקח. 

  : להלן פרוט הסיבולות

  תאור העבודה והגדרת הסטייה  מס' סד'

  

התחום שבו תיבדק 

  הסטייה

דל הסטייה גו

  המקסימלית

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים   1

  של קירות, עמודים וקורות

  מ"מ 5  מ' 3-כ
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  תאור העבודה והגדרת הסטייה  מס' סד'

  

התחום שבו תיבדק 

  הסטייה

דל הסטייה גו

  המקסימלית

סטייה אופקית בתכנית מהניצב   2

  של קירותבקווים 

  מ"מ 5  מ' 3-כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע   3

רצפות, המסומן בתכניות ל

  תקרות ופני קירות וקורות 

  מ"מ 5  בכל נקודה

מהשיפוע סטייה מהמפלס או   4

  לחפירההמסומן בתכניות 

  מ"מ 10  מ' 5-כ

סטייה בגודל ובמקומות של   5

  בקירותפתחים 

  מ"מ 10  

מרכוז עמוד ומרכוז סטייה בין   6

  יסוד או כלונס

  מ"מ 5  קוטר כלונס/יסוד

  

  ערבים ומוספים לבטון   02.04

עים להגברת ושיפור העבידות של יציקת הבטון ניתן להוסיף לבטונים מוספים הידו .1

בכינויים "סופר פלסטיסייזרים" ההוספה תתבצע אך ורק במפעל ורק לפי אישור 

 מוקדם של המפקח. 

בכל מקרה לגביו תידרש תוספת ערב כנ"ל, יש להזמין ו/או לייצר את הבטון המוכן עם  .2

 שקיעה שונה מהשקיעה הנדרשת לבטון ללא ערב. 

וקדמות ובכתב מאת היועץ בכל מקרה ומקרה, חייב הקבלן לקבל הנחיות והוראות מ .3

הטכני של החברה המייצרת את הערבים והמוספים המיועדים לשימוש לגבי המינון 

  המדויק ואופן ההכנה. תוספת זו תהיה ע"ח הקבלן וכלולה במחירי היחידה.

  

  הפסקות יציקה  02.05

  הפסקות יציקה תעשינה רק לפי המסומן בתוכניות ובתאום עם המפקח. .1

צעו ע"י הקבלן באישור המפקח בהתאם לתכנון העבודה של הפסקות יציקה שיבו .2

הקבלן, יבוצעו ע"ח הקבלן על כל הכרוך בפרטי האיטום והפרטים הנלווים כתוצאה 

  מהפסקת היציקה.

מ"מ (אם לא צוין  7כעיקרון, בכל הפסקת יציקה יש לבצע חספוס השטח לעומק  .3

או הוראות המפקח \ים ואחרת). אטמים, עיבוד צורה מיוחדת, הכנת קוצים לפי פרט

במקום, כל הנ"ל הינו חלק מהכנת השטח להפסקת היציקה והעלות כלולה במחירי 

  הבטונים.

  

  ציפוף הבטון   02.06

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים  .1

  מתאימים. אמצעי הריטוט וכמות הרטטים באישור המפקח. 



63 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

  הקבלן לאמצעי ריטוט חלופיים למיקרה של תקלה.בכל יציקה ידאג  .2

  

  מניעת סגרגציה  02.07

יציקת אלמנטים גבוהים תתבצע בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו  .1

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

רצפות,עמודים וכו') לאחר הסרת תבניות ו/או בעת חשיפת אלמנטים מבטונים (

תתגלה סגרגציה, יבצע הקבלן באופן מיידי, סתימות ותיקונים לקבלת פני בטון 

  מלאים וחלקים וזאת לאחר שקיבל הנחיות מתאימות מהמפקח.

  פעולות אלו ייעשו על חשבון הקבלן. .2

  

  אשפרה   02.08

ימים לפחות ואמצעים  7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  .1

הגנה מקרינת השמש, או ע"י שימוש בחומר שחוסם התאדות המים מתוך הבטון ל

 לפי הוראות המפקח.  CURING COMPOUNDהנקרא 

  לא תשולם לקבלן תוספת למחירי היחידה בגין פעילות זו. .2

  

  בדיקת הבטון   02.09

לבדיקת הבטונים, יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת  .1

. בהוראות המפקח יילקחו מדגמים 26מותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י המדגמים, כ

 . 106מהבטון הקשה וזאת לפי ת"י 

כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן וביצוען בהתאם להוראות המפקח. לא תשולם  .2

  לקבלן כל תוספת למחירי היחידה בגין פעילות זו.

  

  קביעת אלמנטים בבטון   02.10

לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, בליטות עוגנים, אביזרים וצנרת לפני יציקת הבטונים יש   

לחשמל ואינסטלציה וכיו"ב, לחזקם היטב לתבניות בהתאם להנחיות לגבי מקומם ואופן 

  קיבועם.

  

  קובעי מרחק (ספייסרים)   02.11

קובעי מרחק לברזל הזיון יבוצעו בהתאם לכיסוי הנדרש בתכניות ומסוג שיאושר מראש על   

  (עובי בטון הכיסוי על הזיון). 02.16מפקח. ראה סעיף ידי ה

קובי המרחק יהיו מסוג מתועש שיאושר ע"י המפקח. לא יורשה שימוש באבנים או כל פתרון   

  מאולתר אחר.

  

  פלדת זיון   02.12

 על כל חלקיו.  4466פלדת זיון תתאים לדרישות התקן הישראלי   .1
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ם מפלדה רתיכה כנדרש לפי גיליון תיקון פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעי .2

 כמפורט בתוכניות. 4חלק  4466, או רשת מרותכת לפי ת"י 3חלק  4466לת"י  1,2מס' 

 על המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.  .3

המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה, אורך המוטות חייב  .4

  רך האלמנטים בשטח. להתאים לאו

מוטות שאורכם אינו מספיק, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם  .5

  להוראות המפקח ו/או המתכנן.

  אין לחתוך חלקי רשתות בשטח ללא ישור המפקח. .6

כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך, באם ידרש לפי הוראת המפקח, לרבות חיבורים  .7

  במחיר הזיון. שלא באמצעות ריתוך, כלולים

  

  הארכת מוטות זיון    02.13

קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור שייקבע ע"י המפקח, יתוקנו לפי הנחיות  .1

  המפקח.

במקום שיתאפשר, יידרש הקבלן לחצוב ולסתת את הבטון לגלוי אורך נוסף של  .2

המוטות. במקום שהדבר אינו אפשרי, לפי קביעת המפקח, יידרש הקבלן לרתך 

ריתוך תקני, הארכה לקוצים הקצרים. ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה ב

 . W-400שימוש פלדה המותרת בריתוך מסוג פ 

במקרה שלדעת המפקח לא מתאפשר ריתוך ללא פגיעה בחזק או מסיבות אחרות  .3

בהתאם להחלטת המתכנן, יידרש הקבלן לבצע חיבורים באמצעות שרוולים מתועשים 

 Anconועדים למטרה זו מהסוג המתאים לקוטר המוט, כגון מסוג עם ברגים המי

MBT Couplers  מסדרתCouplers ET Series " או מסוגLENTON" 'של חב "ERICO "

 או חיבורים אחרים שווי ערך באישור המפקח.

 

  מחברים מכניים להארכת מוטות זיון     02.14

  כללי  . 1  

היא תבוצע הארכת מוטות הזיון הארכת מוטות במידה ויידרשו מכל סיבה ש    

  . ERICOשל חברת  LENTONבאמצעות מחברים מכניים כדוגמת 

  : מרכיבי המערכת  . 2  

להלן תאור מרכיבי מערכת של היצרן הנ"ל. הקבלן רשאי לספק מערכת אחרת שוות     

  בתנאי שתאושר ע"י המפקח, ולפי שיקול דעתו בלבד.    ערך אולם

  .3חלק  4466הזיון העומדים בדרישות ת"י המחבר מחובר למוטות   2.1    

העבודה כוללת בין היתר, חריטת התבריג המותאם למחבר באמצעות מחרטה   2.2    

המסופקת ע"י נציג החברה, ובהנחיתו ופיקוחו. התבריג יבוצע הן במוט 

 המיועד להארכה והן במוט השייך לשלב היציקה הבא (המוט המאריך).

המסופק אף הוא ע"י  TORQUE WRENCHשיר המוטות יחוברו ע"י מכ  2.3    

 היצרן ולפי הוראותיו.
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(הזמנה מיוחדת) ויכללו פקק  A767 ASTMכל המחברים יהיו מגולוונים לפי   2.4    

 מגן עבור הקצה המיועד להארכה.

המוטות הקשורים ביציקה הראשונה יחוברו לתבניות באמצעות מחבר   2.5    

 רי המחבר הכלולים במחיר המחבר.לתבנית אשר יסופק אף הוא כחלק מאביז

במידה ומכינים את מוט ההארכה בזמן היציקה הראשונה, יעשה הקבלן   2.6    

שימוש במגן תבריג עבור המוט המאריך. מגן זה מותאם לקוטר המוט 

ולתבריג ויורכב מייד עם ביצוע החריטה. המגן יוסר אך ורק לפני הרכבת 

 המוט המאריך.

  : עשלבי עבודתו של המבצ  .3  

המוט המיועד להארכה מורכב כשצד של המחבר עם הפקק יוצמד לטפסה, על    3.1    

  פי תוכניות המתכנן, באמצעות מחבר לתבניות.  

  לאחר יציקת שלב א' ופירוק הטפסות, יש לנקות את הבטון באזור המחבר.   3.2

  יש לפתוח את פקק הפלסטיק, כך שמתגלה הברגה קונית נקיה לחלוטין.   3.3

  בסמוך לביצוע חיבור המוט המאריך. רק: פתיחת הפקק תבוצע  הערה        

יש לבצע את התקנת המחברים על פי הוראות ההתקנה המסופקות ע"י    3.4

  ") .TORQUE WRENCHהיצרן, באמצעות מפתח ברגים ("

  : ביקורת טיב באתר  . 4  

חברי נציג הספק ידריך את המפקח והמבצע בשטח לשימוש נכון וסגירת מ   4.1

  "לנטון" בהתאם להוראות היצרן.

לאחר סגירת מוטות ההארכה בשטח, נציג הספק והמפקח יבדקו את איכות    4.2

סגירת החיבור בהתאם למומנט המומלץ ע"י היצרן. סגירת מוטות ההארכה 

  תעשה במפתח ברגים (מומנט) לפי הנחיות היצרן. 

  . אין להשתמש בכל סוג מפתח אחר להידוק ההברגה        

לאחר בדיקת טיב הביצוע יערך דוח בקרה טיב, ע"י נציג הספק, ויימסר    4.3

  למפקח.

שעות לפני המועד  48המפקח יזמין את נציג הספק לביצוע בקרת טיב באתר,    4.4

  המתוכנן.

  

  פסילת עבודה או מבנה חלקי או בשלמותו   02.15

או המפרטים, יפסל  כל חלק של עבודה או של מבנה אשר יבוצע שלא בהתאם לתכניות .1

 וייהרס מיד ועל הקבלן לבצעו מחדש ללא כל תוספת תשלום. 

 הקבלן רשאי להציע דרכים לתיקון.  .2

המתכנן.  / כל הצעה המשנה את התכניות ו/או המפרטים, תידרש לאישורו של המפקח .3

עבודת התיקון, המוצעת תיעשה ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף וללא שינוי בלוח 

  הזמנים.

דעתו של המתכנן/מפקח בקשר להערות הקבלן לתיקון הינו מוחלט ואין לערער  שיקול .4

  על החלטת המתכנן/מפקח בדבר קבילות או אי קבילות הפתרון המוצע.
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  עובי בטון הכסוי על הזיון   02.16

עובי מינימלי של בטון הכסוי הנמדד נטו מפני המוט ועד לטפסה יהיה כדלקמן (אם   .1  

  ת בתכניות):לא צוין במפורש אחר

  בנקודת הכסוי המינימלי. –מ"מ, נמדד בחריצים  35   אלמנט בטון חשוף חוץ  1.1    

  מ"מ. 50 אלמנט במגע עם הקרקע   1.2    

  בכל מקרה לא יפחת עובי בטון הכסוי מדרישות הכסוי.  .2  

  הקבלן יבדוק את מידות החישוקים והמוטות ויתאימם לדרישות הכסוי.  .3  

ח ע"י שומרי מרחק פלסטיים או קוביות בטון פולימרי עם סיבים, כסוי הזיון יובט  .4  

  מתועש, עם חוטי קשירה.

  

  תשתית לעבודות האיטום   02.17

. שטחי הבטון לאלמנטים אלו 05פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע ייאטם כמפורט בפרק   

  הינם "תשתית לעבודות האיטום" ויחולו עליהם הדרישות המפורטות להלן.

  

  תערובת הבטון   02.17.01

לבטון יוסף מוסף לשיפור עבידות "סופר פלסטיסייזר", מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח,   

מכמות הצמנט בתערובת ואשר תבטיח קבלת סומך הבטון בעת  0.7%- ובכמות שלא תפחת מ

  לפחות כדי להבטיח צפיפות מלאה של הבטון. 6היציקה "

  

  טפסות   02.17.02

  לאיטום יוצקו בטפסות פלדה בלבד. אלמנטי בטון המיועדים .1

מ"מ  25קשירות הטפסות תעשה בלולבים או סכינים הנחתכים בתוך הבטון בעומק  .2

 לפחות. חורי הלולבים יסתמו.

  

  הכנת שטחים אופקיים   02.17.03

שטחים אופקיים או משופעים, יוכנו כמפורט במפרט הכללי, אין לפזר תערובת אגרגט וצמנט   

  בעת ההחלקה.

  

  הכנת שטחים אנכיים   02.17.04

  שטחים אנכיים יוכנו כמפורט במפרט הכללי. .1

 –סתימת חורי הקונוסים של לולבי קשירת הטפסות או חורים דומים במידותיהם   .2

 עומקם שווה לקוטרם :

  יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה. 2.1

 השקעים ימולאו, במלט מוכן המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים (מלט 2.2

), תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני 300לתי מתכווץ כגון סטרקצ'רייט ב  

הבטון שסביב השקע. לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תחולק על פני 

 השטח ללא בליטה.



67 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

של  יוקפד במיוחד על שטיפה יסודית במים ויישום תערוב התיקון בתנאים 2.3

 רטוב על רטוב, אך ללא מים עומדים.

מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם שכבות איטום, יש בכל המפגשים בין  .3

של המפרט  05013"לשבור" תחילה את הפינה על ידי יציקת "רולקה" כמפורט בסעיף 

  הכללי.

  

  אשפרה   02.17.05

  של המפרט הכללי. 02.08אשפרת הבטונים תעשה כמפורט בסעיף   

            

  בטון חשוף   02.18

  

חשוף כמצוין בתכניות לסוגי אלמנטים שונים עמוד או קורה יהיו מסוג "בטון שטחי בטון    02.18.01

  בדרישות כדלקמן : 02.09חשוף חזותי" אשר יעמוד בדרישות המפרט הכללי בסעיף 

  תנאי "חשיפה רגילה"  .1                 

  בטון חזותי בגוון אפור אחיד  .2                 

  

  וף בדרישות כמפורט להלן :בנוסף יעמוד הבטון החש   02.18.02

  יותר להשתמש בטפסות פלדה או "דיקט מצופה" כמפורט להלן.  . 1

  יבוצע מיון קפדני של הטפסות.  . 2

  יבוצע איטום באטמי גומי/ספוג למרווחים בין הטפסות.  . 3

  של המפרט הכללי. 02.05.04קשירת הטפסות תהיה כמפורט בסעיף   . 4

ם להרכבת הזיון אלא רק ברוחקנים מבטון לא יותר שימוש ברוחקנים פלסטיי .5

מוצר חרושתי מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא שווק  –פולימרי  סיבים וחוט קשירה 

  ) בע"מ או שווה ערך.1996לבנין וסחר (

של המפרט  02.09.01התערובת תתאים לקבלת בטון חשוף חזותי כמפורט בסעיף  .6

  הכללי

של המפרט הכללי, תעשה  02.08.01סעיף אשפרה אחר פרוק מעטה הטפסה, כמפורט ב .7

  באמצעות חומר אוטם מותז ולא ע"י כסוי ביריעות.

  מ"ר לפחות. 3יוקפד על ביצוע יציקה נסיונית. שטח הדוגמא   . 8

  לאישור המפקח. בטפסות יותקנו קיטומי פינות או עיגולי פינות לפי סוג הטפסה וכפוף  .  9

טים הבולטים מהבניין, גם אם לא סומן בפרטי חריצים לאפי מים בתחתית כל האלמנ  . 10

  התכניות, יכללו בטפסות.

       מריחת פני התבנית תעשה בחלב תבניות נשטף במים שלא ישאיר כתמים על  . 11  

  הבטון. סוג החלב חייב באישור מוקדם של המפקח.

  לא יותר שימוש בשמן או בסולר.  . 12  
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  תיקון בטון חשוף חזותי   02.18.03

ן חשוף חזותי שיהיה פגום מעבר למקובל, עפ"י דעתו של המפקח, יהרס ע"י בטו .1

 הקבלן ועל חשבונו. 

בטון חשוף חזותי שניתן לתיקון יתוקן ויטופל כמפורט במפרט הכללי ולפי הנחיות  .2

 המפקח. 

במידה ויווצרו כתמים, יצבע הקבלן את האלמנט הפגום בצבע לפי קביעת המפקח.  .3

  האלמנט בשלמותו וכל סביבתו בתחום שיקבע המפקח. תחום התיקון יכלול את

  

  תיקון בטון    02.19

כגון סתימת  –בבטון שלא הוגדר כחשוף יתוקנו כל פגמי השטח לפי דרישות המפקח  .1

הכל לשביעות רצונו של  –כיסי חצץ וסדקים, סיתות בליטות ומילוי שקערוריות 

זיון. פגמים המגלים את המפקח. תיקון זה יותר רק בפגמים שאינם חודרים עד ה

 הזיון, או מגיעים גם מעבר לו, יתוקנו אם הדבר יאושר, על פי מפרט מיוחד.

המפקח רשאי להתיר תיקון פגמים בבטון חשוף אולם רשות זו שנתן המפקח אינה  .2

מפחיתה מזכותו לדרוש פירוק והרחקת הבטון, אם לדעתו אין הבטון המתוקן משביע 

מבנה או המראה (בבטון חשוף חזותי). הקבלן אינו רשאי רצון מבחינת הטיב, קיים ה

 לבצע תיקונים כלשהם לפני שנבדק הבטון ובטרם אישר המפקח תיקון הבטון.

אם לאחר פירוק הטפסות ובדיקת הבטון נמצאו כיסי אגרגאטים, חורים וכד',  .3

הפוגמים בבטון החשוף, ובתנאי שאינם חודרים עד לזיון, רשאי המפקח לאשר את 

 ולה דלהלן המכונה תיקון בטון:הפע

המפקח יסמן את השטחים הפגומים אשר יסותתו מתוך הבטון בחיתוכים ניצבים  .4

ס"מ מכל עבריו יורטבו היטב. כל החלל  15לפני השטח. השטח המסותת ושוליים של 

צמנט שסומכו כשל צבע סמיך, בתוספת אמולסיה פולימרית -יוברש היטב במלט

 לשיפור ההידבקות. 

התערובת יהיו לפי המלצת היצרן. לאחר מכן יסתמו את החלל תוך הידוק  יחסי .5

 ובטישה בתערובת לחה שהרכבה כבטון המקורי, אולם ללא אגרגאט גס. 

בבטון חזותי יוחלף חלק מהצמנט שבו, בצמנט לבן לשם שיפור הגוון. הגוון של חומר  .6

החלל תובלט קמעה הסתימה ייקבע על פי סתימה ניסיונית שיניחוה להתיבש. סתימת 

 שעות לערך יוחלקו פניה בשפשפת עץ.  2-1מפני השטח, ולאחר 

יוקפד במיוחד על אשפרה מלאה כמפורט, ובכל שטח האיזור שתוקן. מישקים, חריצי  .7

טפסות וכד' אשר בפני הבטון, יבוצעו גם בשטח הסתימה באופן שכל המירקם יהיה 

לאחר פירוק הטפסות וכן חורים רצוף ומתאים לתוכניות. חורי הלולבים שנשלפו 

  צמנט כנ"ל וזאת לאחר שיורטב השטח היטב.- משאר אמצעי חיזוק ייסתמו במלט

  אופני המדידה  .8

  תיקוני הבטון לא יימדדו ולא ישולם עבורם.  
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  עיגון קוצים  02.20

ככלל, לא יבוצע עיגון קוצים בקידוחים עם עיגון כימי אלא יושארו קוצים כנדרש  .1

  פי הפרטים שבתכניות והוראות המפקח. ביציקות, על

, לשם תיקון טעות בביצוע או כפיתרון אם יאושר ע"י המפקחעיגון קוצים יבוצע,  .2

  לבעיה כלשהי.

של  HIT-HY200עיגון קוצים יבוצע אך ורק באמצעות חומר עיגון כימי כדוגמת  .3

"HILTI או "SIKA ANCHORFIX  או חומר שווה ערך הטעון אישורו המוקדם של

מפקח. הקוטר והעומק של הקידוח יהיו לפחות לפי הוראות היצרן, אך ייתכן ה

שתינתן דרישה להעמיק או להרחיב את הקידוח משיקולים שונים, לפי הנחיות של 

המפקח במקום. מסיבה זו לא יאושר שימוש בקפסולות (אמפולות) אלא באקדחי 

  .הזרקה

עיקרון כוללים את השלבים שלבי הביצוע יהיו לפחות לפי הוראות היצרן, אך כ .4

  הבאים:

  קידוח החור כנדרש.  4.1

  ניקוי החור באוויר דחוס.  4.2

  מילוי הקדח בחומר עיגון כאשר לחיצה ראשונה תבוצע מחוץ לקדח.  4.3

העמדת הקוץ בקדח, עד לסימן המגדיר את עומק ההחדרה (סימן זה יוכן   4.4

ההחזרה ויש לנקות מראש). כמות מסוימת של דבק עיגון תצא מהקדח בזמן 

  זאת.

  אין לגעת במוטות המעוגנים עד למועד הנקבע ע"י היצרן.  4.5

  אופני המדידה  .5  

  עיגוני קוצים שאינם מפורטים בתכניות לא ימדדו ולא ישולם עבורם.   5.1    

עבור עיגון קוצים שקיימת עבורם דרישה בתכניות ישולם לפי יחידות, לפי   5.2    

  .קוטר הקוץ המעוגן

  

  מתחת לפלטת בסיסדיוס    02.21

המרווח בין פלטת הבסיס ליסוד הבטון באלמנטי פלדה המותקנים על ברגי עיגון   .1  

ידוייס באמצעות דייס מתועש ("גראוט") על בסיס צמנטי, בלתי מתכווץ, מתוצרת של 

  יצרן מוכר שיאושר ע"י המפקח.

  הדרישות המינימליות לגבי חומר הדיוס הן:  .2  

  לתי מתכווץ.חומר ב  2.1    

  .50 - ב -חוזק סופי לפחות שווה ערך ל  2.2    

  בשלושה ימים). 75%חוזק ראשוני גבוה (לפחות   2.3    

  .412, מיסטר גראוט 200דוגמאות לנ"ל: סיקה גראוט   .3  

  לפי המרווח הקיים יש לשקול הוספת אגרגטים בהתאם להנחיות היצרן.  .4  

במרחק מפלטת הבסיס השווה לפחות היציקה תבוצע עם תבניות צד הממוקמות   .5  

למרווח שבין הפלטה לבטון. כל היישום יבוצע בהתאם להנחיות היצרן, באישור 

  המפקח.
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   תפרים   02.22

  בכל מקום בו נדרש תפר לפי התכניות, יצירת התפרים תתבצע ע"י לוח פוליסטרן   .1  

 F-30   ס"מ כולל איטום לפי פרט. 2בעובי  

בר, יכללו גם מוטות מייתדים (שעבורם ישולם בנפרד, לפי סעיף במקומות שיידרש הד  .2  

 ברזל זיון). 

  

  בנוסף לאמור במפרט הכללי –אופני המדידה והתשלום   02.23

  

הנוספות  מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים בין היתר גם את העלויות בגין העבודות   02.23.1

  הבאות ללא שום תוספת למחיר היחידה .

  חים וחורים בכל צורה וגודל.סידורי פת .1

  סידור שקעים, הנמכות בתיקרות, חריצים וכו'. .2

  ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. .3

הפרופילים  ביטון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר (עבור הפלטקות, .4

  והברגים ישולם בנפרד).

  הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בנפרד). .5

  ועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום.סידור שיפ .6

 החלקה וציפוף הבטונים כמפורט. .7

 טיפול בהפסקות יציקה לפי הוראות המפקח ופרטים בתכניות. .8

 שירותיו של מודד מוסמך. .9

במחירי היחידה לבטונים נכללות כל התבניות והתמיכות הדרושות, סרגלי פינה  .10

 ף מים.(לקטימת הפינות) וסרגלי א

 הכנת שטחים אופקיים ואנכיים אינה נמדדת והיא כלולה במחירי האלמנטים .11

 הנוצקים ובמחירי האיטום.

 אופני מדידה .12

המדידה של כל אלמנטי בטון היא נטו בהפחתת כל האלמנטים מסעיף   12.1    

  (א') דלהלן. 02.23.1

  לא יימדדו בנפרד.ו/או בעקמומיות משטחים בגמר משופע   12.2    

  יימדד בסעיף נפרד למחירי הבטונים לפי מ"ר.חזותי גימור בטון חשוף   12.3    

  מישק התפשטות (לפי פרט), יימדד בסעיף נפרד ליחידת מטר אורך.  12.4    

  נקזים בקיר התומך הדרומי, יימדדו לפי יחידה בסעיף נפרד.  12.5    

  י מ"ר.גרם/למ"ר, יימדדו בסעיף נפרד לפ 200בד גאוטכני לא ארוג במשקל   12.6    
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  עבודות איטום -  05פרק 

  

  איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע   05.01

מריחות וארג,  3 –איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מלוי ייעשה ע"י איטום בחם   

  של המפרט הכללי, כדלקמן: 05064בהתאם לסעיף 

 קיני חצץ ותיקוניס"מ, סתימת חורים ו 2הכנת השטח כולל חתוך חוטי קשירה לעומק   .1  

  בטונים.

  מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים (בשעור המצוין בהוראות היצרן).  . 2  

  ק"ג/מ"ר. 1.25בשעור  45/55מריחת ביטומן אספלט חם כגון   . 3  

  שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל.  . 4  

  מריחת ביטומן אספלט כמו בסעיף ג' לעיל.  . 5  

  מ"מ. 20פוליסטירן מוקצף  בעובי הדבקת לוחות   . 6  

    

  כולת מחיראופני מדידה ות   05.02

המדידה של עבודות האיטום תעשה ביחידות שטח (מ"ר) מדוד בהיטל אופקי למסעה   .1  

  והיטל אנכי לקירות.

התשלום יכלול בין השאר את כל הנאמר במפרט זה כולל עבוד רולקות והגנה על   .2  

  האיטום. שכבות
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  נגרות אומן ומסגרות פלדה -  06פרק 

  

  מפרט נגרות אומן  - 06.1

  

  כללי    06.1.01

  מפרט זה בא להשלים את הרשימות, התכניות והמפרט הכללי.   .1

בכל מקום  אחר בו קיימות הפניות "עפ"י המפרט" או "מפרט מיוחד" או "מפרט   .2

זה הבא טכני" או "מפרט זה" או ביטוי דומה. הפניה זו פרושה הוראות מפרט 

להשלים את הרשימות והתכניות ולכן אין זה מן ההכרח שכל המופיע במפרט זה יופיע 

  גם בתכניות ולהפך.

מפרט זה עדיף על המפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכל מקרה של ניגוד בין הוראות   .3

מפרט זה לבין הוראות מסמכים אחרים במכרז, תקבע הדרישה הגבוהה ו/או 

  דעת האדריכל.המחמירה יותר לפי 

המידות הרשומות בתוכניות הן מידות אור, ברוחב מבניה/בטון לבניה/בטון ובגובה   .4

מפני אדן עד תחתית חגורה מעל הפתח. הקבלן יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל 

מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתוכניות ובמקום, יודיע למפקח ולאדריכל על כל אי 

קות לבין התוכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי ההחלטה התאמה שגילה בין הבדי

תחול עליו כל האחריות. הקבלן אחראי גם  - הסופית. לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן 

של  להשארת מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון, אפשרויות הפתיחה והניקוי

פריטי הנגרות והפריטים האחרים במקום ושילובם במערכת הכוללת. כל שינוי 

  יידרש לפתרון הבעיות הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.ש

לפני תחילת העבודה יבדוק, כאמור, הקבלן היטב את כל מערכת התכניות לרבות   .5

מערכות (חשמל, מ/א, ' רשימות, פרטים, תכניות כלליות, חתכים, חזיתות ותכ

קושי וכיו"ב  אינסטלציה, בטיחות וכד') ויודיע למפקח מיידית על כל אי התאמה,

  שעלול להתעורר, לדעתו, במהלך העבודה.

הקבלן אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו   .6

לדרישות כל הרשויות המוסמכות (כגון: פקוד העורף חברת החשמל, חברת הכבלים, 

קה של חברת בזק, מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי הבטחון, הבטיחות והאקוסטי

הפרוייקט , תקנות התכנון והבניה הל"ת  וכל מערכת התקנים הרשמיים והבלתי 

רשמיים. כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה לברר את כל 

ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישות אלו בין 

  אם פורט הדבר או לא וכל זאת ללא תוספת מחיר.

הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל   .7

  המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.

כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמאיקות, הלוחות   .8

למינהם, הדיקטאות וכד' יובאו לאישור האדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת 

  ביצוע עפ"י לוה"ז.ה
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, 100%הדלתות הלבודות תבוצענה, בהתאם לתקן הישראלי ותהיינה כולן מלאות   .9

אלא אם צויין אחרת. המילוי בעץ לבן חדש ובריא. בהיקף הכנף יבנה קנטלייסט מעץ 

אשור או אלון (עפ"י בחירת האדריכל). עפ"י הפרטים הכנפיים יכללו גם חיתוך 

ן או אחר , פשפשים בכנף, דלתיות ותריסים הכל עפ"י קביעת תחתון, צוהר עגול, מעויי

  האדריכל.

תריסי הדלתות יהיו אינטגרליים או מאלומיניום מתוצרת "מטלפרס" או ש"ע    .10

מאושר בעובי מלוא הכנף עם "הלבשות" משני עברי הפתח וצבועים בצבע אפוקסי 

  קלוי בתנור, בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.

ספק יצוין שכל דלת או חלון כוללים, בין היתר, גם כנפיים וגם משקופים למען הסר   .11

  (מלבנים).

  

  מפעל היצור  06.01.02

שנים , לפחות,  5הקבלן לביצוע עבודות הנגרות ומפעל היצור יהיו בעלי נסיון של   .1  

  בעבודות דומות במבני ציבור. 

אות עיניהם, כל קבלן המפקח או האדריכל באמצעות המפקח רשאים לפסול, לפי ר  .2  

  ו/או מפעל יצור שלדעתם , הבלעדית , לא עונה על הקריטריונים הנדרשים.

  

  אב טיפוס  06.01.03

  לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מסוגי הפריטים.   .1  

לפני הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב הטיפוס וצורת הרכבתו בבנין ו  .2  

  שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליטו עליהם האדריכל והמפקח.

  

  תכניות יצור והתקנה  06.01.04

עפ"י  1:2או  1:1הקבלן יכין, על חשבונו, תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור (בקנ"מ   .1  

  קביעת האדריכל). 

האדריכל, שיורה  תכניות אלו, בתוספת דוגמאות  הפרופילים והפרזול, יובאו לאישור  .2  

  לקבלן (באמצעות המפקח) על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך אישור התכניות.

  לא תבוצע שום עבודה לפני שהאדריכל אישר סופית את כל פרטי התכניות.   .3  

למען הסר ספק, יצויין כי אישור האדריכל אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של   .4  

תקנים, המפרטים, התקנות וההנחיות, וכן מאחריותו הקבלן להתאמת העבודה לכל ה

  הכוללת של הקבלן לטיב העבודה ולתפעולה התקין.

  

  חומרים  06.01.05

  סוג העץ וטיבו  .1  

חלקי העץ יהיו עשויים מאורן פיני מובחר עם מינימום סיקוסים (וגם אלו   1.1    

העץ יהיה שיישארו יהיו מטופלים), או אורן קליר עפ"י בחירת האדריכל סוג 

  אלא אם צויין אחרת. , של מת"י 287עפ"י מפרט אספקה  1סוג 
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מכל הבחינות יעמוד העץ בדרישות המפורטות בתקן הישראלי. עץ אורן יוכנס   1.2    

ס"מ. השימוש בלוחות עץ אשור לא  12לעבודה בלוחות שרוחבם לא יעלה על 

  ס"מ. 8יהיה בלוחות רחבים מאשר 

  הטיפול בסיקוסים  .2  

של המפרט הכללי  06.03.02הטיפול  בסיקוסים יהיה בהתאם למופיע בסעיף   2.1

  בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד.

כל העץ יהיה חדש, בריא וחפשי מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי.   2.2

הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול כימי מוקדם. על 

לן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי פי דרישות המפקח יהיה חייב הקב

  מתולעים ו/או מזיקים כלשהם.

  

  לבידים ולוחות לבודים  06.01.06

  , 1. כל הלבידים יהיו מסוג 37הלבידים יתאימו לדרישות ת"י   .1  

מ"מ , מילוי הדלתות לא יפחת מהמצויין בסעיפים  5 -עובי הלבידים לא יפחת מ  .2  

  אחרים במפרט.

  

  למשקופים פלדה  06.01.07

חלקי המסגרות יבוצעו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. חלקי המסגרות יסופקו   . 1  

  לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.

  מ"מ. 2 - עובי המשקופים לא יפחת בכל מקרה מ  .2                

  

  מוצרים מחומרים אחרים  06.01.08

מ"מ בכל גימור   1.5 -חרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מאם לא צויין א  .1  

  וגוונים עפ"י החלטת האדריכל. 

  לוחות הפורמאיקה בכל אלמנט יהיו שלמים ללא חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'.  .2  

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון וכל גימור שיבחר ע"י האדריכל מתוך קטלוג פורמאיקה   .3  

וגים המלאים של "מרכז הפורמיקה" ו/או "פורמיקה סנטר" תוצרת חוץ או הקטל

(גם אם יש ליצר את הגוון במיוחד). כל זאת ללא תוספת מחיר או שו"ע ו/או "בירמן" 

  ו/או הארכת לוח הזמנים.

  

  אביזרי הפרזול  06.01.09

הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל לפני   .1  

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו הפריטים לאתר.  שסופקו

מותאמים בטיבם, כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, וזאת 

תוך הבטחת תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק 

  ם.ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי מחלידי

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי   .2  

  ומותאמות לציר ומשקל הכנף.
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כל צירי הדלתות יהיו מתוצרת מאושרת ע"י האדריכל. סוג הצירים, מספרם וחוזקם   .3  

יתאימו למשקל הפריט ואופן תפעולו. הצירים יחוברו למשקופים ולכנפיים באמצעות 

וריים המסופקים ע"י יצרן הצירים, תוך שימוש בכל הברגים ובכל נקודות ברגים מק

  החיבור.

ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה שימוש   .4  

  במסמרות לצורך זה.

הקבלן יגיש לאישור האדריכל (באמצעות המפקח) את כל מרכיבי הפירזול   .5  

  והאביזרים.

מטיפוס  מות בו לא צוינה נעילה מיוחדת כל המנעולים, לדלתות ולחלונות יהיובמקו  .6  

  GBS-15מנעולים חבויים (מורטיס) המנעול החבוי (מורטיס) יהיה תוצרת "אקו" דגם 

 בגימור כרום מט , פונקציות המנעול יהיו עפ"י  YALE 455 25-65או  TESA CF-50או 

ת ובריחים מעובדים בעיבוד שבבי (ולא קביעת האדריכל. המנעולים יכללו לשוני

מיצקת) ויהיו עמידים בשימוש אגריסיבי לאורך שנים . הפרזול יכלול גם מנגנון  

מפתחות לכל מנעול בתוספת מפתח מסטר. עם הזמנת מערכת המפתחות  3צילינדר 

יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת המוזמנת בחלק הבנין המבוצע לחלקים 

  דיים בבנין.קיימים ו/או עתי

כל דלת כניסה ליחידה ולבנין תכלול מנעול גיאומטרי (רב זרועי)  עם רוזטה מחוסמת   .7  

  למניעת קידוח.

כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו מחומר   .8  

  בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.

" או מתוצרת חברת SENA" דגם "TESAים יהיו מתוצרת "הידיות, הרוזטות/שלט  .9  

"Yale דגם "Carmel\CRR  או מתוצרת חברתCorbin Russwin" דגם "Lustra LSA 

  מפלב"ם מלא בדגם לפי בחירת האדריכל.

  דלת פתיחה רגילה תכלול, בין היתר, ללא תוספת מחיר, גם את הפירזול הבא:  .10  

ריים וחמישה מפרקים הצירים מתוצרת צירי ספר עם מיסבים כדו 3  10.1    

MCKINNEY  דגםTA2714 "4"/4.5  או תוצרתHAGER  דגםBB1279  או

עשויים פח פלדה  BB5000 "4"/4.5דגם  Bommerאו תוצרת  4.5/"4"שו"ע 

בגמר כרום מט או בצבע בגוון וסוג עפ"י בחירת  0.134מכופף בעובי "

. מספר, או שו"ע Rockwood 528האדריכל כולל מגיני צירים לכל כנף מדגם 

קוטר ואורך הברגים יתאים לחורי הצירים ולהוראות היצרן והמפקח, 

ס"מ או בעלות משקל  210-329.דלתות בגובה  12/24½/הברגים יהיו מסוג 

צירי ספר עם מיסבים כדוריים וחמישה מפרקים  4כנף גבוה יהיו בעלות 

דגם  HAGERת או תוצר T4A3786 "4.5"/4.5דגם  MCKINNEYתוצרת 

BB1168 "4.5"/4.5  או תוצרתBommer  דגםBB5004  4.5/"4.5"או שו"ע 

בגמר כרום מט או בצבע בגוון וסוג  0.180עשויים פח פלדה מכופף בעובי "

עפ"י בחירת האדריכל כולל מגיני צירים לכל כנף.  (הצירים יתאימו בכל 

  מקרה לגודל ולמשקל הכנף).
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(קירי)  494רצפתי או  491מסדרת   Rockwoodמסוג  עצר/מחזיק כנף מגנטי  10.2    

  הכל עפ"י קביעת האדריכל. 485או 

ידיות פלב"ם מלא (לא חלולות) משני צידי הדלת יחוברו ע"י ברגים שיעברו   10.3    

ביניהם דרך פתחים בגוף המנעול , הכל בצורה שתמנע שליפת הידיות בעת 

 ,Newportדגם  Corbin Russwin  (USA) תפעול אגרסיבי לאורך זמן מתוצרת

Citation   אוLustra   אוYale (USA)  דגםAugusta, Jefferson  אוCarmel או 

(USA) Schlage  או 07או  06, 93, 03דגם ,Best Access Systems (USA)  דגם

או  SENAדגם  TESAאו  Pאו  B, L, Jדגם   Sargent (USA), או 15, או 14, 3

המנעול עפ"י בחירת האדריכל ועם רוזטות או , הכל בהתאם ליצרן שו"ע

שלטים מתאימים עפ"י בחירת האדריכל. הכל בגימור פלב"מ מוברש מט 

)US32D.ובהתאם לקבוצה (  

  רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י האדריכל.   10.4    

  צוהר ו/או תריס עפ"י המופיע ברשימות או בהנחיות האדריכל.  10.5    

 TESAאו   GBS-15מנעולים חבויים (מורטיס) עם מנגנון תוצרת  "אקו" דגם   10.6    

CF-50  455 25-65אוYALE   בגימור כרום מט כמפורט בסעיפים אחרים

  במפרט זה.

למבנה יהיה מפתח מסטר. כל המפתחות יפתחו כל דלת למעט חדרים   10.7    

חרים אבל יפתחו מסויימים עפ"י קביעת המזמין אשר יהיו בעלי מפתחות א

גם הם ע"י מפתח המסטר. עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן 

  אפשרות שילוב המערכת המוזמנת בחלק הבניין המבוצע לחלקים העתידיים.

או מתוצרת או שו"ע  7500ST/7700STמסדרת  ”Norton“כנף מתוצרת  מחזיר  10.8    

 " מסדרת מסדרתYALEסדרת סופטליין או " TS-93"דורמה" 

400ST/4400ST  אוLCN  4010סדרהT .  

המחזיר יכלול גם מכסה מתכת בגמר גמר כרום מט. המנגנון יהיה בעל לפחות   10.9     

אפשרויות כוונון (מהירות סגירה, מהירות טריקה, ועצמת לחץ נגדי  3

  בפתיחה).

דלתות השרותים יכללו, בנוסף לפרזול בדומה לדלת פתיחה רגילה, גם התקן   .11  

או תוצרת  2230או  CORBIN RUSSWIN (YALE) 2030"/פנוי" תוצרת ""תפוס

"Schafer"  סדרתEF-3  או  תוצרת"Normbau" בדלתות בשרותי הנכים יהיו או שו"ע .

בנוסף גם מוטות פתיחה תקניים משני עברי הכנף עפ"י בחירת האדריכל , הכל ללא 

  תוספת מחיר.

ת יועץ הבטיחות תכלול גם ידיות +מנעולי כל דלת במסלול מילוט ו/או עפ"י קביע  .12  

עם מנגנון אנכי סמוי. מנעולי הבהלה עצמם יהיו  מדגם  PUSH BARבהלה מסוג 

SARGENT  80סדרה MD -12  8300  MORTISE) (+ (VERTICAL) 8400  אוYALE   

7130  (MORTISE) (VERTICAL) 7120 +  אוCORBIN RUSSWIN 5600ED- 

)MORTISE(  +ED-5800 )VERTICAL( אוVON DUPRIN  9875/9975 )MORTISE( 
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+VON DUPRIN 9847/9947 )VERTICAL( .  כל הידיות ומנעולי הבהלה יכללו גם

  לתפיסת הלשונית , ואביזרים נגד ונדליזם.  DOGGINGפונקציות 

על הקבלן לבדוק את תוכניות החשמל , הבטחון, בטיחות ומ"א ולוודא ביצוע כל   .13  

עות בהן, התקנות מושלמות למנעולים חשמליים והכנות מתאימות הדרישות המופי

לאינטרקום, קידוד, קורא כרטיסים ופתיחה חשמלית ו/או כל צורת פתיחה אחרת 

  בהתאם למתוכנן. כל זאת גם אם לא הופיע במפורש ברשימות וללא תוספת מחיר. 

הינה לנעילה רגילה  ה נעילה הכוונהנבהם לא צוי ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו  .14  

   .בעזרת מנעולי צילינדר במקום בו נדרשת נעילה מיוחדת צוין סוג הנעילה

צוינה דלת מבוקרת או נעילה שאינה קונבנציונאלית  ו/או מנעולים  וב בכל מקום  .15  

ון קורא כרטיסים או מקודדים תכלול הדלת גם  מעביר מתח , גלאי גיוחדים כמ

מטיפוס מגנט הצמדה ובמקרה שהאדריכל החליט על כך רק מגנטי, וכן מנגנון נעילה 

  מנעול חשמלי. 

במקומות מסוימים, עפ"י קביעת יועץ הבטיחות והאדריכל, מנגנון המנעול יכלול גם   .16  

רולר במקום לשונית סטנדרטית . הנ"ל יבוצע ללא תוספת למחיר הכללי של העבודה, 

  ביעות רצון האדריכל. ויכלול את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום, לש

במקרה של אי התאמה בין הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים ,   .17  

עדיפות דרישות מפרט טכני זה על דרישות מסמכים אחרים ובכל מקרה תקבע 

  הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי החלטת האדריכל.

  

  יצור המוצרים  06.01.10

  כללי  .1  

  מופיע במפרט הכללי יצויין ש:בנוסף ל    

כל פריטי הנגרות יהיו עמידים בפני חדירת רטיבות ורוח ולשם כך יבדקו   1.1

  למעבר אויר, מים ולהעמסה בהתאם לדרישות האדריכל.

  כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה.  1.2

כל הפריטים יותאמו לאטימה אקוסטית ביחס לרעש הסביבה בהתאם   1.3

  ודרישות האדריכל וזאת ללא תוספת מחיר. לתקנים 

  . PEMCOאו DEVENTER או  ATHMERהאטימה ע"י אטמי   

  .180 -בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים ב  1.4

  יצור מסגרות פלדה  .2  

  .06.03ראה בפרק מסגרות פלדה סעימף     

    הגימור והצביעה  .3  

  להלן. 06.03.01לפי סעיף     
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  ריםהתקנת המוצ  06.02

  כללי  06.02.01

בהתאם למפרט הכללי  התאמת המוצרים, היצור, נגרות האומן, נגרות מתועשת,  .1  

דיקת המוצרים תהיה (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד). ב 06.03.00-06.03.03סעיפים  

  במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד). 06.04.08ע"פ סעיף 

האדריכל ירכיב הקבלן לפני עבודות הגמר במקרה של משקופי עץ עפ"י החלטת   .2  

משקופים עוורים (מלבנים סמויים) מחומר וצורה שתיקבע ע"י האדריכל. לאחר מכן 

יקבע הקבלן את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך 

הבטחתם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונם המלאה של המפקח והאדריכל. 

ללא תוספת מחיר. ההלבשה  וזאת במחיר העבודה, יכללופים העוורים גם המשקו

  תכסה את המשקוף העוור והמשקוף הראשי לכל רוחבם.

עפ"י הוראות  דלתות יבוצעו עפ"י הפרטים המופיעים בתוכניות,פלדה למשקופי ה  .3  

. כל משקופי הפלדה יכללו כפוף נוסף (אוזן) לטיח. 1161האדריכל ובהתאם לת"י 

פים ייקבעו במקומם כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים. תובטח קביעתם המשקו

. את משקופי 1:2היציבה ופעולתם הסדירה. החורים לחיזוקים ימולאו בטיט צמנט 

  הפלדה יש לקבוע לפני ביצוע הבניה של קירות ומחיצות.

  :לבניםהרכבת המ  .4  

  נקודות לפחות ובכל מקרה לא יעלה  6 -מלבן דלת יעוגן ב     

  ס"מ. 100ס"מ  ובכיוון  האנכי על  50המרחק בין נקודות העיגון בכיוון האופקי על                

ס"מ מכל  50מ"מ כל  3החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח   4.1  

צד המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר. יש לדאוג שהזנבונים 

  המשקופים.יוכנסו לתוך הבטון היצוק בצידי 

ס"מ לתוך הריצוף ויקבל חיזוק תחתון  6לפחות המגיע לרצפה יוכנס  לבןכל מ  4.2  

  כפול.

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה שיש  3פרופילים שגובהם אינו עולה על   4.3  

צורך לחיבורים של שני חלקים מרותכים יש לקבל את אישור המפקח על 

  מקום החיבור וצורת הריתוך והליטוש.

עובי הבניה, בתוספת  -ברוחב כל הקיר הגמור, דהיינויהיה  לבןרוחב כל מ  4.4  

  עובי ציפוי הקיר משני עבריו.

את הנגטיב והחורים עבור המנעול והלשוניות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד   4.5  

  למנעול יש לסגור בפח מולחם.

  .04ביטון משקופים ראה גם פרק   4.6  

למיניהם יבוצע בהתאם להוראות האדריכל  םלבניבכל מקרה עיגון המ  4.7  

ויתאים למפרט הכללי ולתקן הישראלי. במקרה של (באמצעות המפקח) 

סתירה ו/או אי התאמה תקבע הדרישה המחמירה יותר עפ"י דעת האדריכל. 

  מאושר. מותאם במחיצות גבס יבוצע חיבור בהתאם לפרט 

רופילים באמצעיהם, פרט לחיבורים כל הפרופילים יהיו במישור ישר אחד. אין לחבר פ  .5  

בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". הקבלן יהיה אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק 
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של כל חלקי המבנה. באיזורי מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק 

  קלים. כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים וישוייפו עד קבלת שטח חלק.

יבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה  ובגמר זהה לפריטים (אלא אם צויין אביזרי הח    

  אחרת) וללא ברגים ואומים בולטים.

דלתות לבודות הפונות אל החוץ יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות (כינוי ש"ח)   .6  

  .100%ומלאות 

ת הבנין כל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר שיפגם לפני מסיר  .7  

  יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.

כל הדלתות יכללו גם מזוזה כשרה מאושרת עם בית מזוזה עפ"י בחירת האדריכל   .8  

  וזאת ללא תוספת מחיר.

מחיר, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד  כל הפריטים למיניהם כוללים, ללא תוספת  .9  

  ע"י המפקח.לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו 

מחיר, גם שילוט חדרים ו/או פיקטוגרמות שיותקן על  כל הדלתות יכללו, ללא תוספת  .10  

 RADIUSגבי הדלת או על הקיר שלידן (עפ"י קביעת האדריכל). השילוט יהיה מסדרת 

. "Signal"" או Vista Systemשל קבוצת "כדורי" או מסגרת קיר קימור אנכי של "

ס"מ , בנויה מפרופילי  10X15-ידות כלליות שלא יפחתו מהמערכת תהיה קמורה, במ

ובאורך עפ"י קביעת  מ"מ (עפ"י קביעת האדריכל) 150או  110אלומיניום ברוחב 

האדריכל. פרופילי הצד יהיו בסיומת מעוגלת, משולשת או מלבנית עפ"י קביעת 

 האדריכל. המערכת תכלול, בין היתר, גם פקקי פלסטיק לפרופילים הקמורים,

סיומות מתכת לפרופילי הצד, כיתוב בויניל (בחיתוך ממוחשב) על גבי אלומיניום. כל 

חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים  בגוון עפ"י בחירת האדריכל שאר חלקי השלט יהיו 

בגוון עפ"י בחירת האדריכל. העבודה כוללת גם אספקה והתקנה במקום כולל כל 

  שביעות רצון האדריכל והמפקח.הדרוש לתפעול תקין לאורך זמן במקום ל

יה הת התאמת המוצרים, ייצור נגרות האומן, נגרות מתועשת, יצור מסגרות פלדה  .11  

במפרט הכללי בכפוף לסעיפי המפרט  06.04.01-06.04.07בהתאם למפורט בסעיפים 

במפרט הכללי בכפוף לסעיפי  06.04.07ת המוצרים תהיה ע"פ סעיף המיוחד. בדיק

  המפרט המיוחד.

  

   תאור פריטי הנגרות  06.02.02

  ארונות  .1  

ושרותים ותפקוד שונים וכן קרניזים ומדפים למיניהם  מטבחוניםארונות   1.1  

 5דיקט ממ"מ. הגב  20פנל ממ"מ. הדלתות  20יהיו עשויים מסגרת סנדוויץ 

מ"מ ויהיו ניידים. המגירות יהיו עפ"י  12מ"מ. כל המדפים יהיו מסנדוויץ 

נות יכללו גם גג, קרניזים מדפי כוסות ואחרים בהתאם המפורט. הארו

  למפורט בסעיפים האחרים במפרט המיוחד.

. המגירות יהיו או "בלום" "גראס" ,הפרזול יהיה מתוצרת "הטיש"    

, פרט פתיחת הדלתות  טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע לפתיחה
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ורור ומנעול עם לכל דלת פתחי או הנחיות האדריכל.יהיה זהה ויתאים ל

  מפתח מסטר.

ופה חגמר הארון פורמאיקה פנים וחוץ. המסד (הצוקל) יהיה בנוי ומ      

  בקרמיקה בגובה עפ"י בחירת האדריכל והוא לא ימדד בנפרד.

הפרזול יהיה מתוצרת "הטיש", "גראס" או "בלום". המסד (הצוקל) יהיה       

א יבוצע ללא תוספת בנוי ומצופה בקרמיקה בגובה עפ"י בחירת האדריכל והו

  מחיר. 

הערה: לכל דלת יהיו פתחי אוורור ומנעולים עם מפתח מסטר עפ"י קביעת       

  האדריכל.

  דלתות  .2    

או עץ עפ"י קביעת דלתות פתיחה רגילה יהיו בעלות משקוף פח פלדה   2.1    

מ"מ בהתאם  2בעובי  פתכופהאדריכל, משקוף הפח יהיה מפלדה מ

 2שקוף העץ יהיה מאורן קליר בחתך ". מלמפורט ולתקן הישראלי

ובעומק (עובי) הקיר המוגמר . המשקוף יכלול בין היתר גם משקוף 

ובעומק (עובי) הקיר המוגמר (שיזופת בתחום מילוי  1½עוור בחתך "

 2הריצוף) , כן יכלול המשקוף גם הלבשות רחבות שיכסו את 

 המשקופים , חתך המשקוף וההלבשה יהיו מעוגלים כלפי הצד

החיצוני של הכנף כמפורט (כדוגמת "אופן גלרי" טנגניקה משקוף 

מעוגל או "פנדור" סדרת "טופ" או ש"ע) הכל בציפוי פורניר ובגמר 

פעמים  3בייץ (בגוון הכנף או אחר עפ"י בחירת האדריכל ) ולכה דור 

. 316ס"מ מנירוסטה  10.בתחתית המשקוף יותקן קטע הגנה בגובה 

 80%מ"מ עם מילוי עץ  45-בי שלא יפחת מבעו תהיה לבודה הכנף

במחצית התחתונה וקנטלייסט מעץ אשור  100% -במחצית העליונה ו

או אלון לפי בחירת האדריכל, הכנף תכלול בין היתר גם חיתוך 

תחתון עפ"י קביעת האדריכל ו/או צהר עגול או אחר ו/או תריס ו/או 

ימות ו/או כל חלק עליון קבוע אטום או מזוגג בהתאם למופיע ברש

פתח ו/או כל סידור אחר עפ"י דרישת האדריכל (וזאת גם אם לא 

צויין במפורש בתכניות). גימור הכנף יהיה בפורמאיקה "טאב" (או 

מ"מ הכל  2טרפלקס  P.V.Cאו  אחר) או פורניר בגמר בייץ + לכה דור

עפ"י בחירת האדריכל (כולל גם גוונים וטקסטורות בהזמנה 

יהיה מכל צידי הכנף  הקנטלייסט יהיה בגמר בייץ  מיוחדת). הגימור

פעמים . התריס יהיה משלבי  YACHT VARNISH 3+ לכה דור או 

מט או  316אורן קליר או רפפות פח פלדה או אלומיניום או נירוסטה 

רשת שגב או רשת פלב"ם הכל עפ"י קביעת האדריכל. גמר חלקי 

צבע בטמגלס המתכת יהיה בצבע אפוקסי קלוי. תחתית הכנף ת

מט,  316מנירוסטה  Uשקוף. לחליפין יותקן בתחתית הכנף פרופיל 

הכל עפ"י קביעת האדריכל בין הכנף והמשקוף יקובע אטם גומי 

  מאושר.
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  הגמר , הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע במקומות אחרים במפרט זה.     

  : הערות  2.2  

  במקרה של משקוף בלבד יהיה התיאור זהה למופיע  2.2.1    

  בתחילת הסעיף מלבד נושא הכנף.

עפ"י אישור מיוחד ובכתב של האדריכל תותר החלפת מילוי   2.2.2        

ממחיר  10%וזאת בניכוי  100%הדלתות לפלקסבורד 

  הפריט.

  ).45כל המשקופים וההלבשות יעשו ב"גרונג" (  2.2.3        

 שרותים יהיו בהתאם למופיע בסעיף הקודם עם השינוייםהדלתות   2.3    

  הבאים: 

מ"מ או  2מכופף בעובי  316משקוף הדלת יהיה עשוי פח פלב"ם         

  משקוף עץ כמפורט בסעיף הקודם.

משני ( –ידית אפקית לכל רוחב הדלת גם בשרותי נכים תהיה   2.4      

והגמר הזיגוג  , המנעול יהיה מסוג  תפוס/פנוי. הפרזול )העברים

  .זהאחרים במפרט   בסעיפיםבהתאם למופיע 

  מראות  .3  

מ"מ מחוברת לקיר על הפלטה  10מראות הקיר יהיו עשויות מפלטת דיקט   3.1    

  מ"מ.  6תודבק מראת קריסטל מלוטשת בעובי 

או "גלאס מיגון" או "מגן  "אל סורג"בציפוי משני עבריה  המראה תצופה  3.2    

  מיקרון.  350בעובי שמש" 

ום בחתך עפ"י בחירת בהיקף מסגרת עץ אורן פיני מובחר או אלומיני  3.3    

  בגמר צבע אפוקסי קלוי בגוון עפ"י בחירת האדריכל.הכל האדריכל 

  ציפויים וחיפויים  .4  

ציפוי המגן נגד פריצה יהיה מתוצרת חב' "אל סורג בע"מ" או ש"ע מאושר.   4.1    

  הציפוי יהיה בעל שקיפות אלקטרמגנטית מושלמת. 

ון, הציפוי יהיה עשוי מסיבי מיקר 350העובי הכולל של הציפוי יהיה   4.2    

להדבקה בלחץ בעל  PSפוליאסטר בשכבות שתי וערב וכן שכבת דבק אקרילי 

  שקיפות אופטית מושלמת, וכח הצמדות חזק ביותר. 

  גר'/מ"ר.  18כמות הדבק בציפוי תהיה לפחות   4.3    

 ק"ג/סמ"ר בכיוון המכונה. הציפוי יתן 4200הציפוי יעמוד בחוזק קריעה של   4.4    

הגנה נגד שריטות, יהיה עמיד בפני כימיקלים, עמיד בשינויי טמפרטורה, 

ותקנים   .A.N.S.Iעמיד בפני אש  ובפני לחות. הציפוי  יעמוד בדרישות בתקן 

 – UV, חדירת קרני  87%  –ישראליים רלוונטיים. מעבר אור דרך הציפוי 

8% .  

  נגד קרינת שמש. עפ"י קביעת האדריכל ישולב בציפוי גם ציפוי מגן  4.5    

ההדבקה תבוצע על פני שטח הזכוכית כולו לפני הרכבת הנגרות, לכל       

  הפריטים.

  לחילופין, יותקנו סורגים על החלונות ע"פ דרישות אחראי הביטחון.      
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  אי התאמות  06.02.03

ו/או התקנים  לבין המפרט, התכניתהפריטים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תאור   

קביעת  רישות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר עפ"יו/או ד

  האדריכל.

  

  תכולת העבודה   06.02.04

כל חלק מהעבודה הוא קומפלט וכולל בין היתר גם תכנון יצור, הובלה, הרכבה,   .1  

חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, איטום בידוד (אקוסטי, טרמי, כימי וכד') חומרי 

זר, פיגומים וכן את כל החומרים והאמצעים הדרושים לפעילות תקינה במקום וכן ע

  את כל הנדרש למניעת חדירת מים רוח וכד'.

כל  , בין היתר, גםללא תוספת מחירבנוסף למופיע בסעיפים הקודמים תכלול העבודה,   .2  

ן, ההוצאות להתאמת המוצרים, ייצורם, הובלתם, עיגונים שונים, סיתותים בבני

צביעה, ציפוי, גילוון, מילוי, פרזול, זיגוג איטום ע"י פחים ו/או איטומים  ניקוי,

אחרים מסביב בצורה שתמנע חדירת מים ו/או אור ורוח, וכן כל הנדרש להספקה 

והרכבה של הפריטים בבנין בצורה מושלמת למצב הפעלה הנדרש במקום, לשביעות 

  רצון האדריכל.

הדרישות המופיעות במפרט תהיינה בתוקף גם אם לא  כללמען הסר ספק, יצויין ש    

  הופיעו במפורש ברשימות, וכל זאת ללא תוספת מחיר.

הפרופילים, האביזרים ואלמנטי הפרזול הינו חלקי בלבד, ומודגש בזאת שכל פרוט   .3  

מוצר, כפי שהוא מופיע, יכלול ללא תוספת מחיר, בנוסף למופיע בתכניות, במפרטים 

ן, גם את כל הנדרש לביצוע ותפעול מושלם וסופי במקומו בבנין (וזאת גם וקטלוג היצר

אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא. במסמכים אולם הם דרושים, מכורח 

המציאות או לצורך התקנתו, ו/או לפעולתו התקינה וביצועו המושלם של הפריט 

  במקום לשביעות רצון האדריכל).

הספקה והרכבה של חומרי איטום  , גםללא תוספת מחירודה, כמו כן נכלל במחיר העב  .4  

מאושרים ע"י האדריכל לסגירת פתחים שבין משקופים, קירות, תקרות (דוגמת 

"קומפריבנד", מסטיק סילאקריל או ש"ע אחר מאושר). חומרי האיטום כנ"ל יבוצעו 

יגולי המשקופים ללא יוצא מן הכלל. כמו כן נכללים במחיר פסי או ע מסביב לכל

הכל בהתאם להנחיות  PEMCO או  DEVENTERאו  ATHMERניאופרן, אטמי 

  האדריכל.

יצירת וכיסוי אדנים פנימיים מפח  , גםללא תוספת מחירכן נכלל במחיר העבודה,   .5  

חלונות ודלתות לכל עובי הקיר  אלומיניום לכיסוי מזוזות הקפיות וסיפים של

והאטמים האנכיים והאפקיים מסנדוויץ או  המוגמר. כמו כן נכללים גם כל ההפרדות

פח אלומיניום ממולא בפוליאוריתן מוקצף בין פריטים לבין הקירות ו/או העמודים 

  הניצבים. גמר הפח צבע קלוי.

ללא תוספת נכלל במחיר העבודה, בנוסף למוזכר בסעיפים הקודמים ובמפרט הכללי,   .6  

טום, ציפוי, מסילות, ידיות בהלה, בין היתר, גם זיגוג, צביעה, פרזול, אי ,מחיר

מנעולים ומנעולי צילינדר, מעצורי דלתות, מחזירי שמן, מחזירי רצפה הידראוליים, 
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צירים הידראוליים, עיניות הצצה, צהרים, אשנבים, קופסאות מפתח לניפוץ כמו כן, 

גם משקופים עוורים (משקופי עזר) ציפויים למיניהם כגון פורמאיקה, נירוסטה, פח, 

להגנה, לשינוי גוון, לאיטום וכד', תכנון  –חלד, פילם לזיגוג - פי.וי.סי., פסי פלדה אל

מפורט, בניית אב טיפוס, מלבנים ומלבנים סמויים, הגנות מלבנים למיניהם, תריסים, 

רשתות וסורגים משולבים בפריטים, מסעד מחומר שונה של המעקה, הגבהות בנויות 

הם, פרופילי פלדה שונים במחיצות ובקירות ארונות למיני ומרוצפות בתחתית

    למיניהם המשמשים כמשקוף, חיזוק או אמצעי עיגון לאלמנטים ולפריטים שונים.

במחירי העבודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצוע בדיקות מכון התקנים   .7  

וגם תיקונים להבטחת התאמה מלאה של כל העבודות והמוצרים לכל התקנים 

מכון התקנים וזאת על ידי הקבלן ועל חשבונו בנוסף לרשימת התקנים  ומפרטי

(נגרות) במפרט הכללי ושתחול  06ומפרטי מכון התקנים המאוזכרים בתחילת פרק 

  בשלמותה על עבודה זו יחולו בין היתר גם התקנים ומפרטי מכון התקנים הבאים: 

  .13,34,262,416התקנים: , מפרטי מכון 80,391,816,1271,1481,1913,4376תקנים:     

  

  מסגרות פלדה   06.03

  

  כללי  06.03.01

  .לעיל 06.01.01לפי סעיף   

  

  תכניות ייצור התקנה  06.03.02

  לעיל. 06.01.04לפי סעיף   

על הקבלן להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי המסגרות לפני  כמו כן,  

בבחירה אקראית של המפקח. לאחר קבלת  הייצור הסדרתי או, לחילופין, כל פריט שייבחר 

התוצאות יקבל הקבלן הנחיות להמשך העבודה. הקבלן לא יחל בייצור הסדרתי טרם 

  האישור ועליו לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי לסיום העבודה.

  

  חומרים  06.03.03

  הפלדה  .1  

חדשה וחסרת  ST-37וע חלקי המסגרות תהיה פלדה הפלדה שתשמש לביצ     1.1                           

פגמים. חלקי המסגרות יבוצעו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. חלקי 

המסגרות יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים 

  כראוי.

  מ"מ. 2 - עובי המשקופים לא יפחת בכל מקרה מ   1.2                           

  מוצרים מחומרים אחרים  .2  

  לעיל. 06.01.08לפי סעיף     

  אביזרי הפרזול  .3  

  לעיל. 06.01.09לפי סעיף   3.1    
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במקומות בהם לא צוינה שיטת נעילה מיוחדת יהיו המנעולים (לדלתות   3.2    

) GERMANY( ולחלונות) מטיפוס מנעולים חבויים ("מורטיס") , מתוצרת

COE ) אוCorbin Russwin   (USA   אוYale (USA)  או (USA) Schlage  או

Best Access Systems (USA)  אוSargent (USA)  בהתאם לקבוצה הכל

),  (הידיות יסופקו יחד עם המנעול ויהיו US32Dבגימור פלב"מ מוברש מט (

במקומות מסוימים עפ"י אישור האדריכל יהיה ניתן לבצע  .מתוצרת זהה)

ם פלב"מ. פונקציות המנעול יהיו עפ"י מנעולים בגימור כרום מט, במקו

קביעת האדריכל, המנעולים יכללו גם לשונית ובריחים מעובדים בעיבוד שבבי 

  (ולא מיצקת) ויעמדו בשימוש אגרסיבי לאורך שנים.

מפתחות לכל מנעול בתוספת מערכת מסטר.  3כל דלת תכלול מנגנון צילינדר     

למס' קבוצות עפ"י הנחיות  צילינדר המסטר, לרבות תויות זיהוי, יחולק

מהמזמין. ע"ג כל מפתח צילינדר יוטבע מס' החדר אליו הוא שייך. בכל 

קבוצה תתאפשר הזמנה של מפתחות וצילינדרים לצורך ביצוע שינויים. 

מהכמות שהוזמנה,  10%הקבלן יספק מכתב התחייבות לביצוע שינויים עד 

ד. עם הזמנת מערכת וכן ארון מפתחות מרכזי וכל זאת ללא מדידה בנפר

המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת המוזמנת בחלק הבנין 

  המבוצע לחלקים קיימים ו/או עתידיים בבנין.

הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מנירוסטה בגמר מוברש מט מיצרן זהה   3.3    

 ליצרן המנעולים, מדגם לפי בחירת האדריכל, אלא אם צויין אחרת.

יחה רגילה תכלול, בין היתר, ללא תוספת מחיר, גם את הפירזול דלת פת  3.4

  הבא:

צירי ספר עם מיסבים כדוריים וחמישה מפרקים צירים תוצרת  3    

MCKINNEY  דגםTA2714 "4"/4.5  או תוצרתHAGER  דגםBB1279 

עשויים פח פלדה מכופף  BB5000 "4"/4.5דגם  Bommerאו תוצרת  4.5/"4"

רום מט או בצבע בגוון וסוג עפ"י בחירת האדריכל כולל בגמר כ 0.134בעובי "

  מגיני צירים לכל כנף.

גולדברג) או ש"ע  –(ספק  Bonco DS-040צר מגנטי מחוזק כדוגמת ע  3.4.1  

(קירי) הכל עפ"י  494(רצפתי) או  491מסדרת  ROCKWOODאו 

  קביעת האדריכל.

חוברו ע"י ברגים ידיות פלב"ם מלא (לא חלולות) משני צידי הדלת י  3.4.2  

שיעברו ביניהם דרך פתחים בגוף המנעול , הכל בצורה שתמנע שליפת 

 Corbin  (USA) הידיות בעת תפעול אגרסיבי לאורך זמן מתוצרת

Russwin  דגםNewport, Citation   אוLustra   אוYale (USA)  דגם

Augusta, Jefferson  אוCarmel  או (USA) Schlage  06, 93, 03דגם 

, או 15, או 14, 3דגם  Best Access Systems (USA), או 07 או

Sargent (USA)   דגםB, L, J  אוP  אוTESA  דגםSENA  הכל ,

בהתאם ליצרן המנעול עפ"י בחירת האדריכל ועם רוזטות או שלטים 
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מתאימים עפ"י בחירת האדריכל. הכל בגימור פלב"מ מוברש מט 

)US32D.ובהתאם לקבוצה (  

ות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י רפיד  3.4.3  

  האדריכל.

עינית הצצה או צוהר ו/או תריס עפ"י המופיע ברשימות או בהנחיות   3.4.5  

  האדריכל.

  מנעולים חבויים "מורטיס", לפי הפירוט הבא:   3.4.6  

 Yale (USA)או   ML2000מסדרת  Corbin Russwin  (USA) מתוצרת    

 Best Accessאו  Lמסדרת  Schlage (USA) או  8700מסדרת 

Systems (USA)  36מסדרתH/37H  אוSargent (USA)  8200מסדרת 

),  (הידיות יסופקו יחד עם המנעול ויהיו US26Dבגימור כרום מט (

פונקציות המנעול יהיו עפ"י  .מתוצרת זהה, עפ"י המפורט לעיל)

  קביעת האדריכל.

מסדרת  Yaleאו  7700ST/7500STסדרה  Nortonתוצרת     

400ST/4400ST  אוLCN  4010סדרהT  "או "דורמהTS-93  סדרת

  סופטליין .

  אביזרים למניעת תפיסת ידיים עפ"י קביעת האדריכל.  3.4.7  

  

  יצור המוצרים  06.03.04

  כללי  .1  

  .06.01.10לפי סעיף     

  הגימור והצביעה  .2  

         נגרות)(סעיף זה מתייחס גם לחלקי מתכת המשמשים בעבודות     

ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ"י המפרט הכללי והמפרט המיוחד וכן עפ"י   2.1

מפרטי מע"ץ והנחיות האדריכל  מפרטי "טמבור", "נירלט" או "נדיר",

והמפקח. בכל מקרה של ניגוד בין דרישות תקבע הדרישות הגבוהה ו/או 

  המחמירה עפ"י קביעת האדריכל והמפקח.

ת בתכניות ובמפרט יהיו כל חלקי המתכת והמסגרות גם אם צויין אחר  2.2

מגולוונים ובגמר צבע קלוי בכל גוון שיבחר האדריכל מקטלוג "ראל" (לרבות 

גוונים מטאליים וטקסטורה). הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא 

תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז. דוגמת הגוון תבוא לאישור האדריכל לפני 

ע יהיה צבע תעשייתי בשיטה היבשה באבקה אלקטרוסטטית , ההזמנה. הצב

מיקרון  100- אבקת פוליאסטר טהור לשימוש חיצוני, בעובי שלא יפחת מ

דקות מינימום. האחריות לגבי דהייה,   15למשך  C ° 200-הקלייה תהיה ב

  שנים. 20-התנפחויות ,קילוף וכו' לא תפחת מ
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  תהליך הצביעה  .3  

  ניקוי מתכת  3.1    

ניקוי בסילון חול או גרגרי מתכת.  דרגת ניקוי הברזל תהיה מתאימה   3.1.1      

  .10-63SSPC-SP-או  05SIS-  5900-1967לפי  ST 2.5 -ל

  צביעת מסגרות מגולוונת בחם לשימוש פנימי  3.2    

  הגלוון  3.2.1

מיקרון לפחות ועד  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבטיה ובעובי של         

  כיסוי מלא.

  הכנה  3.2.2      

או  4/100ניקוי והסרת שומנים באמצעות מדלל מאושר כגון מדלל         

  לט" או "טמבור" או ש"ע.-של "ניר 4/110

חיספוס עדין של הגלוון לשבירת הברק ע"י שטיפת חול קלה או         

  .120חיספוס מכני יסודי ע"י נייר לטש מס' 

)  DIפלים (ניקוי להסרת שבבים וחומר רופף , שטיפה במים מטו        

  וייבוש בתנור הכל עד קבלת שטח נקי ויבש עפ"י אישור המפקח.

  צבע יסוד  3.2.3      

צביעה באמצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י קביעת         

 524האדריכל , הצבע יהיה צבע מאושר כגון צבע דו רכיבי אפוקסי 

-40ובי מתוצרת "אוניברקול" (מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ) בע

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, או צבע אפוקסי אפוגל מתוצרת  50

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא , או צבע  100-120"טמבור" בעובי 

מיקרון לפחות ועד  100לט" בעובי -מתוצרת "ניר 331עליון אפוקסי 

לט" בשתי שכבות - חד רכיבי מתוצרת "ניר DTMכיסוי מלא, או צבע 

  א לפחות ועד כיסוי מלא.מיקרון כ" 40של 

  צבע סופי  3.2.4      

צביעה בגוונים עפ"י קביעת האדריכל, הצביעה בצבעי אבקה         

בתנור באבקת שמיר  אפוקסי פוליאסטר  האלקטרוסטטיים בקליי

מיקרון לפחות ועד כיסוי  80-100מאושרת לשימוש פנימי ובעובי של 

  מלא.

מהאדריכל  בכתבישור חלופה לנ"ל (רק למסגרות חרש ובכפוף לא        

במחיר המוצר) צביעה בצבע עליון בגוונים עפ"י  15%ובהפחתה של 

מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא. הצבע  40-50קביעת האדריכל ובעובי 

יהיה צבע מאושר כגון צבע פוליאוריתני דו רכיבי מסוג "אוניקריל" 

 מתוצרת "אוניברקול" (מיובא ע"י הלל הופמן ובניו בע"מ) או צבע

  "טמגלס" מתוצרת "טמבור" או "גלזורית" מתוצרת "טמבור".
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  צביעת מסגרות מגולוונת בחם לשימוש חיצוני  3.3    

  גלוון  3.3.1      

מיקרון לפחות ועד כיסוי  50הגלוון יהיה גלוון חם באמבט ובעובי של         

  מלא.

  הכנה   3.3.2      

  לעיל. 3.2.2כמו סעיף         

  צבע יסוד  3.3.3

מצעות צבע יסוד מקשר לגלוון בגוונים עפ"י בחירת צביעה בא        

האדריכל, הצבע יהיה מאושר כגון צבע יסוד אפוקסי אפוגל תוצרת 

  מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא. 120"טמבור" בעובי 

  צבע סופי  3.3.4      

צביעה בגוונים עפ"י קביעת האדריכל, הצביעה בצבעי אבקה         

שמיר פוליאסטר טהור בתנור באבקת  האלקטרוסטטיים בקליי

מיקרון לפחות ועד כיסוי  100-120מאושרת לשימוש חיצוני ובעובי 

  מלא.

חלופה לנ"ל (רק למסגרות חרש ובכפוף לאישור בכתב מהאדריכל         

במחיר המוצר) צביעה בצבע עליון בגוונים עפ"י  15%ובהפחתה של 

 מיקרון לפחות ועד כיסוי מלא, הצבע 50קביעת האדריכל ובעובי 

יהיה צבע מאושר כגון צבע "טמגלס" מתוצרת "טמבור" או צבע 

  "ע."או שו " מתוצרת "טמבור"22"גלזורית 

  צביעה בצבע קלוי   3.4    

  כללי  3.4.1      

צביעה בצבע קלוי מתבצעת בשיטה יבשה או בשיטה רטובה. בשיטה         

היבשה המועדפת הצביעה תהיה באבקה אלקטרוסטטית, המיושמת 

י מבוקר עם שליטה מלאה בשלבי הביצוע בתהליך תעשיית

  ובתוצאות.

 60-200הציפוי נעשה בישום אחד וניתן להגיע לכל עובי רצוי בין         

  מיקרון.

המוצר הנצבע באבקה אלקטרוסטטית ניתן להרכבה מיידית בתום         

  הצביעה (תכונות הציפוי הסופיות מתקבלות מיד בתום התהליך).

  האבקות  3.4.2      

  פוקסי מיועדת לעמידות כימית.אבקת א        

        אבקת אפוקסי פוליאסטר מיועדת לצביעה        

  דקורטיבית פנימית.        

  אבקת פוליאסטר טהור מיועד לעמידות חיצונית.        

  בדיקות  3.4.3      

) בבדיקת כיפוף  DIN 53151המוצר אמור לעמוד בבדיקת קילוף (לפי         

  )DIN 53156לפי () בבדיקת בפני לחץ לרעש  DIN 53152(לפי 
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 DARNER) בבדיקות ברק (DIN 53158בבדיקת עמידות למכות (לפי 

) DIN 50018חומצה גופרתית ( לפי  ת) בבדיקות עמידות באוויר60%

בבדיקת תכולת רטיבות , בבדיקה גרנולומטריה (מדידת גודל הגרגר) 

) H-2Hבבדיקת עמידות במחזורי חום וקור. בבדיקת קושי עפרון (

) ובעמידות ASTM B117 HPKעמידות בריסוס מלח ( לפי  בבדיקות

  בתא לחות.

  הכנת המשטחים לציפוי  3.4.5      

  ) .                                        ZINC PHOSPHATEציפוי פוספטי  ( -עבור ברזל ופלדה         

  עבור  מוצרים מגולוונים טיפול כרומטיזציה.        

. 12ראה גם פרק  -וסט כרומטיזציה טיפול פ -עבור אלומיניום         

במקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת 

  האדריכל.

  האבקה והצביעה  3.4.6      

אם לא צויין אחרת תיהיה האבקה אבקת פוליאסטר טהור לשימוש         

 GBSמאושרת לפי תקן  7000חיצוני מתוצרת יוניברקול סדרה 

"ע מאושר. האבקה מבוססת על שימוש או ש U.Vלעמידות בקרינת 

בשרפים רווים עמידים באופן מיוחד בפני אור, חום וגורמים 

  אטמוספריים.

  בהתאם לגוון. 1.6-1.4משקל סגולי של האבקה         

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל לרבות גוונים מטליים          

  וטקסטורה.

או בעלי דרישות ק"מ מקו החוף  2הצביעה של מוצרים הנמצאים עד         

עמידות גבוהות (הכל עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת במחיר) 

של השכבה הראשונה  ההצביעה תהיה בשתי שכבות כאשר הקליי

של  הדקות והקליי 7למשך  C°180תהיה בטמפרטורת מתכת של 

  תיהיה כמפורט בהמשך. ההשכבה השניי

 C °155 – 140הדרגתית בטמפרטורה של  התיהיה קליי ההקליי        

   דקות נוספות. 20במשך  C°200 – 180דקות לפחות ואח"כ   10במשך 

הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד . אין  ריהיה קירו רהקירו        

 C°40 – 35 -לבצע כל הפעולה ע"ג המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה ל

  לפחות .

  תכונות הציפוי  3.4.7      

  מידות תיהיה כדלקמן:        

 DINק"ג/סמ"ר       (לפי  36מ"מ , מכה נגדית ומכה ישירה  8 –כידור         

   GT-0) דביקות רשת DIN 53152מ"מ   (לפי  4 –) כיפוף מוט 43156

) קושי DIN 53151(לפי   100-110) קושי בוכהולץ DIN 53151(לפי 

. עמידות בפני 90%-80%,  60%ברק קרן בזוית  A2ל  Aבעפרון בין 
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, חומצה ציטרית  10%ם, חומצה חנקתית כימיקליים וגורמים פיסיי

, נתרן 5%, אמוניה  5%, חומצה אצטית 5%, חומצה לקטית 5%

, כהל אתילי, כהל בותילי, תא  30%ים , מי חמצן -, מי 5%מאכל 

מ"מ משני צידי  1 -שעות התפשטות חלודה פחות מ 1,000ריסוס מלח 

 12 , לאחר UVשעות אין שינוי  1,000השריטה, תא לחות לאחר 

  חודש אין שינוי בברק.

כל החלקים הצבועים יונחו בבנין כשהם עטופים ומוגנים מהשפעות   3.5    

  אקלימיות, ומונחים בצורה שתמנע פגיעה.

  

  התקנת המוצרים  06.03.05

  .06.02לפי סעיף   .1  

המשקופים יבוצעו עפ"י הוראות האדריכל ו/או והפרטים המופיעים בתוכניות   .2  

. כל משקופי הפלדה יכללו כפוף נוסף (אוזן) לטיח. המשקופים 1161ובהתאם לת"י 

ייקבעו במקומם כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים. תובטח קביעתם היציבה ופעולתם 

. את משקופי הפלדה יש לקבוע 1:2הסדירה. החורים לחיזוקים ימולא בטיט צמנט 

פני יציקת אלמנטי לפני ביצוע הבניה של קירות ומחיצות ובמקרה של מסגרות מגן ל

הבטון עם קוצים בהתאם להוראות האדריכל. על המבצע לדאוג לחיזוקים ותמיכות 

  כך שעם יציקת הבטון לא תוצרנה דפורמציות במשקוף.

גם אם לא צויין במפורש ברשימות תהיינה כל דלתות המתכת מצופות בפח משני   .3  

דרש. הפח יהיה מישורי ללא הצדדים. כל הפחים יחוברו לכל אורך התפרים ויושחזו כנ

שקעים ובליטות, והגימור ע"י גלוון וצבע אפוקסי קלוי בתנור בגוון מטאלי או אחר 

  עפ"י בחירת האדריכל. 

 1.5מ"מ, פח כיסוי:  2.0משקופים: : המידות והעוביים לא יפחתו מהמצויין לעיל  .4  

  מ"מ. 4.0מ"מ, פרופילי פלדה: 

ונים. הגלוון ע"י טבילה חמה לאחר ייצור הפריט. ציפוי כאמור, כל החלקים יהיו מגולו  .5  

ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים מגולוונים תיעשה  8.37הגלוון לא יפחת מאשר 

  רק אחר ביצוע פריימר מיוחד .

  

  תאור פריטי המסגרות  06.04

  

  יעודיים ארונות  06.04.01

רת וכו') יהיו מתוצרת טלמור הארונות היעודיים (כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשו  .1

  או עובדיה ניסים, או שהרבני ויהיו עשויים מפח פלדה מגולוון מכופף עפ"י התוכניות.

  מ"מ. 2.0המשקוף מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי   

  מ"מ.  1.5הכנפיים מפח פלדה מגולון מכופף בעובי      

סמכות. חלוקה פנימית הגב לוחות עץ ו/או פח מגולוון עפ"י דרישות הרשויות המו  .2  

  עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל. 

הפרזול: ידיות לחיץ, צירים סמויים, מנעולי צילינדר ו/או אחרים עפ"י דרישת   .3  

  האדריכל.
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  הגמר והגלוון עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.  .4  

תר, גם אשנבים מזוגגים, כל הארונות היעודיים, יכללו ללא תוספת מחיר, בין הי  .5  

תריסים עפ"י דרישות מתכנן החשמל, מיזוג אוויר והתקשורת, גם במידה ולא הופיעו 

בתכניות וברשימות , שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח אלומיניום מורכב 

ע"ג הדלת (גודל השלטים ועיצובם יובאו לאישורו של האדריכל טרם הביצוע ויהיה 

מ"מ קנט עץ או פוסטפורמינג,  15לוט החדרים) ציפוי הדלתות בדיקט זהה למערכת שי

הגמר פורניר או פורמאיקה, הדיקט יחובר בצורה סמויה אל דלתות המתכת תוך 

כיסוי המשקופים הקנטים והמחיצות האנכיות. ציפוי הארונות יבוצע במישור הציפוי 

בהמשך ובהתאמה  ההיקפי , לשם כך תבוצע הדלת במישור המתאים בקוים עוברים

לקוי הארונות סביב הארונות היעודיים הכל עפ"י קביעת האדריכל ובאישורו. עפ"י 

או  קביעת האדריכל וללא מדידה בנפרד יבוצע גמר הארונות בצבעים כגון "טים"

  זולטון או אחר בגוונים עפ"י בחירת האדריכל. 

הרשויות המוסמכות, מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם   .6  

האדריכל ומתכנן החשמל, ויקבלו את אישורם לפני הביצוע. הכוכים ופנים ארונות 

החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר מאושר. דלתות הארונות היעודיים יהיו בעלי עמידות 

אש כנדרש הכל עפ"י אישור הרשויות המוסמכות, דרישות האדריכל ומהנדס 

  .הבטיחות וזאת ללא תוספת מחיר

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה   .7  

  סכמטית. החלוקה הסופית תתואם לאחר התקנת הציוד בארונות.

הקבלן לא יזמין ולא יתחיל בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד לארון הותקן בו   .8  

ול התקין של הציוד ע"י ולפני שוודא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא לתפע

דלתות הארון, חלוקתם ואופן פתיחתם. במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר 

הקבלן את הצעתו על גבי התכניות לאישור. במידה ותווצר הפרעה ו/או אי התאמה 

מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין על חשבונו מסגרת ודלתות חדשות 

  .כשהן מובאות למצב הנדרש

ארונות יעודיים יהיו בעלי עמידות אש ו/או עמידות מים בהתאם לדרישות  הערה:  .9  

  התפקוד במקום בו הם נמצאים , כל זאת עפ"י קביעת המפקח וללא תוספת תשלום.

  

              דלתות  06.04.02

דלתות הפח תהיינה מתוצרת רינגל או , ש.ב.א. או פלרז והן תהיינה חד או דו כנפיות   .1  

תר) עפ"י התכניות ותכלולנה גם צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או חלק עליון קבוע (או יו

  אטום או מזוגג ו/או כל פתח ו/או סידור אחר עפ"י דרישת האדריכל.

מ"מ עפ"י פרט האדריכל או פרט היצרן  2.0המשקוף מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי     

מ"מ (פח  1.5דו צדדי בעובי באישור האדריכל. הכנפיים מפח פלדה מגולוון מכופף 

 ק"ג/מ"ק. הגלוון, הפרזול, 80, ובמשקל 2משני עברי הכנף), כולל צמר סלעים בעובי "

  הגמר והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים האחרים במפרט זה.

    במקרה של משקוף בלבד יהיה התאור זהה למופיע לעיל מלבד נושא הכנף.  :הערה

פלרז והן תיהנה חד או דו כנפיות רינגל או או .א, דלתות התריס תהיינה תוצרת ש.ב  .2  

מ"מ עפ"י פרט  2.0בעובי פלדה מגולוון מכופף פח (או יותר) עפ"י התכנית, המשקוף מ
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הדלת תכלול  מ"מ. 2.0 פלדה מגולוון מכופף דו צדדי בעובי פחמ. הכנפיים האדריכל

כל עפ"י קביעת בין היתר גם רשת מגולוונת נגד זבובים ו/או ציפורים, לפירוק, ה

מ"מ, משופעות בזוית שאינה  2האדריכל. התריס יהיה מרפפות קבועות מפח מכופף 

ס"מ ביניהן. החלקים האטומים בדלת יהיו  5 - ובמרחק שלא יפחת מ  30 -פחותה מ

ס"מ. המירווח בין החלק התחתון של הדלת ובין הסף , יכלול  8 -ברוחב שלא יפחת מ

ת או פח מחורר מגולוון להגנה בפני כניסת בעלי חיים בין היתר גם "רשת" מגולוונ

  כולל מכרסמים, הכל עפ"י קביעת האדריכל.

  במפרט זה. בסעיפים אחרים הגלווון, הפרזול והגמר, בהתאם למופיע    

  

              גגות וכיסויים  06.04.03

 RHSיהיה עשוי מסגרת זויתנים או (מכסה), שפתח היציאה לגג כל הגגות יכללו   .1  

מ"מ  2.0בעובי משני העברים מ"מ מחופה בפח מגולוון  50/5דה מגולוונת בחתך מפל

צירים, ידיות, מנעול צילינדר,  3עם שפועים לניקוז מי גשם. הפתח כולל, בין היתר, גם 

לעמידות לדריכת בני  למען הסר ספק יצויין שהפתח  כולל בין היתר גם את כל הדרוש

תאמה מלאה לדרישות הרשויות המוסמכות. לאטימה מוחלטת ונעילה וכן האדם, 

  במפרט זה.הגמר עפ"י המופיע בסעיפים אחרים ו הפרזולהגלוון, 

עם  L 40/4ומסגרת  L 30/3מ"מ קורות חיזוק  6מפח מרוג  מכסה לפתח שרות יהיה  .2  

הפתח  .(עפ"י מפרט חב' חשמל) הכל בהתאם לגודל הפתח x L2 40/4קורות חיזוק 

אנשים על ציודם על כל המשתמע מכך, ועל הקבלן לדאוג  2 יעמוד בעומס לדריכת

  לאישור מהנדס הקונסטרוקציה לנ"ל.

וכל הנדרש לפעילות תקינה במקום  עוגנים אטמים פתחי הרמה וכד' גם כוללהמכסה     

  .לדעת האדריכל

  במפרט זה. בסעיפים אחרים בהתאם למופיעהגמר ו הפרזול,הגלוון     

וזויתני חיזוק  40/4מ"מ משקוף פלדה מגולוון  6מפח מרוג  ההיכיסוי לפתחים שונים י  .3  

ויכללו בין היתר גם את כל העוגנים והאטמים השונים הנדרשים,  4X40X40 Cכנ"ל 

צפיפות החיזוקים וצורתם יתאימו לגודל הפתח ויבטיחו פעילות תקינה במקום. 

  .במפרט זהבהתאם למופיע בסעיפים אחרים  גמרוה הפרזולגלוון, ה

  

  מעקים ומאחזים  06.04.04

ו/או משופעים  אפקיים  1"½פלדה מגולוונים  יהיו עשויים מצנורותמעקי הפלדה   .   1  

ו/או אופקיים ו/או משופעים ו/או קשתיים ממוטות פלדה חזוקים אנכיים עם 

המפורט ו/או הכל עפ"י מ"מ  6/100ו/או "פלחים" כפולים בחתך  מ"מ 18מגולוונת 

ו/או מצינורות  מ"מ 18אה ממוטות פלדה מגולוונות המילו אדריכל.עפ"י הנחיות ה

. הכל ע"פ קביעת CAR 5.5בדגם  "שגב" ו/או מרשת  1"½פלדה מגולוונים 

לגובה למיניהם בהתאם האדריכל. המעקה כולל בין היתר גם את כל החזוקים 

 או אחר עפ"י קביעת האדריכל 80/80או  4"פלדה מגולוון  הקומות מצנור 

האיטומים, גם את כל החיזוקים, בין היתר המעקות כוללים  .והקונסטרוקטור
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הגלוון . ואלמנטי הגימור הנדרשים לפעילות תקינה במקום לדעת האדריכלהרוזטות 

  והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

וקים וחיז.  1½היד מפלדה יהיו עשויים מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר " מאחזי  .2  

מ"מ או אחר  18או ממוטות פלדה מגולוונת  1"מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר 

עפ"י קביעת האדריכל. המאחזים יכללו בין היתר גם את כל החיזוקים , הרוזטות 

ואלמנטי הגימור הנדרשים לפעילות תקינה במקום לדעת האדריכל. הגלוון והגמר 

  בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

מאחד היצרנים / הספקים הבאים: הווי או פרסליט או המאחזים בשרותי הנכים יהיו   .3  

התקנים והתקנות , סט תקני (לקירות ולדלת) מאושר ומותאם לדרישות גולדברג, 

בגוון ובצורה עפ"י  )COMBIהסט יהיה עשוי צנורות נירוסטה בשילוב חלקי ניילון (

שוי מחומר קשיח עם גימור עמיד לאורך בחירת האדריכל. המאחז המתרומם יהיה ע

ק"ג בקצה המוט במצב אופקי, יהיה קל ופשוט  100זמן, יהיה עמיד בלחץ אנכי של עד 

או צביטה. במסגרת העבודה ו/להעברה ממצב אנכי לאופקי ובעל ציר מוגן נגד חיתוך 

עפ"י אישור האדריכל הסט יעמוד בתקנים בבדיקות מת"י תכלל גם הגבהה לאסלה 

  .4/2003רישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ובד

מאחז יד עפ"י קביעת האדריכל יוחלף ללא תוספת מחיר מאחז היד לבשרותי הנכים ל  .4  

) בגוון וצורה עפ"י בחירת (Combiפלב"ם בשילוב חלקי ניילון  יהיה עשוי מצנורותש

בין היתר גם את כל החזוקים האנכיים  יכלול. המעקה מ"מ 35 האדריכל בקוטר

, עפ"י קביעת האדריכלהכל  והאביזרים המשלימים למיניהםזטות האפקייים וכן הרוו

בתקנות, בבדיקות מכון התקנים ובדרישות חוזר מנכ"ל משרד  כל המוטות ייעמדו

. המאחזים יהיו אך ורק מאחד היצרנים/הספקים הבאים: "הווי" או 4/2003 הפנים

  פרסליט" או "גולדברג".

    

  מחיצות  06.04.05

דלתות עם  גם: בין היתר /מקלחות יהיו מחיצות טרספה ויכללומחיצות לשרותים   .1     

זויתנים ואטמים עפ"י פרט מאושר, כנף הדלת והמחיצה יהיו מפנל עשוי שרפים 

ל שרפים ע מבוססיםהטרמוסטטיים משוריינים בצורה הומוגנית בסיבי צלולוזה 

ים המהווים חלק אינטגרלי ), ובעל שטחי פנים דקורטיביCOMPOSITE(מורכבים 

בגוונים  מ"מ (הלוח ידוע בשמו המסחרי "טרספה") 13 -מהלוח, בעובי שלא יפחת מ

 .עפ"י בחירת האדריכל

בגוונים עפ"י מונוליטי  מגרעין נירוסטה עטוף ניילוןמנירוסטה או הפרזול יהיה עשוי   .2  

 פס מגנטי, מנעוליכפתורי פתיחה עם ת גם צירים, היתר ויכלול, ביןבחירת האדריכל 

מחזיק , חיצונית, מחזיר כנף  אפשרות פתיחת בטחון עם - דלתות מסוג פתוח/סגור 

 יםעמידבגמר אחיד ו ויהי והחיזוקים . כל הפרזולתליה על הדלת , ווינייר טואלט

ובגוונים עפ"י בחירת  בצורה  ,NT   NORMBAUיהיה עפ"י מפרט , הסוג לקורוזיה 

  האדריכל.

   .1991מיוני  755לפי ת"י  5דרגת התלקחות  -לוח בפני אש עמידות ה  .3  
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כיסויי  מנירוסטה הברגה , בסיסינירוסטההחיזוקים יכללו, בין היתר גם רגליות   .4  

אלומיניום מצופה פי.וי.סי. כל או  נירוסטה פי.וי.סי. אמצעי חיבור לקיר ע"י פרופילי 

בחירת האדריכל  בגוונים עפ"י והחיזוקים למיניהם יהיו החיבור, הכיסויים  אמצעי

  ". כל הברגים יהיו מנירוסטה. "RAL מקטלוג

גווניהם יהיו עפ"י  וכד' על למען הסר ספק, יצויין שוב שכל אמצעי החיזוק, הפרזול  .5  

 וסוגים בלתי סטנדרטיים וכל זאת ללא שמדובר בגוונים  בחירת האדריכל, גם במקרה

   תוספת מחיר או הארכת לו"ז.

        

  מסגרות מרחבים מוגנים מוסדיים (מ.מ.מ.)  06.04.06

  כל הפריטים יורכבו לפני היציקה ויתאימו לדרישות פיקוד העורף ולמכון התקנים. : הערה  

דלת הדף מוסדית תהיה מתוצרת שהרבני או חוסם, או פלרז או  -דלת מרחב מוגן   .1

היצרן, הכנף ש"ע, מאושר ע"י פיקוד העורף ומת"י. משקוף פח מכופף עפ"י פרט 

מפרופילים עם ציפוי פח דו צדדי עפ"י היצרן. פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות, צירים, 

הכל בהתאם  - אטמים, סף, בריחים ומע' נעילה סטנדרטית עפ"י בחירת האדריכל 

לאישור פיקוד העורף ומת"י. משקוף הדלת יכלול גם שקע לדלת פנימית רגילה 

  בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה. (נוספת). הגלוון, הפרזול והגמר

בהתאם פתיחה רגילה לגרירה ו/או לחלונות המרחבים המוגנים יהיו חלונות הדף   .2

  .לקביעת האדריכל

 פיקוד העורף  או ש"ע מאושר ע"י שהרבני או חוסם או פלרזחלון, יהיה מתוצרת ה  

רשים עפ"י הנחיות , כולל מקום לחלון אטום לגז וכל האטמים, הפרזולים הנדומת"י

לאישור פיקוד העורף פיקוד העורף, קטלוג היצרן והנחיות האדריכל, הכל בהתאם 

  ומת"י.

   אחרים במפרט זה.בסעיפים  בהתאם למופיעגמר הגלוון וה

ויכללו  בתכניותצנורות האוורור למרחבים המוגנים יהיו מפח פלדה בקוטר המצויין   .3

, הרשתות, הברגים וכד' הנדרשים ע"י פיקוד גם את כל העוגנים והאוגנים, המכסים

  פיקוד העורף ומת"י.    העורף. הכל בהתאם לאישור 

   .אחרים במפרט זהגמר עפ"י המופיע בסעיפים הגלוון וה

במידות המצויינות וכמפורט ברשימה  יהיה ליניקת אויר צח מבחוץ 8צ.א. בקוטר "  .4  

פיקוד העורף גים וכד' הנדרשים ע"י ברהרשתות, הכל האוגנים,  ויכלול בין היתר את

  ומת"י.   

  אחרים במפרט זה. בסעיפים  בהתאם למופיעגמר הגלוון, הפרזול וה     

את כל האביזרים הנדרשים בין היתר גם יכלול  4שרוול למעבר צנרת מים בקוטר "  .5  

בהתאם גמר פיקוד העורף ומת"י.  הגלוון, והע"י פיקוד העורף, הכל בהתאם לאישור 

 אחרים במפרט זה.בסעיפים  מופיעל

דלת הדף רסיסים למוסדות בריאות / מוסדות רפואיים תיהיה במספר כנפיים  .6

ובמידות עפ"י המצויין בתוכניות ותוזמן מיצרן מאושר ע"י פיקוד העורף ומת"י. 

  או ש"ע מאושר.  3011הביצוע עפ"י תכנית סטנדרטית של פקהע"ר מס' 

 רים במפרט זה.הגמר עפ"י המופיע בסעיפים אח



94 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

לתא אוורור וסינון יהיה מפח פלדה בקוטר המצויין בתכניות.  8Øצינור אוויר "  .7  

הצינור יהיה מצוייד באוגן עגול, מתאים וניתן לסגירה הרמטית, המאפשר את חיבורו 

וכן בין היתר את  8Øלשסתום נגד הדף ולמפוח המסננים. הצינור יכלול אוגן בקוטר "

ת, הברגים וכד'. הכל עפ"י דרישות תקנות ההתגוננות האזרחית כל האוגנים, הרשתו

  (מפרטים לבנית מקלטים). הגלוון והגמר בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.

  

  וסולמות  מדרגות  06.04.07

מותאם לגובה  FIX - ALUסולם העליה לגג + דלתית סגירה לפתח יהיה מתוצרת   .1  

) 03 - 5596545סחר טל: - ג (מיובא ע"י פי אם הקומה וכן דלתית לפתח יציאה לג

ויכלול בין היתר גם דלתית וסולם מתקפל (הסולם דגם "אקורדיון") העבודות כוללות 

 בין היתר את כל הדרוש לפעילות תקינה במקום לשביעות רצון האדריכל. הפירזול

  .זהבהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט  הגמרו

גובה המותאם למופיע ברשימות, בנוי מפרופיל פלדה מלבני סולם העליה לגג יהיה ב  .2  

RHS 60/40 " 1.5פלדה  ומדרכים מצנורות  2מ"מ או קוטר”  המערכת תחוזק לקיר .

 6.3X50במידות מברזל שטוח ות אבטחה היקפי טבעותמ' לפחות, לסולם יהיו  1.5כל 

יורכבו מוטות  על הטבעות .מ' ממפלס העליה 2.10ס"מ  החל מגובה  120כל מ"מ , 

מ')  2.10 -חלקו התחתון של הסולם (כ.  40מ"מ בכל  4.7X38אנכיים מברזל שטוח 

ודלתית סגירה מפח מגולוון  יהיה ניתן לקיפול או הרמה כלפי מעלה בתוספת נעילה

, הכל עפ"י קביעת האדריכל. לרבות כל החיזוקים הנדרשים מ"מ עם מנעול 2מכופף 

   מקום עפ"י התקנים ודרישת האדריכל.והמשלימים לפעולה תקינה ב

   .זהבסעיפים אחרים במפרט  בהתאם למופיעהגמר הגלוון ו    

: חתך הפרופילים והצנורות לרבות עובי הדופן אופן וצורת החיזוק כפופים הערה  .3  

  לאישור הקונסטרוקטור.

  

  אי התאמות  06.04.08

  .06.02.03לפי סעיף   

  

  תכולת העבודה  06.04.09

  .06.02.04לפי סעיף   

במחירי העבודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצוע בדיקות מכון התקנים וגם   

תיקונים להבטחת התאמה מלאה של כל העבודות והמוצרים לכל התקנים ומפרטי מכון 

התקנים וזאת על ידי הקבלן ועל חשבונו . בנוסף לרשימת התקנים ומפרטי מכון התקנים 

(מסגרות) במפרט הכללי ושתחול בשלמותה על עבודה זו יחולו  06 המאוזכרים בתחילת פרק

ומפרטי מכון  4273,4376,5044בין היתר גם התקנים ומפרטי מכון התקנים הבאים: תקנים:

  . 171התקנים: 
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  עבודות חשמל  -  08פרק 

  

  תנאים כלליים ומוקדמות  08.01

  

  כ ל ל י  08.01.01

צוע עבודות חשמל, יכניות מתייחס לבויות ובתכל המתואר במפרט הטכני, בכתב הכמו  

מסוף נהר  עבור –על כל עבודות העזר הקשורות בהן  - תשתיות לתקשורת ומתח נמוך מאד 

  הירדן, של רש"ת.

  

  תאור כללי של מערכות החשמל  08.01.02

  נמוך.תהיה במתח  הספקת החשמל .1

עד  Aמפילר  הקבלןיותקנו  ע"י שכבלי ההזנה צנרת תת קרקעית ותאי בקרה עם   

  .Bלפילר לוח חלוקה אזורי 

       כבלים ללוחות  צנרת תת קרקעית, תבוצע באמצעות העברה וחלוקת האנרגיה .2

  למבנים השונים.

  . XY2NAפוס ימט - XLPEדוד יעם ב מאלומיניוםכל כבלי ההזנה בין הלוחות יהיו     

  .פילרים חלוקה ולוחות במבנים השונים לוחות החשמל .3

   .LEDבטכנולוגיית תבוצע, בעיקר, באמצעות נורות  יםונלית של המבנתאורה פונקצי .4

 יבוצעו לפי תכניות  -צנרת, תעלות, סולמות וכו'  -  תשתיות למערכות מתח נמוך מאד

 של המערכות.

  תשתית למערכות מנ"מ: .5

תותקן צנרת תת קרקעית ותאי בקרה למערכות מנ"מ, שתחובר למערכות קיימות של     

  המסוף.

  ות במבנים יבוצעו עבור המערכות כמפורט בהמשך.התשתי    

  :יותקנו מערכות מתח נמוך מאד כדלקמן במבנים .6

 ;וכיבוי אשעשן גילוי   6.1

 טמ"ס;  6.2    

 טלפוניה;  6.3    

 תקשורת מחשבים;  6.4    

 מערכות נוספות לפי הצורך.   6.5    

הקבלן מערכות אלו יבוצעו ע"י קבלני המסגרת של רש"ת, בתשתיות שיוכנו ע"י     

  ובמכרז זה;

  מכרז זה כולל התשתיות לכל המערכות.    

  יכללו מערכת הארקת יסודות והארקת המבנה. מערכות הגנה .7

  המערכות מתוארות במפרט הטכני.
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  קף העבודהיה  08.01.03

מרים הדרושים להשלמת המתקן והפעלתו בהתאם לחוזה, והעבודה כוללת כל העבודות והח  

  בין השאר כוללת העבודה:

 נרת תת קרקעית ותאי בקרה למערכות חשמל ומתח נמוך מאוד.צ .1

 הארקת יסודות.  .2

 הארקות לסולמות, תעלות כבלים, תקרות, לוחות, שרותים מתכתיים למיניהם וכו'. .3

 בצנרת תת קרקעית ולפילר אזורי ולפילר חלוקה והזנה למבנים השונים. קווי הזנה .4

 לוחות חשמל. .5

 עודי ולצרכנים השונים.יהי מובלים וכבלי הזנה מהלוחות לציוד .6

 .ע"י קבלני מסגרת של רש"תתשתית למערכות מתח נמוך מאד המבוצעות  .7

 גופי תאורה. .8

 ח, תאורה, בתי תקע ואבזרים.וקווים למעגלים סופיים לכ .9

 בסיסים לעמודי תאורה ולעמודי מצלמות. .10

 צנרת תת קרקעית, תאי בקרה, חוט נחושת, כבלים למערכת התאורה. .11

 תקנים השונים.ידרושות לצורך התקנה והפעלה של המערכות והמכל העבודות ה .12

יעודיות וצרכני החשמל השונים, בדיקתן והפעלתן יאינטגרציה של כל המערכות ה .13

 התקינה.

 כל התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים שיעבדו בשטח. .14

כל התיאומים הדרושים ושיתוף פעולה מלא עם קבלני המסגרת של רש"ת , שיתקינו  .15

 מערכות המנ"מ בתשתיות שיוכנו ע"י הקבלן של מכרז זה. את

  בדיקת המתקנים. .16

  

  התאמה למסמכים  08.01.04

  .00, מפרטי רש"ת והמפורט בפרק העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה  

  

  ב ד י ק ו ת  08.01.05

עם סיום עבודות הקבלן יבוצעו ע"י המפקח, בהשתתפות הקבלן, בדיקות קבלה של   .1  

  .החוזהבדיקות אלה תבדק התאמת המערכות לדרישות המערכות. ב

הקבלן יהיה אחראי להספקת כל ציוד העזר וציוד הבדיקה והמדידה הנדרש לביצוע   .2  

  בדיקות הקבלה.

רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן, הספקת התעוד וכו', קבלת העבודות   .3  

זה (לרבות שנת הבדק, שנות גויות ע"י כל הבודקים, ומלוי כל תנאי החויללא הסתי

  האחריות והשרות)  יחשבו העבודות כגמורות.

  רשימת הבודקים:  .4  

 המפקח.  4.1

 .3בודק חשמל סוג   4.2

  המתכנן.  4.3
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  לפי החלטה בלעדית של המפקח. -בדיקה ומסירת העבודות יבוצעו בשלבים   .5  

  התשלומים בגין הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן. - כדי להסיר ספק   

  

  תוצרת  08.01.06

בכל מקום שמצויינת תוצרת של אבזר או חומר, הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך מאושר   

  .ע"י  המפקח

  

  רשימת ציוד לאישור  08.01.07

  הקבלן יגיש לאישור המפקח, רשימת ציוד המוצע על ידו.  .1

  .הרשימה תכלול את כל האבזרים והציוד המוצע  .2

  יום ממועד צו התחלת עבודה. 60הרשימה תוגש תוך   .3

כל אבזר ופריט ציוד שלא יופיע ברשימה כנ"ל יסופק בדיוק לפי הנדרש במסמכי   .4

החוזה והמפקח יהיה זכאי לא לבחון יותר אבזר או ציוד שיוצע ע"י הקבלן כ"שווה 

  ערך".

  

  תאום  08.01.08

מערכות  מ"נ  לרבות קבלני ,הקבלן אחראי לכל התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים  

  של רש"ת. מאד

  

  מובלים, כבלים, אבזרים וגופי תאורה  08.02

  

  איתור חלקי המתקן  08.02.01

יק של ישור על מיקומם המדויעל הקבלן לקבל מהמפקח, לפני בצוע כל עבודה, א .1

  לוחות, גופי תאורה, תעלות כבלים  וכו'. -האבזרים השונים 

  .המפקח שוריאין להסתמך על מדידות בתכניות ללא א .2

  

  צינורות  08.02.02

  פוס פלסטי כפיף כבה מאליו.יכל הצינורות בהתקנה סמויה ביציקות יהיו מט .1

  פוס פלסטי קשיח.יכל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מט .2

פוס יבחללים יהיו מטו מעל תקרות תותב, בפירים - כל הצינורות בהתקנה חשיפה  .3

  פלסטי כפיף כבה מאליו.

  שוריים (למעט לחיבור מכונות).אין להשתמש בצינורות שר .4

חיבור מכונות ואלמנטי פקוד יבוצע עם צינור פלסטי שרשורי מתוצרת "וולטה" מדגם  .5

  נוע", עם מחברים מקוריים ומתאימים.-"גל

    

  מעבר והסתעפות תיבות  08.02.03

  והמכסים יהיו פלסטיים. המכסים יחוזקו באמצעות ברגים.    תיבותכל ה  
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למערכות  -הוי הכולל מספר מעגל המזין אותה, או שם השרות ילט זיותקן ש תיבהעל כל   

  מתח נמוך מאד.

הסתעפות ליד  תיבותהסתעפות.  תיבותחיבורים לגופי תאורה בתקרות תותב יבוצעו דרך   

  גופי תאורה בתקרות גבס יהיו ניידות (לא מקובעות).

  

  מהדקים  08.02.04

 2.5, 1.5קודתי עם בורג). מהדקים למוליכים דוק משטח (לא הדוק ניכל המהדקים יהיו עם ה  

. מהדקים למוליכים בחתך גדול יותר יהיו או שו"ע WAGOממ"ר יהיו מתוצרת  4 -ו

  .או שו"ע מודולריים, על מסילות כדוגמת תוצרת "פניקס" או "וילנד"

  

  אבזרים  08.02.05

לפי בחירת  - Btecinoאו "פנסוניק" אבזרים יהיו שקועים בקיר ומתוצרת  "גוויס" או  .1

  המזמין.

  יהיו מתוצרת כנ"ל  עם קלפות קפיציות שקופות. -אבזרים מוגני מים  .2

משולבות לאבזרים של מערכות שונות או מעגלים שונים יהיו עם מחיצות  תיבות .3

  פנימיות קבועות.

  יהיו כחולים. U.P.S -בתי תקע המוזנים מ .4

  ברגים. 2באמצעות  תיבותכל האבזרים יחוזקו ל

  

  לוטיש  08.02.06

כל המתקנים ואבזריהם ישולטו באמצעות שלטי בקליט סנדביץ, או בשיטה אחרת   .1  

  שתאושר ע"י המפקח.

    גווני השלטים:  .2  

  .שחורעל רקע  לבן  -  מתח רשת  2.1    

  לבן על רקע צהוב.  -  מתח גנרטור  2.2    

  לבן על רקע כוחול.  -  U.P.Sמתח   2.3    

  לבן. שחור על רקע  -מערכות מ"נ מאד   2.4    

על כל קצה קו בלוח (על כל המוליכים ועל קצה הצינור או הכבל) יותקנו  -קווים  .3

  שלטים עם מספר המעגל.

שלטים עם מספרי  -מפסקי מאור, בתי תקע, יחידות בתי תקע ואבזרים שונים  .4

  המעגלים.

  שלטים כנ"ל. -גופי תאורה  .5

  שלטים כנ"ל. - לחשמל  תיבות .6

שלט עם ציון סוג המערכת (טלפון,  -מאד  הסתעפות ומעבר למתח נמוך תיבות .7

  טלוויזיה במעגל סגור, אינטרקום, תקשורת נתונים וכו').

על כל קצה צינור ברכוזים יותקן שלט עם ציון  -צינורות למערכות מתח נמוך מאד  .8

  יעוד הצנרת. נוסח השלטים יאושר מראש ע"י המפקח.
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  מערכות מתח נמוך מאדלצנרת   08.02.07

ערכות מתח נמוך מאד (של הזנות ולנקודות) תבוצע לפי הנחיות ובפקוח כל הצנרת למ  

קוח יהמערכות. הקבלן אחראי להזמנת הקבלנים הנ"ל לצורך פאת קבלנים המבצעים ה

  שור העבודות המבוצעות על ידו.יוא

  

  ת יסודהארק  08.02.08

צורך מ"מ לפחות שיותקנו במיוחד ל 10שור ישמשו ברזלי זיון בקוטר יכטבעת הג  .1

  מטר. 5הארקת היסוד. הטבעת תחובר לזיון הקירות והרצפה כל 

כמסומן  - בורי רוחב בתוך המבנה יגם ח, במידת הצורך, שור תכלוליטבעת הג  .2  

  בתכניות.

  מ"מ. 4X40יציאות לאלקטרודות יהיו מפס פלדה מגולוון   .3  

 4X40ון במידות חיבורים לפסי השוואת פוטנציאלים יבוצע באמצעות פס פלדה מגולו  .4  

  שור.ימ"מ מטבעת הג

  תוכים.יכל החיבורים יבוצעו באמצעות ר  .5  

  .במבנים השוניםהשוואת פוטנציאלים יותקנו בסמוך ללוחות החשמל  יפס  .6  

  

  גופי תאורה 08.02.09

  כל הגופים יסופקו לשטח מורכבים במלואם, מחווטים ובדוקים, כולל אבזרים ונורות. .1

  :"שווה ערך" קביעת -תוצרת ודגמים  .2

יסופק ויותקן בהתאם  - כל הציוד המפורט, לרבות גופי תאורה, נורות, אבזרי גמר וכו'     

ובתכניות. במידה והקבלן מציע , בכתב הכמויות המפורטים במפרט לדגם ולתוצרת

  .השונות, כמפורט במפרט הכללי שקל מבחינת התכונותיהציוד  - ציוד כשווה ערך 

ת ההתאמה לדרישות של הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה הקביעה הסופית של מיד    

  תשמר למפקח. - ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצויינת) 

  .תהיה סופית וללא עוררין וקביעת

  התאמה לדרישות המפרט הכללי: .3

 למפרט הכללי; 1/נספח 02לפי טבלה  –לגופי תאורה חירום   3.1

 כללי;למפרט ה 1/נספח 03לפי טבלה  –לשלטי הכוונה   3.2    

  לפי הטבלה המצורפת למפרט זה. – LEDלגופי תאורה עם נורות   3.3    

    

  שתיות תת קרקעיותת 08.02.10

  שורים הדרושים מהרשויות השונות לצורך החפירה.יהקבלן אחראי לקבלת כל הא .1

  שור בכתב מאת המפקח.ילחפירות בשטח האתר יש לקבל גם א            

 40של ובעומק הדרושים, אולם לפחות ברוחב  חביהיו ברותעלות לצינורות וכבלים  .2

  ס"מ. 120ס"מ ובעומק של 
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  לוחות חשמל  08.03

  

  לוחותבייצור ניסיון  -יצרן הלוחות   08.03.01

  סיון מוכח כדלקמן:ייצרן הלוחות יהיה בעל נ  .1  

  שנים ביצור לוחות. 10  1.1

  חרונות.השנים הא 5, במשך  800Aלוחות פועלים, עם פסי צבירה של 3  1.2

יצרן הלוחות שיועסק חייב להיות מאושר ובפיקוח מכון התקנים על פי תקן איכות   .2  

  ולקבל אישור מראש של המפקח. 9001:2008

  

  תוצרת  08.03.02

אלא אם  - EATONאו  Schmeider Electric או ABBהציוד בלוחות יהיה מתוצרת   .1  

  צויין אחרת.

אם לא קיים ציוד מסוים מתוצרת זו והדבר אלא  - כל הציוד יהיה מתוצרת אחת   .2  

  .אושר ע"י המפקח

  

  AS  MADEכניות ומסמכים ות  3.030.08

  עם הספקת הלוחות יספק הקבלן  את המסמכים הבאים:  

  העתק אחד בלוחות. - AS MADEווט יכניות מבנה וחות .1

  .AUTOCAD 2015כניות הנ"ל על מדיה מגנטית בגירסת והת .2

  .ISO9000קה במפעל היצרן, לפי נוהלי דו"ח של האחראי  על הבדי .3

 העתקים, כמפורט להלן. 4 -תקן ביספר מ .4

  

  תקן ללוחות חשמליספר המ  08.03.04

תקן" יבגמר העבודה ולפני הקבלה הסופית יספק הקבלן למזמין טיוטה של "ספר המ .1

  שתכלול:

  ;הוראות הפעלה ותפעול  1.1

לל הוראות לכיוון זמני הוראות לטיפול ואחזקה לכל האבזרים בלוחות כו  1.2    

  ;ל המאמ"תים והוראות לוויסות יחידות הבקרה למיניהןשוהגנות  השהייה

  כנית חיבורים של הלוחות שיכללו:ות  1.3    

  ;מספור מהדקים ומוליכים  1.3.1      

  ;חתך מוליכים  1.3.2      

  ;גודל נתיכים ומפסקים וטבלת ויסות יתרות זרם  1.3.3      

  ;והמערכות סימון רכיבי הלוח  1.3.4      

  ;סכמה חד קווית של הלוח  1.4    

רשימת פריטים המותקנים בלוח, לרבות מק"ט היצרן וחומר טכני מצולם   1.5    

 ;מתוך קטלוג היצרן
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כנית יופיע סימון כל המגעים (כולל הרזרביים) של כל הממסרים ובתחתית הת  1.6    

יסומן באיזה והיחידות לפי חלוקה (רגיל סגור, רגיל פתוח, מחליף) לכל מגע 

  עמוד ובאיזו עמודה הוא מופיע.

ליד כל מגע של ממסר או יחידה, יסומן לאיזה ממסר/יחידה הוא שייך,   

  ובאיזה עמוד ועמודה ניתן למצוא את הממסר/יחידה.

  .כניות יופיע פס מהדקי יציאה לחיבור כבלי כוח ופיקודובת      

  רותיו של המפקח."ספר המיתקן" יבדק ע"י המפקח ויוחזר לקבלן עם הע      

  לאחר מבחני הקבלה הסופיים יתקן ויעדכן הקבלן את "ספר המיתקן". .2

ולאחר  פקחתקן" תוגש לאישורו של המימהדורה מעודכנת ומתוקנת של "ספר המ    

תקן", לא יאוחר מחודש יעותקים מ"ספר המ 4 מפקחשתאושר על ידו, ימסור הקבלן ל

  ימים לאחר השלמת מבחני קבלה הסופיים.

 לן אחראי להתאמת מבנה הלוח למקום התקנתו.הקב .3

  לצורך כך ימדוד יצרן הגומחות שהוכנו בשטח וכן ילמד את התוכניות האדריכליות.    

    

    מא"זים  08.03.05

  .60898 ת"ילפי  kA10המא"ז יהיה מיועד לניתוק בזרם קצר סימטרי של   

    

  מגן מתח יתר  08.03.06

  קוטבי. 4מגן מתח יתר יהיה  .1

  .DEHNמתוצרת VGA  -  380 המגן דגם .2

  במידה ויש צורך במנתק מבטיחים למגן, יסופק המנתק ומחירו כלול במחיר המגן. .3

  

  מחיריםותכולת  המדידאופני   08.04

  

  כ ל ל י 08.04.01

של המפרט הכללי, המתאים , 08 - ו 00כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   .1  

הינו כלול במחירי היחידות הנקובים  והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות,

  בכתב הכמויות.

  נו מנחה בלבד, קצר וממצה.יתאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות ה  .2  

כניות וכל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בת  .3  

  נם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות.יה ובמפרטים

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי די להסיר ספק, ומבכ  .4  

  היחידה השונים.

  מחיר החפירה כולל את החזרת מיטב החומר החפור לפי דרישת יועץ הקרקע.  .5  

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל: חפירה, סימון, ביטון ברגי היסוד שיסופקו על ידי   .6  

, בטון, ברזל הזיון וקידוח שותארקות הנדרההמזמין וביצוע כל השרוולים ו

  כלונסאות.
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  מדידה לפי הגדרות אופני מדידה במפרט הכללי  08.04.02

  תקני חשמל.יאופני מדידה של מ -  0800.00 :מדידת הכמויות תבוצע כמוגדר בפרק  

  

  טופס זה ימולא ע"י הקבלן בגמר העבודה ויהווה תנאי לקבלתה תקן חשמליטופס מסירת מ  08.04.03

  

  3מכרז  –מסוף נהר הירדן   פרוייקט:שם ה

  (להלן "הקבלן")  _________________________  שם קבלן החשמל:

  _________________________שם המהנדס מטעם הקבלן:     

  

  הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

  כל העבודות הכלולות בחוזה הקבלן בוצעו תחת פיקוחי ובהשגחתי. .1

  "י  הקבלן בהתאם לתקנות, לתקנים הרלוונטיים ולתכנון.כל העבודות כאמור לעיל בוצעו ע .2

  תקני החשמל נבדקו ע"י בודקים מוסמכים.יכל מ .3

  מצורפים דו"חות הבדיקה.  

  לא היו לבודקים כל הערות. □

  כל הערות הבודקים תוקנו. □

  תקן, שסופקו ע"י הקבלן.ילוחות החשמל במ לכלנערכה סריקה תרמוגרפית  .4

  .מצורפים דו"חות הסריקה  

  לא היו למבצע הסריקות כל הערות. □                 

  כל הערות מבצע הסריקות תוקנו. □  

  כל העבודות, כאמור לעיל, הינן תקינות וחוברו למתח ע"י הקבלן. .5

  נמסרו ע"י הקבלן. AS MADEכניות ות .6

  תקן כפי שבוצע.יכניות משקפות את המוהת  

  מת כל הבדיקות החוזרות שנדרשו  (במידה ונדרשו).לעיל יש למלא רק לאחר השל , 4, 3*    סעיפים 

  

  (מצורף צילום הרישיון)      ____________  סוג הרישיון:

  ____________חתימה:         ____________  מספר הרישיון:

  ____________חותמת:         ____________  :  תאריך

  

  אישור ואימות החתימה:

  

  ____________בת מכתו ________________________אני עו"ד  

  

טופס זה וכי הנ"ל רשאי לחתום על טופס זה בשם  חתם בפני על ____________מאשר בזאת כי 

  הקבלן.

  ____________חתימה:         ____________  :  תאריך
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  למפרט הכללי LEDהתאמה של ג"ת : טבלת 2נספח 
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  עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 
  

  הנחיות כלליות  10.01

  כללי  10.01.01

ולפי בחירת האדריכל. ברשימות הגמר יהיה בהתאם לנדרש אריחים ההמרצפות וסוג   .1  

  בתו התקן.  יםלי ומסומנתקן ישרא-תו יבעלהאריחים יהיו 

  העדכני, ומסומנים בתו התקן. 2279כל הריצופים יעמדו בת"י   .2  

הקבלן יביא אישור מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידות   .3  

  והאריחים בתקנים.המרצפות 

דוגמא מפקח . יש להעביר לאישור ההאריחים יהיו אחידים בהתאם לסוגיהםת ומיד  .4  

. יש למיין אריחיםיש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל ה מכל סוג ריצוף.

לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או  אריחיםאת ה

  פגם. 

קווי הביצוע המאושרות ובאישור האדריכל.  לפי תכניות -צורת הנחת האריחים   .5  

  אשר קווי היסוד לתחילת הריצוף בהתאם. הריצוף עוברים שתי וערב כ

  

  בהתאם לתכנון הקבלן ובחלופות הבאות: יבוצעו הריצופים  10.01.02

  ע"ג מילוי  .1

 15על גבי מצע חול מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול תוספת צמנט אפור בשעור   1.1

  ק"ג/מ"ר. הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף. 

מוחלק עם מוסף לאטימה  30- בטון ב גע"בהדבקה  בוצעי רטובים בחדרים  1.2

  .במפרט הכללי 1008בהתאם לסעיף 

  בהדבקה ע"ג הבטון  .2

בהדבקה ע"ג הבטון בטיט ו/או דבק בעובי הנדרש לרבות יישור השטח   2.1

  והשלמות במדה מתפלסת, שפכטל וכדו', הכל בתיאום עם ספק הריצוף.

  או קירות ייעשה בניסור בלבד ובקו ישר ונקי. חיתוך מרצפות להתאמת קוים בפינות  .3  

-("גרונג"), מפגשים של שיפולים ב º45מקצועות השיפולים בפינות ינוסרו בזווית של   .4  

º90 בזווית של  ינוסרוº45 .("גרונג")  

  בכל החומרים המוזכרים במפרט זה הבצוע יהיה לפי הוראות הבצוע של יצרן החומר.  .5  

סוגי ריצוף ובקצה ריצוף בדלתות יבוצעו ספים והפרדות ע"י פסי  במעברי גובה ו/או  .6  

  אלומיניום בגובה מתאים. 

  

  הגנה על שטחים מרוצפים  10.01.03

על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים ומדרגות מפני כל פגיעות באמצעות לוחות   .1  

אחרת  מ"מ לפחות, עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת הגנה 6לבודים בעובי 

שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי 

  הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

  תשומת לב הקבלן במיוחד להגנה על פינות המדרגות לבל ייפגעו.  .2  
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  ריצוף וחיפוי  10.02

  ריצוף באריחי גרניט פורצלן  10.02.01

) בגוון לפי 2( 314בת"י  4ג א' לפי טבלה בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסו  .1  

  ".FULL BODYכל האריחים שיסופקו יהיו מסוג " בחירת המפקח.

הביצוע המאושרות ע"י האדריכל מטעם  צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות  .2  

 מדויקים. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים המזמין

  .ל מטעם המזמיןהנחיות האדריכבהתאם ל

היישום ע"ג טיט ו/או דבק המתאים לעובי המילוי הנדרש ולשתית, מתוצרת   .3  

"תרמוקיר" ו/או "נגב קרמיקה" ו/או "אלוני" שיותאם ע"פ סוג האריח, באישור 

  המפקח. 

  הכנת האריחים להדבקה  .4  

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש   4.1    

וף את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את לשט

  אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. 

עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של  םתעשייתייהסבר: אריחים   4.2    

 טלקהאריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" (כגון 

על גב האריח, מפריעה  למשל). אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות

במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני 

  ההדבקה. 

  המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.   4.3    

על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת   4.4    

ההדבקה צריכים מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן 

  . נקיים מאבק ויבשיםהלוחות להיות 

ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי   4.5    

  המישקים (רובה או כוחלה).

  ריצוף בחדרים רטובים  .5  

לעיל. יש לרצף בשיפוע  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק   5.1    

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה 

  ובאזור המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. 

בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים   5.2    

  לים במחיר היחידה.אלכסוניים, הכלו

  ס"מ מפני הריצוף במסדרון. 0.5- פני הריצוף בחדר השירותים יהיה נמוך ב  5.3    

  מילוי מישקים  .6  

רוחב מינימאלי של המישקים האנכיים והאופקיים, חייב להיות אחיד ברוחב   6.1    

מ"מ לפחות וממולאים בחומר כיחול רובה אקרילי ו/או אפוקסי (בחדרים  5

ו) של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע. הרובה תהיה מלאה ובגוון רטובים ובפטי

  עפ"י קביעת האדריכל מטעם המזמין.

  מ"מ.  6עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות  -עומק החדרת ה"רובה"   6.2    



106 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

. גוון המוזמןבנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים, מוכן מראש ע"י היצרן,   6.3    

  ו פיגמנט, בשטח.אין לאלתר ולהשתמש במגוון א

לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק   6.4    

  מ"מ. הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 10

לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב  6.5    

מפקח מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י ה 10-8 -יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ

בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של  בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון

  מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.

  

  גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי   10.02.02

  יהיו בהתאם רשימות הגמר. האריחים  .1  

בוצע ת םדבקת האריחיהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף   .2  

בהדבקה בדבק מסוג "פלסטומר" מתוצרת "תרמוקיר" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב 

. יישום הדבק בהתאם או שו"ע " מתוצרת "כרמית"C-7טכנולוגיות" ו/או דבק "

  להוראות היצרן.

  במפרט הכללי. 100651ע"ג קירות בטון/בלוקים יבוצע טיח מיישר בהתאם לסעיף     

  לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה.הדבקת האריחים תעשה רק     

  לעיל. 10.2ראה סעיף  - הכנת האריחים לחיפוי, מילוי המישקים ומישקי התפשטות   .3  

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון   .4  

  .נורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקחיצ

ראשונה של חיפוי, במפגש בין חיפוי לתפר יבוצע מרק אלסטומרי ו/או  מתחת לשורה  .5  

  מ"מ. 5- סיליקון ברוחב כ

ואנכיות יבוצעו בעזרת פרופיל פינתי עם גמר אלומיניום מאולגן  אופקיות פינות  .6  

חב' אייל  י(משווק ע" RONDEC AC מסוג SCHULTER SYSTEMSמתוצרת 

  , בגוון לבחירת האדריכל.ציפויים)

  

  עבודות שונות  10.03

  כיסוי צנרת ביוב בשירותים  10.03.01

  צינורות גלויים, אנכי ואופקי, יכוסו באריחי קרמיקה.  .1

צינור אנכי יכוסה בצורת "עמודון דמה" וצינור אופקי יכוסה בצורת "ספסל" או   .2

  "קורת דמה".

חלל שבין פני הכיסוי יעוצב באמצעות רשת מגולוונת מתוחה, ושלד מפרופילי פלדה, וה  .3

  הכיסוי לצינור ייסתם בדייס צמנטי.

אריחי קרמיקה. עם גמר פינה חיצונית מאלומיניום, או פרופיל  -העיבוד כלפי חוץ   .4

  קצה.

צנרת ביוב תיעטף בנוסף בעטיפה אקוסטית סמויה באזורים ציבוריים, במגורים,   .5

  במשרדים וכיוצ"ב.

  



107 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

  םתיאביזרים המשתלבים בקירות שירו  10.03.02

כל האביזרים יבוצעו בהתאם לפרישות שירותים של האדריכל. במידה של חוסר אינפורמציה   

  בתוכניות האדריכלות, יבוצעו האביזרים בהתאם למפורט להלן:

ליד כל ברז כיור יש להתקין מתקן זולף לסבון נוזלי סמוי עם פיה למשטח. האביזרים   .1

  או ש"ע. KIMBERLY CLARKכדוגמת תוצרת  ,יהיו מאיכות מעולה

מראות יהיו  כמפורט בתכניות ובפריסות.מעל הכיורים יש להתקין מראות קריסטל,   .2

מ"מ לפחות, במידות כמפורט. החיזוקים לקיר יהיו סמויים.  6מקריסטל בעובי 

צפיפות החיבורים ופרטיהם טעונים אישור המפקח. כל הקנטים יהיו מלוטשים. 

 ו אך ורק בין עמדות, ולא בתחום עמדות.מישקים בין מראות ממשיכות יהי

מסוג משובח ווט 1600בהספק מתקן חשמלי אוטומטי  בכל חדר שירותים יש להתקין  .3

מאוחד עם פח אשפה עבור קירי לייבוש ידיים (מופעל חיישנים), וכן מתקן מגבות נייר 

 KIMBERLY CLARKרצף העמדות. האביזרים יהיו מאיכות מעולה, כדוגמת תוצרת 

  ו ש"ע. האביזרים יהיו מפלב"מ.א

גלילים מתחלפים,  4מחזיק נייר חיצוני דקורטיבי, עבור  יש לשלבבכל עמדת אסלה   .4

  , וכן מתקן מברשת לניקוי האסלה.בתוספת מנעול עשוי מפלב"מ,

לקופסאות ביקורת ומחסומי רצפה יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת אף היא  מכסים  .5

ם הקופסאות יהיה במקומות ניסתרים ככל הניתן, מפליז מצופה בכרום. מיקו

 ומתואם עם קווי הנחת הריצוף.

 בכל מקבץ שירותים יש לשלב מתקן תרסיס ריח אוטומטי, מופעל חיישן תנועה.  .6

  בגב כל דלת כניסה לתא שירותים יש לשלב קולב ממתכת בלתי מחלידה.  .7

  נכים מצינורות נירוסטה.מערכת מאחזי יד תקנית לשרותי בשירותי נכים יבוצע   .8

  

  משטחי עבודה  10.03.03

  מאבן קיסר. פרטי קצה לפי פרטי האדריכל.יבוצעו משטחי עבודה  םבשירותי  .1

המשטח יושען ע"גב קונסטרוקציה נושאת מפרופילי פלדה מגולוונים, לפי פרט   .2

  בתכניות האדריכל.
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  עבודות צביעה -  11פרק 

  

  הנחיות כלליות  11.01

  לליכ  11.01.01

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   .1  

  המקורית.

  לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.    

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות   .2  

ובע הבלעדי והסופי למספר לול הנדרשים. המפקח יהיה הקיפריימר וחומרי הד

שלוש  לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. (בכל מקרה יבוצעו 

  שכבות).

במידת הצורך לבקשת האדריכל או המפקח תבוצע שכבה נוספת של סילר מסוג   .3  

  טופ או ש"ע ע"ג הצבע ע"מ לאטום את מערכת הצבע מרטיבות כתמים ולכלוך.-אקווה

והיא כוללת את האפשרויות  אדריכלהגוונים תיעשה ע"י ה כל בחירתבע וסוגי הצ  .4  

  הבאות:

  ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.   4.1  

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון   4.2  

  ו').שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד

בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר   4.3  

  אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון). - פעמים 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי   .5  

  ה.המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביע

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי   .6  

  מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

מ"ר, מכל סוג  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל   .7  

  לת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קב

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד  - כל הגוונים     

  לקבלן הגוון המבוקש.

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות   .8  

  ריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט

שילוט וסימון בצבע פולט אור לפי תקן פיקוד העורף לרבות במרחב המוגן יבוצע   .9  

  שילוט פולט אור לאביזרי חשמל ותקשורת.

  

  טיפול בצבעים  11.01.02

  כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.  .1  

נם חשופים את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאי  .2  

  לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

  כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.  .3  
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מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים - במקרה של שימוש בצבעים דו  .4  

  בשעת ערבובם.

  אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.  .5  

    

  בטיחות  11.01.03

כל כלי העבודה (מברשות, מרססים וכד') יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים   .1  

  בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או   .2  

  מדללים.

  

  תיקוני צבע  11.01.04

אריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל ש  .1  

  ס"מ סביב הפגם בצבע. 30(טרפנטין טמבור) ברוחב 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי   .2  

  גוון אחיד.

ס"מ מעל לתקרות  10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,   .3  

  . אקוסטיות

ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה לפני תחילת     

הסופי. במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה 

  תהיה על חשבון הקבלן.
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  םעבודות אלומיניו -  12פרק 

  

  הנחיות כלליות  12.01

  תחולת הפרק  12.01.01

ם בבניין (כגון חלונות, דלתות, ויטרינות וכד') לעבודות אלומיניומפרט זה מתייחס   .1

  והוא בא להשלים את הרשימות , התכניות והמפרט הכללי.

הקבלן שיקבל על עצמו את העבודה יהיה אחראי בין היתר גם לתאום, תזמון, טיב,   .2

  התאמה, אחידות ושילוב של כל המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.

" או "מפרט עפ"י המפרטות "ת הפניוקיימובמקומות אחרים ברשימות האלומיניום   .3

או ביטוי דומה, הפנייה זו פרושה הוראות או "מפרט זה"  מיוחד" או "מפרט טכני"

ולכן אין זה מן ההכרח שכל המופיע  מפרט זה, הבא להשלים את הרשימות והתכניות

  במפרט יופיע גם ברשימות ובתכניות ולהיפך.

מקרה על המפרט הכללי, המפרט המיוחד ומפרט יועץ מפרט זה עדיף בכל   .4

האלומיניום (במידה וקיים) במקרה של ניגוד בין הוראות מפרט זה לבין הוראות 

  מסמכים אחרים במכרז תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר לדעת האדריכל.

  

  תקנים, תקנות ומפרטים  12.01.02

בניה, דרישות הרשויות המוסמכות, המפרט כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון וה  .1

הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראלים מפרטי מכון התקנים העדכניים, הנחיות 

  היצרנים והוראות התכניות, הוראות האדריכל והמפקח.

הויטרינות לרבות כל הדלתות ווהן על  על החלונות הןהמעודכן יחול  1068ת"י   .2

  .4001קב כך. הדלתות יעמדו גם בדרישות ת"י השינויים וההוראות שידרשו ע

בהעדר תקנים  - כל תקן רלוונטי אחר לדעת האדריכל תתאים העבודה ל כן כמו   .3

  .ישראליים מתאימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטיים

במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההנחיות וההוראות השונות תקבע הדרישה   .4

  .והמפקח לדעת האדריכלהגבוהה ו/או המחמירה יותר 

  

  המפעל והקבלן  12.01.03

המפעל לייצור הפריטים יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים הרלוונטיים   .1

  שנים בייצור מוצרים אלה. 8- מובעל ותק שלא יפחת 

שנים בעבודת דומות במבני  5סיון של לפחות יהקבלן לביצוע העבודה יהיה קבלן בעל נ  .2

הם, כל ירשאים לפסול, לפי ראות עינח או האדריכל באמצעות המפקח המפקציבור. 

  קבלן, או מפעל, שלדעתם הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.

  .שנים 10הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה ועל כל חלקיה למשך   .3

  

  תכניות עבודה ודוגמאות  12.01.04

פרטי ייצור  הכוללות בין היתר גם פורטותהקבלן יכין, על חשבונו, תכניות עבודה מ  .1

דוגמאות של כל עפ"י הנחיות האדריכל וכן יעביר הקבלן גם ) 1:1(בקנ"מ והתקנה 
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הרכיבים ללא יוצא מן הכלל. התוכניות והדוגמאות יובאו לאדריכל לאישור במועד 

  המפורט בהמשך.

שורים. לא תבוצע האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שידרשו לצורך האי  .2

 כללפני שהאדריכל אישר סופית את (לרבות התקנת משקופים עוורים) שום עבודה 

  פרטי התכניות.

למען הסר ספק, יצוין כי אישור האדריכל אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן   .3

להתאמת העבודה לכל התקנים, המפרטים התקנות, וההנחיות, וכן מאחריותו 

  ן לטיב עבודתו.הכוללת של הקבל

 14מועד הבאת התוכניות, הפרטים, דוגמאות האלמנטים לאישור האדריכל, יהיה תוך   .4

יום מצו התחלת העבודה או במועד מוקדם יותר שיקבע ע"י המפקח לשם הבטחת 

  הביצוע בהתאם ללוה"ז.

  

   סווג  12.01.05

  כללי  .1  

מהדורה  12.011כללי פרק  (מפרט 2כל פריטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי     

  .1068לפי ת"י  E) ובהתאמה לכינוי 1990

  הגנה וגימור  .2  

כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית עפ"י אישור     

  המפקח.

או הרכב אם לא צוין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום  בצבע קלוי בכל גוון   .3

). IRONצבע מטאלי , טקסטורה או כל מקטלוג "ראל" (לרבות שיבחר האדריגוונים 

הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לו"ז ללא 

  תלות בכמות ובמספר הגוונים. דוגמת הגוון תובא לאישור האדריכל לפני ההזמנה.

מיקרון  80- יפחת מ הצבע יהיה צבע קלוי משופר על בסיס אבקה, עובי שכבת הצבע לא  .4

מיקרון. הצביעה באבקה תהיה בצבעי פוליאסטר משופר כדוגמת  150ולא יעלה על 

Super Durable  של מיפרומאל אוD525 Interpon  שלTeam .  

במחיר  10%במידה והצביעה תהיה על בסיס נוזלי, היא תעשה רק אחרי ניכוי של   .5

רה זה עובי שכבת הצבע לא יפחת המוצר ועפ"י אישור מיוחד בכתב מהאדריכל, במק

יכיל לפחות מיקרון, הצביעה תעשה בסיליקון פוליאסטר מועשר בסיליקון ש 30 - מ

פחות בדרישות האגודה הישראלית לגימור להצביעה תעמוד  סיליקון, רמת 21%

  . "QUALICOAT"מתכות המסתמכת על התקן האירופאי 

 25ויישא תעודת אחריות ל  4402"י ללא קשר לשיטת הצביעה הצבע יעמוד בדרישות ת  .6

שנה המתייחסת לפרויקט הספציפי שתכלול , בין היתר, גם אחריות לנושא דהייה, 

קילוף והתנפחויות. האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין, ללא תוספת תשלום, גמר 

  אלומיניום מאולגן בכל גוון שהוא בגמר מלוטש או אחר. 

מיקרון. טיב האלגון  25 -קולינל ועוביו לא יפחת מהאלגון יהיה בשיטת אונולוק או   .7

  .4402, 325יעמוד בדרישות ת"י 
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מיקרון או  80כל חלקי הפלדה יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית באבץ חם בעובי של   .8

מיקרון לפחות  25לחילופין עפ"י קביעת האדריכל בחלקים מסוימים באבץ קר של 

  לדרישת האדריכל והמפקח.וזאת בהתאם למיקום החלק במעטפת ובהתאם 

כל חלקי הפלדה יגולוונו לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. חלקים שיפגעו באתר הבניה   .9

  יתוקנו בחומר גלוון קר בהברשה.

  

  חיזוקים וחיבורים  12.01.06

יש לחבר חלק אלומיניום אל חלק ברזלי או מתכתי אחר או במקום בו בכל מקום   .1

טוב, ימנע הקבלן מגע ישיר ביניהם ע"י חציצה שהאלומיניום בא במגע עם טיט ר

  בחומר פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת האדריכל.

כל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים, ללא תוספת מחיר, גם פרופילי חיזוק וסגירה   .2

  עד לאלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.

אלומיניום לאלמנטים כגון קורות או עמודי פלדה, (לרבות  כנ"ל לגבי חיבור אלמנטי  .3

  אמצעי הפרדה בין חמרים ואמצעי בידוד אקוסטיים) כל זאת ללא תוספת מחיר.

במקרה ומחברים את הפינות בברגים, או מסמרות, יבוצעו כך שלא ייראו בחזית   .4

  מעלות. 45פרופילי האגפים יחוברו ב"גרונג" 

ה בעזרת אביזרי פינה מאלומיניום אשר יוכנס למלבן ולאגף בכל מקרה החיבור יעש  .5

  כשהם טבולים בחומר איטום כגון אפוקסי.

ס"מ מכל  60המחברים יהיו בעלי זרוע החודרת לפרופיל בהידוק . אורך הזרוע לפחות   .6

  צד.

כל הפינות יכללו גם חיזוקים מזוויתני פלדה מגולוונת פנימיים (מבודדים) אשר   

  וזקו של הפריט ועמידותו בפני עיוותים.יבטיחו את ח

  כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה ופירוק מתוך הבניין בלבד .  

כל חיבורי האביזרים והפרזול ירותכו למסגרת באמצעות לוחות גיבוי מאחורי הדופן   

  מ"מ. 5 -(בתוך הפרופיל) בעובי שלא יפחת מ

החודרים בעת הגשמים, כדי למנוע  יש לדאוג שמבנה הפריט יאפשר ניקוז מים  .7

פוע כלפי חוץ ועם יהצטברות מים, חול ולכלוך, בפרופיל התחתון עליו להיות עם ש

  חורי ניקוז מתאימים.

על הקבלן לאטום את החלונות והדלתות בפני חדירת אויר ומים כמפורט בסעיפים   .8

  אחרים.

שישתמשו בהם יהיו  ברגים, אומים, דיסקיות, מסמרות וכל החיזוקים האחרים  .9

ויהיו מספיקים בחוזקם למילוי  ת אל חלד (פלב"ם)מצופים קדמיום או עשויים פלד

  תפקידיהם.

בכל מקום בו מחוברים אביזרים וחלקי פרזול (ידיות, צירים, מנעולים וכד') יש לבצע   .10

"בטנת" פלדה מגולוונת (מבודדת) בעובי מתאים שיבטיח את חיזוק האביזר מפני 

  או התרופפות. עקירה
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  זיגוג  12.01.07

ללא ליקויים ופגמים כגון בועות אויר, גלים, אחרת, הזכוכית תהיה חלקה  צויןאם לא   .1

לזיגוג  U.S. FEDERAL SPECIFIPICATIONשריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

DESIGNATION D-L-441-A .או שווה ערך  

של מסגרות החלונות והדלתות  לפני הזמנת הזיגוג, הקבלן יערוך מדידות מדויקות

  אשר יש לזגג על מנת ליעל את עבודות הזיגוג באתר הבניה.

כל הזכוכיות תשאנה תווית של שם היצרן עד לאישור האדריכל. חוסר תווית מעל גבי     

  הזכוכית לא תתקבל והאדריכל ידרוש החלפתה.

  הקבלן יספק דוגמאות מכל סוגי הזכוכית שבדעתו לזגג.    

ס"מ וישאו את שם היצרן, עובי ואיכות  10X10הזכוכית תהיינה בגודל  דוגמאות    

  הזכוכית.

עובי הזכוכית גווניה וסוגה יקבעו ע"י האדריכל. העובי לא יפחת בשום אופן מהטבלה   .2

ו/או מדרישות כל תקנה, תקן ו/או הוראה ) 1990(מהדורת  2במפרט הכללי לגבי כינוי 

ם את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר העבודה, של רשות מוסמכת. בכל מקרה רואי

  ללא תוספת כלשהי.

הזיגוג במעטפת הבניין החיצונית יהיה מזכוכית בידודית מחוסמת (משני הצדדים)   .3

בגוון מ"מ,   6-8) 12( 6-בעובי שלא יפחת  מ 20% - בטווח של כבעלת רפלקטיביות 

  התכונות הבאות:ירוק  ובעלת -כחול

, מחוסמת, בעלת ציפוי קשה, FLOATיכות מעולה מיוצרת בשיטת הזכוכית תהיה מא  .4  

 של  מקדם מעבר חום בטווח 51%-46%בטווח של ובקומבינציה שתאפשר מעבר אור 

1.2-1.82 U-Value  והנחתה אקוסטית בטווח של  0.31-0.34של מקדם הצללה בטווח

DB 30-35  עפ"י בחירת האדריכל., הגוונים  

למיקום ולמפתח הזכוכית בכפוף לחישוב בכל מקרה מותאם עובי הזכוכית יהיה   .5  

  .ותכונות הזכוכיתעומסי הרוח, 

(עומס רוח), וכן תקנים  414) ות"י םבבנייני(זיגוג חלונות ודלתות  1099הכל עפ"י ת"י     

  זרים רלוונטיים.אחרים ו

בל בעובי הזיגוג בדלתות זכוכית ובוויטרינות חיצוניות יהיה בזכוכית מחוסמת כנ"ל א  .6  

  מ"מ, הכל עפ"י בחירת האדריכל. 12

הזיגוג בדלתות ובחלונות הפנימיים יהיה מזכוכית מחוסמת שקופה או צרובה או   .7  

מ"מ. הזיגוג בדלתות זכוכית   6 -בגמר אחר עפ"י בחירת האדריכל בעובי שלא יפחת מ

כוכית בטחון מ"מ או לחליפין ז 10ובויטרינות פנימיות יהיה בזכוכית כנ"ל אבל בעובי 

רבודה בעובי כנ"ל, במקומות בהם יש דרישה לזיגוג בעל תכונות שונות הדבר מצוין 

  ברשימות האלומיניום, הכל עפ"י בחירת האדריכל.

האדריכל יהיה רשאי להחליף את הזכוכית הצרובה בזכוכית קרמית ללא תוספת     

  תשלום.

נין. בכל מקרה תוצב הזכוכית כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הב  .8

  במפרט הכללי. 12042כמפורט בפרק ע"ג שני כפיסים 

   אחרת. ןרותים יהיה אטום (צרוב) אלא אם צוייהזיגוג בחלונות ש  .9
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  האדריכל יהיה רשאי להחליף לזכוכית קרמית ללא תוספת תשלום.

א פינות חתוכות הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אמ לל  .10

  ).1990מהדורה  במפרט הכללי 120333(חומרי איטום קבוצה ג' סעיף 

מיקרון מעוגן במסגרת  350העבודה כוללת ללא מדידה בנפרד גם ציפוי "אל סורג "   .11  

ההדבקה של הציפוי תבוצע על גבי מלוא שטח הזכוכית לפני הרכבת  –הכנף 

  האלומיניום.

  

  ייצור  12.01.08

פילים יהיו במישור אחד, אלא אם צוין אחרת. אין לחבר פרופילים באמצע כל הפרו  .1

  אלא רק בזויות ובפינות וגם זאת רק ב"גרונג".

  הקבלן יהיה אחראי על ביצוע ברמה שתבטיח חוזק, איטום ופעולה תקינה.

כל פרטי האלומיניום יותאמו לאטימה אקוסטית ביחס לרעש הסביבה בהתאם   .2

(יבוא  ATHMERוספת מחיר. האטימה בדלתות חוץ ע"י אטמי לתקנים וזאת ללא ת

  ע"י גולדברג) או ש"ע עפ"י בחירת האדריכל.

מספר נקודות "הלחיצה" בין החלקים הניידים והקובעים ובינם לבין עצמם לא יפחת 

  נק' לכל כנף. 4 - מ

  .°180 -בהעדר הוראה אחרת יפתחו כל הכנפיים (דלתות וחלונות) ב  .3

  ניידים יש לבצע מברשות איטום גמישות עפ"י אישור האדריכל. בין חלקים  .4

כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים סמויים ומחברי פינה אטומים   .5

ס"מ כ"א  60ועשויים אלומיניום. המחברים יהיו בעלי זרועות דו צדדיות באורך 

  החודרות לפרופיל בהידוק.

ר, גם שילוט חדרים ו/או פיקטוגרמות שיותקן על מחי כל הדלתות יכללו, ללא תוספת  .6

 RADIUSגבי הדלת או על הקיר לידן (עפ"י קביעת האדריכל). השילוט יהיה מסידרת 

" או VISTA SYSTEMאו מסגרת קיר קימור אנכי של חברת " של קבוצת "כדורי"

". המערכת תהיה קמורה, במידות כלליות SIGNALשילוט קיר קימור של חברת "

מ"מ (עפ"י  150או  110ס"מ , בנויה מפרופילי אלומיניום ברוחב  10X15-פחתו משלא י

ובאורך עפ"י קביעת האדריכל. פרופילי הצד יהיו בסיומת מעוגלת,  קביעת האדריכל)

  משולשת או מלבנית עפ"י קביעת האדריכל. 

המערכת תכלול, בין היתר, גם פקקי פלסטיק לפרופילים הקמורים, סיומות מתכת     

פרופילי הצד, כיתוב בויניל (בחיתוך ממוחשב) על גבי אלומיניום. כל חלקי ל

האלומיניום יהיו מאולגנים  בגוון עפ"י בחירת האדריכל שאר חלקי השלט יהיו בגוון 

עפ"י בחירת האדריכל. העבודה כוללת גם אספקה והתקנה במקום כולל כל הדרוש 

  דריכל והמפקח.לתפעול תקין לאורך זמן במקום לשביעות רצון הא

למען הסר ספק יצוין שכל דלת ו/או חלון כוללים בין היתר גם כנפיים וגם משקופים   .7

  (מלבנים).
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  התאמה לתכניות ולמידות פתחים  12.02.02

המידות הרשומות בתוכניות הן מידות פתח האור ברוחב מבניה לבניה, ובגובה מפני   .1

לן למדוד ולהתאים הביצוע למצב האדן ועד לתחתית חגורה מעל הפתח. על הקב

הקיים בשטח. במקרה של סתירה בין תוכניות למצב בשטח יש לקבל את אישור 

  האדריכל לפתרון.

לפני תחילת העבודה יבדוק, כאמור, הקבלן היטב את כל מערכת התכניות לרבות   .2

ד' רשימות אלומיניום, פרטים, תכניות כלליות, חתכים, חזיתות תכ' מערכות שונות וכ

מיידית על כל אי התאמה, קושי וכיו"ב שעלול להתעורר לדעתו במהלך  מפקחויודיע ל

  העבודה.

, את כל המידות, גודל הפתחים וכווני הפתיחה בתחילת התהליךהקבלן גם יבדוק,   .3

במקום, יודיע לאדריכל על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות באתר לבין התכניות 

  לגבי ההחלטה הסופית. אמצעות המפקחבויקבל את הוראות האדריכל 

הקבלן אחראי בין היתר גם לכך שהתכנון המפורט והביצוע יבטיחו תפעול נכון,   .4

  לובם במערכת הכוללת.יפתיחה וניקוי קלים של כל פריטי האלומיניום השונים וש

לא הודיע הקבלן כנ"ל, רואים אותו כמי שערך את כל הבדיקות הנדרשות הנ"ל והוא   .5  

  א בכל האחריות לכל הנזקים למיניהם  שעלולים לנבוע כתוצאה מכך.יש

  

  אבטיפוס  12.01.10

לאחר אישור התוכניות ע"י האדריכל, ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מסוגי הפריטים   .1

וכן יכין על חשבונו קטעי חזית (חיצונית ופנימית) בבנין בגודל ובמיקום שיקבע ע"י 

  ור לתחילת הייצור.האדריכל לצורך בדיקה ואיש

הקבלן לא יתחיל להתארגן לייצור הסדרתי טרם אישר האדריכל את אב הטיפוס   .2

וצורת הרכבתו בבנין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליטו עליהם 

  האדריכל והמפקח.

הקבלן לא יחל בייצור פריט, כלשהו, ולא ירכיב משקופים עוורים בטרם ביצע בדיקה   .3

כת התכניות, אדריכלות ומערכות, מדד ובדק את כל הפתחים, העביר את של כל מער

ההערות לאדריכל, וכן בטרם קיבל אישור מהאדריכל על התכניות ועל אב הטיפוס 

  במקום.

  

  חומרים, פרזול חיזוקים וגמר  12.02

  מריםוח  12.02.01

 2נוי במפרט הכללי בהתאם לכי 12022עובי הפרופילים לא יפחת מהמופיע בסעיף   .1

  מ"מ. 2.0 -) אך לא יפחת מ1990(מהדורה 

  מ"מ. 1.5 - עובי סרגלי הזיגוג לא יפחת מ  .2

  עפ"י קביעת האדריכל. 1.5-2.0- עובי הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מ  .3

  מ"מ בהתאם לקביעת האדריכל. 2.5-3.0עובי הפחים לקופינג יהיה   .4  
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  פרזול  12.02.02

לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל לפני הפרזול יתאים לתכניות,   .1

  שסופקו לאתר.

בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, כמותם,   

איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעולו התקין של 

  הפריט במקום.

  וברו בברגי פליז.כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יח  

  כל שאר הברגים יהיו בלתי חלידים.  

פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים, למיניהם, המופיע במפרט וברשימות הינו חלקי   .2

  ללא בלבד. בכל מקרה נכללים במחיר העבודה, 

, כל האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או תוספת מחיר    

ילות מושלמת של הפריט במקומו ו/או הנדרשים בהתאם לתקנות ו/או הנדרשים לפע

  דרישות הרשויות המוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל והמפקח.

על הקבלן לבדוק גם את תכניות החשמל בטיחות ומ"א ולוודא ביצוע כל הדרישות   .3

ת המופיעות בהן לרבות התקנות חשמליות מושלמות להנעת תריסים , דלתות וחלונו

חשמליים, חלונות וכפות שחרור עשן, דלתות וחלונות אש, התקנות מושלמות 

למנעולים חשמליים והכנות מתאימות לאינטרקום , קידוד, קורא כרטיסים ופתיחה 

חשמלית ו/או כל צורת פתיחה אחרת בהתאם למתוכנן וכל זאת גם אם לא הופיעו 

    במפורש ברשימות וללא תוספת מחיר כלשהי.

י הפרזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד ו/או בלתי מגנטי אחר (כגון: כל חלק  .4

פליז, או ברונזה וכד') ומצופים בכל צידיהם הגלויים בציפוי אלקטרוליטי בגמר זהה 

      לאלמנטי האלומיניום.

 Adams Rite,   או Stremler  (France)הידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת  .5

(USA) רת (או תוצITALY (MAB  מפלב"מ מלא (לא חלולות) בדגם לפי בחירת

האדריכל. הידיות משני צידי הדלת, יחוברו זו לזו ע"י ברגים שיעברו ביניהן דרך 

פתחים מתאימים בגוף המנעול, הכל בצורה שמנע שליפת הידיות בעת תפעול אגרסיבי 

  לאורך זמן.

פירוק ומחובר ע"י ברגים לכנף כל הצירים ואביזרי הדלתות יהיו מסוג הניתן ל  .6

  ולמשקוף ומחומר בלתי מחליד.

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

  הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.

כל הפירזול יהיה בצבע הפרופיל או בגוון אחר עפ"י קביעת האדריכל והוא יחובר   .8

  ומיניום בלבד ובשום מקרה לא ע"י מסמרות.לפרופיל בעזרת ברגי אל

הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום המיועד   

  בצורה מושלמת ותיקנית לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

  הקבלן יגיש לאישור האדריכל והמפקח את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים.  .9

  רופילי הפריטים ובהתאם להוראות האדריכל.הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג פ  
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תריסי הגלילה החשמליים, חלונות וכפות העשן כוללים גם את כל האמצעים,   

  המנגנונים והחווט להפעלה חשמלית מושלמת במקום.

במקומות בהם לא צויינה נעילה מיוחדת יהיו המנעולים מנעולים חבויים (מורטיס)   .10

 , אוStremler  (France)עם מנגנון מתוצרת

Adams Rite (USA)           ) אוTALYI (MAB בגימור כרום מט.  

למבנה יהיה מפתח מסטר כל המפתחות יפתחו כל דלת למעט חדרים מסויימים (עפ"י   

קביעת המזמין) אשר יהיו בעלי מפתחות אחרים אבל יפתחו גם הם ע"י מפתח 

  המסטר הראשי.

אפשרות שילוב המערכת המוזמנת בחלק  עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן    

  הבנין המבוצע לחלקים עתידיים בבנין.

מנעולי מולטילוק משופרים עם רוזטה  2כל דלת כניסה ליחידה ולבנין תכלול   .11  

מחוסמת למניעת קידוח כל החלונות החיצוניים יכללו מנעולים. עפ"י הנחיות 

 האדריכל.

צפה הידרואליים) "דורמה" או "ייל" או כל הדלתות יכללו "משאבות" (סוגרי ר  .12

"ספידי" לחילופין לפי קביעת האדריכל מחזירי כנף המותאמים לגודל הדלת 

דגם  Dormaאו   7900/7970מסדרת  Norton, או 2030מסדרת LCN ומשקלה, תוצרת 

ITS-96  (שאינו מאושר לשימוש בדלתות חיצוניות הנפתחות החוצה), הגמר כרום מט

    ת כוונון (מהירות סגירה, מהירות טריקה, ועצמת לחץ נגדי בפתיחה).אפשרויו 3עם 

 491מסדרה  Rockwoodכל הדלתות יכללו בין היתר גם סטופרים מגנטיים מתוצרת   .13

  .528מס'  Rockwoodומגיני צירים מסוג  485(קירי) או  494(רצפתי) או 

יוחדת מונה הינה לנעילה ה נעילה הכונבהם צוי ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו  .14

  גילים.למנעולי הצילינדר הר ברוזאת מע

צוינה דלת מבוקרת או נעילה שאינה קונבנציונאלית  ו/או מנעולים  וב בכל מקום  .15

ון קורא כרטיסים או מקודדים תכלול הדלת גם  מעביר מתח , גלאי גיוחדים כמ

דריכל החליט על כך רק מגנטי, וכן מנגנון נעילה מטיפוס מגנט הצמדה ובמקרה שהא

  מנעול חשמלי. 

במקומות מסוימים, עפ"י קביעת יועץ הבטיחות והאדריכל, מנגנון המנעול יכלול רולר   .16

במקום לשונית סטנדרטית. הנ"ל יבוצע ללא תוספת למחיר הכללי של העבודה, ויכלול 

  את כל הנדרש לפעולה תקינה במקום, לשביעות רצון האדריכל.

יכללו ללא תוספת מחיר גם מזוזה כשרה , בית המזוזה יהיה מאלומיניום  כל הדלתות  .17

 10/10בגוון וצורה עפ"י בחירת האדריכל , המזוזה עצמה תיהיה מזוזת קלף מקורי 

  ס"מ עם כיתוב מקורי של סופר סת"ם מוסמך.

יוחדת מבהם צוינה נעילה הכוונה הינה לנעילה  ברשימות בכל מקוםי כ בזאת שדגמו  .18

  גילים.למנעולי הצילינדר הר בראת מעוז

כל דלת במסלול מילוט ו/או עפ"י קביעת יועץ הבטיחות תכלול גם ידיות +מנעולי   .19

עם מנגנון אנכי סמוי. מנעולי הבהלה עצמם יהיו  מדגם  PUSH BARבהלה מסוג 

SARGENT   80סדרה MD-12  8300  MORTISE) (+ (VERTICAL) 8400  אוYALE 

  7130  (MORTISE) (VERTICAL) 7120 +  אוCORBIN RUSSWIN 5600 ED- 
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)MORTISE(  +ED-5800 )VERTICAL או (VON DUPRIN  9875/9975 )MORTISE( 

  +VON DUPRIN  9847/9947 )VERTICAL(   או  ADAMS  RITE 8400 

)MORTISE(  +8600 )VERTICAL(  כל הידיות ומנעולי הבהלה יכללו גם פונקציות .

DOGGING .לתפיסת הלשונית , ואביזרים נגד ונדליזם  

  555 בריחים לפחות מסוג 2דלת מוברחת תיהיה גם מבוקרת ותכלול בין היתר גם   .20

ROCKWOOD ,2 570 שיקוע אביזרי ROCKWOOD   580ובריח חיצוני 

ROCKWOOD.  

במקרה של אי התאמה בין הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות אחרים   .21

וברות הנחיות מפרט טכני זה על הנחיות מסמכים אחרים ובכל מקרה תקבע הדרישה ג

  הגבוהה ו/או המחמירה יותר לפי החלטת האדריכל.

  

  בדיקת המוצרים  .12.02.03

הקבלן להגיש תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת. לגבי כל העבודה ובכל מקרה  על  .1  

בדיקות שוטפות של האדריכל בדיקת אב הטיפוס או הדוגמא לא מהווה תחליף ל

   והמפקח.

   הקבלן לא יחל כאמור בייצור הסדרתי טרם אישור כל הבדיקות.  .2  

  על הקבלן לקחת בחשבון את זמן הבדיקות בעריכת לוה"ז הכללי לסיום העבודה.  .3  

  

  הספקה ואחסנה  12.02.04

  מוצרי האלומיניום יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים.  .1

  צרים תהיה במקום מקורה ומוגן עפ"י אישור המפקח.אחסנת המו  .2

  כל מוצר שייפגם, לפני מסירת הבנין, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.  .3

  

  הרכבה  12.02.05

לפני עבודות הגמר ירכיב הקבלן ויעגן בכל הפתחים משקופים עוורים (מלבנים   .1

במהלך יקרון . מ 80 -מצופים באבץ בעובי שלא יפחת מ סמויים) מפלדה מגולוונת

העבודה יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, מאונכים ומאוזנים תוך 

  המלאה של האדריכל והמפקח. םהבטחתם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונ

 2- מ  בעובי שלא יפחת נת שטוחהפלדה מגולווכאמור מהמלבנים הסמויים יבוצעו     

 קס"מ והמרח 60המרחק בין העוגנים לא יעלה על מ"מ  40מ"מ. וברוחב שלא יקטן מ 

 עוגנים לגובה 3-ס"מ כאשר יהיו בכל מקרה לא פחות מ 15המלבן לא יעלה על  תנימפ

העוגנים יהיו מרותכים משני צידי המלבן , מחוברים בכל צד.  , לרוחב המזוזה 3-ו

  .316בברגים ועוגנים מנירוסטה 

חוצץ עד  1מ'  1חוצצים אנכיים זמניים לכל  מ' יוספו 1.50לכל משקוף שאורכו מעל     

מ"מ יש לתת מגרעות  50מועד הרכבת האלומיניום לכל משקוף ברוחב העולה על 

  ליציקת בטון (בצדדים ובתחתון).

ס"מ מתחת לפני  6משקופי הדלתות יותקנו בצורה שתבטיח ייצוב לעומק של לפחות   .2

  הריצוף, חלק זה ימרח בחומר איטום מאושר.
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מ"מ בהיקף  0.7(ע"ג פח פלדה  EPDMביריעות איטום בין הפריטים והקירות יעשה ה  .3

של  917ס"מ) וסיליקון נאוטרלי בגוון  90הפתח מחוזק בפרופיל שטוח עם ברגים כל 

DOW CORNING  אוSIKAFLEX 11 FC    או EMIFMASTIC PU40 האיטום בין .

או  SIKAFLEX 1Aאו  DOW CORNING 911הפריטים לבין עצמם יבוצע ע"י 

  .103סיליטום 

מ"מ עפ"י קביעת  0.5 - 1.5בדלתות חיצוניות יהיה הפרש גובה בין פנים וחוץ של   .4

  כלל, ללא תוספת מחיר פרופיל "איל ציפויים" או ש"ע.יהאדריכל ובכל מקרה י

הרכבת הפריטים למיניהם כוללת בין היתר גם אביזרים ומחברים בזויות שונות וזאת   .5

בטיח ביצוע קוים קשתיים ואלכסוניים. למרות שהמחברים למיניהם אינם ע"מ לה

  מפורטים ברשימות, רואים אותם ככלולים בעבודה ללא תוספת מחיר.

  

  בקרת איכות  12.02.06

  הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים.  .1

ת בכללותה, כשהיא בדיקות התפקוד תעשינה הן ע"ג אב טיפוס והן ע"ג כל המערכ  .2

  מותקנת בבנין.

  .1068העמידות תהיה בהתאם לנדרש בת"י   .3

  

  תאור הפריטים  12.03

  :ותהער  12.03.01

יתאים כל אחד  בכל מקום בו יש שילוב של יותר משיטת פתיחה אחת בפריט אחד,  .1

  מהם לדרישות הרלוונטיות בסעיפים להלן, תוך שמירה על הומוגניות המערכת.

  יכללו רשת מוסדית נגד יתושים כמפורט בסעיפים אחרים במפרט זה. החלונות  .2

  

                                       דלתות  12.03.02

" D57" או "AD65" או "4900דלתות האלומיניום והויטרינות יהיו ממערכת "קליל   .1

 לרבות פרופילים צרים, שיבוץ, חיבורי גרונג עפ"י קביעת האדריכל וכן כל מערכות

  הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל .

בין היתר, יכלול הפרזול גם ידיות כמפורט בסעיפים אחרים במפרט, צירי פין, מנעול   .2

חשמלי לרבות התקן מיוחד לפתיחה דו כיוונית (מיובא ע"י "אחים ביטר"), מנעולי 

  אחרים במפרט, רוזטות מוגנות, סטופר מגנטיצילינדר חבויים כמפורט בסעיפים 

הכל עפ"י קביעת  494או  485או סדרה  491מסדרת   Rockwoodמחוזק כדוגמת     

האדריכל. לגבי החלונות המשולבים בויטרינות ראה תיאור בסעיפים אחרים במפרט 

  זה. 

ימים כמו כן, תכלול המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים הנלווים והמשל  .3  

עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל. כמו כן כוללת העבודה גם ציפוי הויטרינות  

בציפוי מגן נגד פריצה כמפורט בסעיפים האחרים במפרט הטכני, וכן כל הדרוש 

  לסגירה מושלמת ותפעול נכון של המקום לשביעות רצון האדריכל והמפקח.

  אחרים במפרט זה. הגמר , הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים    
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לחליפין עפ"י קביעת האדריכל וללא תוספת מחיר יהיו דלתות האלומיניום   .4

" לרבות שיבוץ, חיבורי גרונג ו"פריצות" מפרופילים 2000והויטרינות ממערכת "קליל 

עפ"י קביעת האדריכל) לרבות סרגלי זיגוג מעוגלים (כגון  03681 ו/או 02454(או  01935

) עפ"י קביעת האדריכל וכן כל מערכות הפרופילים 02498ם (כגון ) או משופעי02534

,  02976והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל (כגון 

" או  STG 88). בין היתר, יכלול הפרזול גם ידיות "נורמבאו 02841,  02840,  04820

ם הפריט, צירי פין, " או פרזול מקורי שאושר תקנית עROCKWOODמתוצרת "

משאבות רצפה הידראוליות, מנעול חשמלי לרבות התקן מיוחד לפתיחה דו כיוונית 

(מיובא ע"י "אחים ביטר"), מנעולי צילינדר גמא, רוזטות מוגנות, סטופר מחוזק. לגבי 

  החלונות המשולבים בויטרינות ראה תאור בסעיפים אחרים. 

לים האטמים והאביזרים הנלווים והמשלימים כמו כן, תכלול המערכת את כל הפרופי  .5

עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל. הגמר, הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע 

  בסעיפים אחרים במפרט זה.

  

  חלונות  12.03.03

   תיהיו ממערכ הקבועים חלונות ה  .1  

" או AW75או " ,)05490 ,05290, 05292לל בין היתר את הפרופילים וכ( "4750"קליל              

כל הפרופילים וכן  סרגלי זיגוג, אטמים,ויכללו בין היתר   U11H" או 475"רום 

  והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן.

הפרזול יכלול, בין היתר, ידית הפעלה, מגיני ומחברי פינה, מחבר בדיד, מנגנונים,     

סקופית, מנעולי צילינדר וכן כל תפסים, צירים, מגביל פתיחה, חיבור חוץ, מרחקיה טל

  האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

  הגמר ,הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.    

קליל "חלונות הקבועים יהיו מסדרת לפי החלטת האדריכל וללא שינוי במחיר ה  .2  

לרבות סרגלי זיגוג מעוגלים  02454מפרופילים לרבות חיבורי גרונג ופריצות " 2000

)  וכן יכללו את כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י 02534(כגון 

  קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

  זה. מופיע בסעיפים אחרים במפרטבהתאם להזיגוג , הפרזול והגמר    

" ויכללו את 475"רום  " אוAW75או "" 4750חלונות הקיפ יהיו ממערכת "קליל   .3  

כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י פרופילי המסגרת המתאימים ו

  קטלוג היצרן.

הפרזול יכלול, בין היתר, ידית הפעלה, מגיני ומחברי פינה מחבר בדיד, מנגנונים,     

המאפשרות פתיחה מדורגת של הכנף  תפסים, צירים, מספרים טלסקופיות מנירוסטה

מעלות (המספריים יותקנו בשני הצדדים, ולא ילחצו על מערכת  90-פתיחה בעד ל

 Sobinco האטמים בכל מצב שהוא. המספריים יותקנו במסילה סגורה ויהיו מתוצרת

, מגביל פתיחה, חיבור חוץ, או פרזול מקורי שאושר תקנית עם הפריט) Siegeniaאו 

ים הנלווים והמשלימים עפ"י מרחקיה טלסקופית, מנעולי צילינדר וכן כל האביזר

  קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.
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  הגמר, הפרזול והזיגוג בהתאם למופיע בסעיפים אחרים במפרט זה.    

חלונות המרחבים המוגנים יהיו חלונות תקניים אטומים נגד גאזים עפ"י אישור פיקוד   .4  

" או רום ממ"ד תוצרת "קליל או "רזפל" תוצרתדרייקיפ  העורף. החלון יהיה מטיפוס 

ויכלול, בין היתר, מנגנון דרייקיפ נעילות פינה, סרגלי זיגוג אטמים,  "EXTALתוצרת "

פקקי ניקוז, ידיות צירים ברווחים, מחברי פינה, תפסים, לוחיות, מנעולי צילינדר 

וכד', פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום במידה שיש במידה 

  הם יהיו עשויים פלב"מ. -ים, קפיצים, פינים וכדומה בפינה ברגים, אומ

נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים במקומם, גם     

  תחת עומס וזעזועים.

החלון יכלול בין היתר גם את כל הפרופילים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י     

האדריכל. הזיגוג בלוח פוליקרבונט  קטלוג היצרן, הוראות פיקוד העורף ודרישות

 - בעובי שלא יפחת מ PVBמ"מ עם  5+6או זכוכית רבודה  מ"מ 6שקוף מלא בעובי 

  אישור הרשות המוסמכת.קביעת האדריכל ו, הכל עפ"י מ"מ 1.52

  .2חלק  4068פרטי ההרכבה של החלון יהיו בהתאם לת"י     

  .זהט בסעיפים אחרים במפר בהתאם למופיע הפרזולו הגמור    

  

    ציפויים , חיפויים ופרופילים  12.03.04

ציפוי המגן נגד פריצה יהיה מתוצרת חב' "אל סורג בע"מ" או חברת "גלאס מיגון" או   .1  

חברת "מגן שמש", ויהיה ע"ג הזיגוג בכל פריטי האלומיניום. הציפוי יהיה בעל 

שוי מסיבי מיקרון, ויהיה ע 350שקיפות אלקטרומגנטית מושלמת בעובי כולל של 

להדבקה בלחץ בעל שקיפות  PSפוליאסטר בשכבות שתי וערב וכן שכבת דבק אקרילי 

  אופטית מושלמת, וכח הצמדות חזק ביותר. 

 4200גר'/מ"ר. הציפוי יעמוד בחוזק קריעה של  18כמות הדבק בציפוי תהיה לפחות   .2  

  ק"ג/סמ"ר בכיוון המכונה. 

ה עמיד בפני כימיקלים, עמיד בשינויי טמפרטורה, הציפוי יתן הגנה נגד שריטות, יהי  .3  

ותקנים   .A.N.S.Iעמיד בפני אש  ובפני לחות. הציפוי  יעמוד בדרישות בתקן 

. עפ"י  UV – 8%, חדירת קרני  87% –ישראליים רלוונטיים. מעבר אור דרך הציפוי 

  קביעת האדריכל ישולב בציפוי גם ציפוי מגן נגד קרינת שמש.

  בוצע על פני שטח הזכוכית כולו לפני הרכבת האלומיניום.ההדבקה ת  .4  

  לחילופין,  החלונות יכללו סורגים ע"פ דרישות גורם הביטחון.    

  

    רשתות  12.03.05

כנפי הרשת המוסדית יהיו עשויות מפרופילים זהים לפרופילי הכנפיים המזוגגות,   .1  

יקון ולניקוי נוחים. הרשת ינועו במסילות נפרדות ונוספות, יהיו ניתנות לפירוק, לת

תיתן הגנה מלאה בפני חדירת יתושים וחרקים שונים. הרשת תהיה שלמה, ללא 

קפלים, קרעים, פגמים ו/או חיבורים, והיא תהיה מתוחה במסגרת המהודקת בפרופיל 

מ"מ  1.7מלבני היקפי ומודבקת באפוקסי. החוטים יהיו מקבילים למסגרת (מרווח 
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תהיה רשת מוסדית עשויה חוטי אלומיניום בקוטר שלא יפחת    בין החוטים). היריעה 

  ניוטון לממ"ר. 225 - מ"מ. חוזק החוט בקריעה לא יפחת מ 0.8 - מ

) הגמר והפרזול  בהתאם למופיע בסעיפים 04-8423977(ספק: רקמת פלדה בע"מ     

  אחרים במפרט זה.

  

  תריסים  12.03.06

מ"מ  50 -" עם רשת, בסיס לרפפה תריס הרפפות הקבוע יהיה מדגם "קליל רף  .1  

, משקוף לרפפה 04825מ"מ מפרופיל מס'  50, שלב לרפפה 04824מפרופיל מס' 

מסדרת  02943, בתוך מסגרת פרופיל מס' 00133ופרופיל מס'  04864מפרופיל מס' 

(משקוף עם הלבשה), מורכב על משקוף עיוור, וכן כל האביזרים  4500קליל 

  י קטלוג היצרן ובהתאם לדרישות האדריכל.והפרופילים המשלימים לפ

  פרופילי אלומיניום".-עפ"י הוראות עבודה של "קליל  - EPDMאיטום סיליקון ואטמי   .2  

ימנע העברת רטיבות ו התריס יכלול את כל הפרופילים והחזוקים עפ"י קטלוג היצרן  .3  

יע בסעיפים הגמר והפרזול בהתאם למופ לשביעות רצון האדריכל. ,ו/או רוח כלשהם 

  אחרים במפרט זה.

  

  תכולת העבודה   12.084

כל חלק מהעבודה הוא קומפלט וכולל בין היתר גם תכנון יצור, הובלה, הרכבה,   .1

חיזוקים, חיבורים, עוגנים, צביעה, איטום בידוד (אקוסטי, טרמי, כימי וכד') חומרי 

קינה במקום וכן עזר, פיגומים וכן את כל החומרים והאמצעים הדרושים לפעילות ת

  את כל הנדרש למניעת חדירת מים רוח וכד'.

בנוסף למופיע בסעיפים הקודמים תכלול העבודה, ללא מדידה נפרדת, בין היתר, גם:   .2

אלגון, צביעה, איטום, בידוד אקוסטי, טרמי, וכד'. ליטוש הרכבות, התקנות, כל , זיגוג

רים הידראוליים, מחזירי שמן, הפרזול הנדרש, מסילות לסוגיהן, מעצורי דלתות, צי

עינית הצצה, מעצורים, סוגרי רצפה, (משאבות), מנעולים למיניהם לרבות מסטר, 

תכנון מפורט, להגנה, לשינוי גוון, לאיטום וכד',  –פילם לזיגוג רוזטות מחוסמות, 

חלונות לשחרור עשן (עם קשר למערכת  מלבנים ומלבנים סמויים, רפפות, רשתות,

תריסים בשלמותם על כל אביזריהם ומנגנוניהם, מסעדי תריסי אוורור  ן)גילוי אש/עש

מעקות מחומר שונה של המעקה, אדני אלומיניום פנימיים, כיסויים, בידודים 

. תכניות יצור השלמות אנכיות ואופקיות בין הפריטים לאלמנטים אחרים, אטמים

ים, רכיבים מיוחדים , והרכבה, יצירת דוגמאות ואבות טיפוס ובדיקתם, מלבנים סמוי

    סורגים ושבכות פלדה משולבות, וכן  אלמנטי הצללה למיניהם פנימיים וחיצוניים. 

כמו כן נכלל במחיר העבודה, ללא תוספת מחיר, גם התאמות פרופילים, חיתוכים   .3

והתאמתם בצורה לא סטנדרטית, כיפופים, "גילוח", הדבקה, מתיחה או כל צורה 

  ו עבוד עפ"י קביעת האדריכל ו/או המפקח.אחרת של צרופים ו/א

 בידוד טרמי של הפרופילים וכן במחיר העבודה נכלל, ללא תוספת מחיר, בין היתר גם  .4  

יצירת וכיסוי אדנים פנימיים מפח אלומיניום לכיסוי מזוזות הקפיות וסיפים של 

טמים חלונות ודלתות לכל עובי הקיר המוגמר. כמו כן נכללים גם כל ההפרדות והא

האנכיים והאפקיים (מסנדוויץ פח אלומיניום ממולא פוליאוריתן מוקצף) בין 
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פרופילים שונים כגון בולנוס עפ"י  הפריטים לבין הקירות ו/או העמודים הניצבים.

  בחירת האדריכל.

מגבילי פתיחה לחלונות ודלתות המסוגלים להחזיק את הכנף פתוחה כנגד רוחות של     

  קמ"ש לפחות. 40

  יגון פריטים ע"י סורגים משולבים למיניהם נכלל במחיר העבודה, ללא תוספת מחיר.מ  .5  

ללא בכל פתח אשר אינו מסורג או בפתח אחר, עפ"י קביעת האדריכל, יכלול החלון,   .6  

, גם מגביל פתיחה כפוף למפרט מת"י באופן שהחלון לא יוכל להיפתח תוספת מחיר

  ס"מ. 10-מעבר ל

 10לל ללא תוספת מחיר גם תכניות עדות, הוראות אחזקה מונעת ,  במחיר העבודה נכ  .7  

ק"ג צבע (מכל גוון) ו/או חומר מיוחד לתיקון פגיעות בציפוי באנודייזד (מכל גוון) 

  , הזכוכיות חתוכות למידות עפ"י הוראות המזמין. 2%מוצרי פרזול וזיגוג בשעור 

פריטי אלומיניום רגילים , קירות  כל המוזכר לעיל מתייחס לכל סוגי הפריטים כגון  .8  

  מסך וחיפוי אלומיניום.

במחירי העבודה כלול ללא מדידה בנפרד בין היתר גם ביצוע בדיקות מכון התקנים   .9  

וגם תיקונים להבטחת התאמה מלאה של כל העבודות והמוצרים לכל התקנים 

התקנים  ומפרטי מכון התקנים וזאת על ידי הקבלן ועל חשבונו . בנוסף לרשימת

במפרט הכללי ושתחול בשלמותה  12ומפרטי מכון התקנים המאוזכרים בתחילת פרק 

על עבודה זו יחולו בין היתר גם התקנים ומפרטי מכון התקנים הבאים: תקנים : 

  .171,211מפרטי מכון התקנים:  1139,1878

  :הערה  .10  

התכניות ו/או  במקרה של סתירה ו/או אי הבנה בין התיאור לבין מסמכי המכרז,    

התקנים ו/או דרישות הרשויות המוסמכות תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה 

    יותר עפ"י קביעת האדריכל.
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  מסגרות חרש -  19פרק 

  

  הנחיות כלליות   19.01

  

  Shop Drawingsתכניות ייצור   19.01.01

של  19003סעיף במסגרת עבודתו , יכין הקבלן תכניות ייצור ותכניות הקמה כמפורט ב  .1  

  . 1225המפרט הכללי והנחיות ת"י 

הנ"ל תקף הן לאלמנטים כגון סככת שער המטענים, מדרגות וכו' והן לאלמנטים אשר   .2  

  במסגרת תכנון ביצוע ע"י הקבלן. הם

  

  כללי  19.01.02

  . Fe360כל פרופילי הפלדה ופחי הפלדה יהיו מפלדה מחוזק  .1

 .918ה" לאחר ייצור וגמר ריתוכים, לפי ת"י הפלדה תעבור גלוון באבץ ב"טבילה חמ .2

  מסגרות החרש המגלוונות תצבענה בהתאם לאמור במפרט המיוחד. .3

  חיבורי מסגרות חרש במפעל ייעשו בריתוך. לא יותר ביצוע מחברים באתר ע"י ריתוך. .4

כל הפרופילים מצינור מלבני או עגול, שאורכם גדול מהמסופק ע"י היצרן, ייוצרו  .5

המירבי, עם כמות מזערית של התנגשויות. בכל התנגשות יעובדו  מקטעים באורך

קצות הפרופילים עם פאזות,  ירותכו בפנים שרוולים והחיבור ייעשה בריתוך הקשה. 

  בליטת חומר הריתוך תושחז.

  כל הריתוכים יושחזו לפני טבילה באבץ חם כמפורט להלן. .6

פורט במפרט הכללי בסעיף הקפדה מיוחדת תידרש בכל חיבור בין צינורות בהתאם למ .7

ב"חיתוך צינורות". הריתוכים יבוצעו מסביב לכל קווי החיבורים, בעובי אחיד  19024

  אשר יבטיח את אותו החוזק כמו האלמנט המתחבר.

אורך הריתוכים, אם לא צויין אחרת, יהיה בהיקף כל קו המגע בין פרופילים ו/או  .8

 א יהיה פחות מחוזק האלמנט המתחבר.פחים. עובי     הריתוכים יהיה כזה שחוזקם ל

  

  דיוק  19.01.03

כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את   

  המיקום ואת אנכיות ומישוריות ההרכבה.

הסיבולות המותרות (טולרנסים מותרים) בייצור האלמנטים תיקבענה לפי התקן האמריקאי   

AISC  בהרכבה תקבענה כדלקמן :ואילו הסיבולות  

  בברגי עיגון  .1  

  מ"מ. 1± -מרחק בין ברגי עיגון באותה קבוצה   1.1    

  מ"מ. 3±מרחק בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון   1.2    

  מ"מ. 5 –+ מ"מ לבין 25בין  –מפלסי פני בורג ביחס למפלס מתוכנן   1.3    

       בעמודים  .2  

  מ"מ. 2±למיקום מתוכנן מיקום פלטות לעמודים ביחס   2.1    
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  מ"מ אורך עמוד. 10,000מ"מ לכל  2±אנכיות עמוד   2.2    

  השגיאה לא תהיה מצטברת ותתוקן בהרכבת העמוד הבא.  2.3    

  בקורות  .3

  מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל  3± -סטייה מקסימלית מקו ישר בקורות     

  מ"מ. 2± –במפלס רכיבים ביחס למתוכנן     

  לימרווח מקסימ  .4  

  מ"מ. 0.5- הרווח המקסימלי במקום כלשהו בין משטחי המגע לא יגדל מ    

  בחיבור עמודים על ידי פחים המושחזים לקבלת מגע מלא לא יותר מרווח כלשהו.    

  

  ריתוכים  19.01.04

אלקטרודות: הקבלן יציג אישור מעבדה מטלורגית, מאושרת ע"י המפקח, על התאמת   .1  

  עתידות לחבר. האלקטרודות לסוג הפלדה שהן

  רתכים: חייבים להיות בעלי הסמכה בתוקף לסוגי הריתוכים שהם עתידים לבצע.  .2  

בדיקת ריתוכים: המפקח יבחן את הריתוכים, שיחליט עליהם, באמצעות מעבדה   .3  

מאושרת וכל ליקוי בריתוכים יתוקן לפי הוראותיו ולפי קביעותו הבלעדית, על ידי 

  הקבלן ועל חשבונו.

  

  גלוון ב"טבילה חמה"  19.01.05

  מפעל הגלוון  .1  

כדוגמת מפעלי  ISO 9002הגלוון בטבילה באבץ חם יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן    

  החטיבה לגלוון וליפוי פלדות בקרית מלאכי או בערד. –פקר 

  כללי  .2  

כל הפלדה למסגרות חרש, תהיה מגולוונת בטבילה באבץ חם לאחר ייצור   2.1  

  כולל כל פחי העזר, העוגנים וחומרי הלוואי. וגמר ריתוכים,

טעים לצורך הגלוון תוך הקבלן יגיש לאישור המפקח חלוקת האלמנטים לק  2.2  

  כמות החיבורים באתר למינימום ההכרחי.צמצום  

  הפלדה  2.3    

  הפלדה תהיה מסוג "מתאים לגלוון" כמקובל בשוק.  2.3.1      

  פלדה בלתי מורגעת Din 17100 הפלדה המתאימה לגלוון תהיה לפי  2.3.2      

        )Rimmed Steel (UST 37 או פלדה מורגעת באלומיניום  

        )Killed Aluminum (RST 37 .או פלדות ש"ע  

הרכב אופייני של פלדות מתאימות לגלוון מכילות את היסודות   2.3.3      

  הבאים אם בנפרד ואם בצרוף:                   

  C   0.25%                     -מפחמן פחות   2.3.3.1          

  P    0.02%                     - זרחן פחות מ  2.3.3.2        

  Mn  1.35%                     - מנגן פחות מ  2.3.3.3        

  Si    0.03%                     - צורן פחות מ  2.3.3.4        

  המוצר יהיה מחומרים בהרכב כימי, טיב שטח אחיד.  2.4    
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  הכנה לגלוון  19.01.06

בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך החומר העלולים לגרום עיוות בזמן הגלוון יש לסדר   . 1  

  את סדר הריתוכים בהתאם למקובל באלמנטים שצריכים לקבל גלוון.

תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרופילים וארגזים מפחים מרותכים. יש להימנע מגלוון       .2  

  ופילים בעלי דופן עבה ביחידה אחת.פחים דקים המחובר לפר

האלמנטים יקבלו הכנה לגלוון על ידי הכנת חורים ומעברים לנוזל הגלוון בזמן      .3  

הטבילה באמבט לפי הכללים המקובלים בנושא זה. כל החורים יסתמו בפקקים    

  שיאושרו מראש ע"י המפקח.

עלולים לגרום לנזילת חומצה     הריתוכים יהיו מלאים, ללא חורים או חללים זעירים ה  .4  

  לאחר הגלוון.

יש לתכנן ולהכין את כל הדרוש לתליית הפריטים לצורך השינוע בעת הגלוון באופן        .5  

  שיובטח גלוון מלא גם במקומות התליה.

  יש לסמן את החלקים באופן שישתמר לאורך כל תהליך הגלוון.  .6  

  

  תקנים  19.01.07

פרט לעובי הציפוי  1979וגיליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918"י הגלוון יבוצע בהתאם לת  

  כמפורט להלן. ASTM 123Aשיהיה בהתאם לתקן האמריקאי 

  

  חומרים לציפוי  19.01.08

 -לפחות, ויכיל לא פחות מ .Good Ordinary (G.O.Bהאבץ לציפוי יהיה באיכות (  .1  

  אבץ טהור. 98.5%

  .0.03%האבץ תעלה על  תכולת האלומיניום באמבט  ב.   .2  

  

  תהליך הגלוון  19.01.09

רכיבי הפלדה יעברו ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים (פלקס) וטבילה   

  מעלות צלסיוס. 450באמבט אבץ נוזלי בטמפרטורה של 

  

  עובי שכבת הגלוון  19.01.10

  .1979      מדצמבר, גיליון תיקון 918עובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לת"י   . 1  

  .ASTM 123Aעובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לתקן האמריקאי   . 2  

  

  מראה הציפוי  19.01.11

  הציפוי יהיה רציף וללא פגמים.  . 1  

  פגמים קטנים יתוקנו בצבע עשיר אבץ.  . 2  

  

  בקרת איכות  19.01.12

  .ISO 9002תבוצע במפעל שהינו בעל תקן   . 1  
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למפקח לבצע בדיקות בכל שלבי הייצור ע"פ קביעתו. הקבלן יגיש בנוסף, יתאפשר   .2  

  למפקח את כל הסיוע הנדרש כולל ביצוע הבדיקות.

  

  חזות הריתוכים  19.01.13

 יוקפד על ריתוכים מלאים, רצופים ואחידים כדי להקנות לקונסטרוקציה מראה אסתטי  

  הריתוך. שלא ייראה מקוםשטעון אישור המפקח. ריתוכי הארכה במידה ויאושרו יושחזו כך 

  

  ברגים  19.01.14

  .T316כל הברגים יהיו ברגי פלב"ם מסוג   .1  

 הנ"ל מתייחס הן לברגי העיגון המבוטנים והן לברגי החיבור שבין חלקי העמודים    

  השונים ו/או המרישים.

חלקי  . ברגי החיבור בין8.8- ברגי העיגון המבוטנים יהיו בדרגת חוזק שלא תקטן מ  .2  

  .5.6-כת האחרים יהיו בדרגת חוזק שלא יקטן מהמת

  , כסכום כולל של:לפחותבמחבר יקבע,  אורך הברגים  .3  

  עובי האלמנטים שבחיבור.  3.1    

  דיסקית/דיסקיות בהתאם לדרגת החוזק של הברגים ונוהל התקנתם.  3.2    

  אום (או שניים, כשהשני משמש כאבטחה כנגד שחרור).  3.3    

  גד שחרור האום (דיסקית קפיצית או אמצעי אחר).אמצעי אבטחה נ  3.4    

 3 כריכה כשמשתמשים באמצעי אבטחה, או 1בליטה נוספת בגובה של   3.5    

  כריכות כשאין אמצעי כזה.

 אורך הבורג הסופי יהיה בהתאם לאורכים התקניים, ולפחות באורך שנקבע  3.6    

  לעיל.

  בסכום כולל של: תלפחומעל לבטון של בורג עיגון יהיה  הבליטהאורך       

  עובי פלטת הבסיס של המבנה.

 מרווח הדיוס (כולל אום פילוס).  3.6.1

  (שני) אומים מעל פלטת הבסיס (אחד האומים הוא אום אבטחה).  3.6.2

  ) אום, לפילוס, מתחת לפלטת הבסיס.1(  3.6.3

  ) דיסקיות מתחת לאומים.1+1(  3.6.4

3.6.5  x2 בטון.עובי האום כמרווח, מירבי, עד פני ה  

  מ"מ, מעל לאום העליון. 5כריכה אחת +   3.6.6

  מ"מ, בגלל סטיות אפשריות ביציקת פני הבטון.  15  3.6.7

  

  קוטר החורים לברגים   19.01.15

  הערכים הם: לברגים רגילים 10.2.41סעיף  1225/1יגדל מקוטר הברגים כנאמר בת"י   

  מ"מ. 24מ"מ לברגים רגילים שקוטרם עד  2  

  מ"מ. 24ם רגילים שקוטרם מעל מ"מ לברגי 3  

  מ"מ. 24מ"מ לברגי עיגון שקוטרם עד  4  

  מ"מ. 24מ"מ לברגי עיגון שקוטרם מעל  6  
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  דוגמאות ייצור  19.01.16

  כגון עמוד,  מריש וכד'.  1:1על הקבלן מוטלת החובה לייצר דוגמא מכל אלמנט בק.מ.   

  של הקבלן.הדוגמא תבוצע לאחר הגשה וקבלת אישור לתכניות הייצור   

 רק לאחר אישור הדוגמא ע"י המפקח יורשה הקבלן לגשת לייצור האלמנטים בבית  

  המלאכה.

  

  צביעת אלמנטי הפלדה המגולוונים   19.01.17

מקומיים, אם יידרשו ע"י ניקוי האלמנט, שטיפה במדלל, צבע אפוקסי  –תיקוני גלוון   . 1

יקרון עם זמן ייבוש מתאים מ 70+ 30בשתי שכבות ( SSPCלפי תקן  .H.Sעשיר אבץ 

  בין השכבות).

  מיקרון, זמן ייבוש לפי הוראות היצרן. 60אפוגל דו רכיבי בעובי של  –שכבת צבע יסוד   . 2

מיקרון כל אחת, לפי הוראות  6טמגלס ברק משי בשתי שכבות של  –שכבה עליונה   . 3

  היצרן, הגוון לבחירת האדריכל.

  

  אקוסטי בשיטת "קלזיפ" חיפוי גגות ע"י מערכת פנל   19.02

  

  כללי  19.02.01

חיפוי הגג יעשה ע"י פנל אקוסטי תרמי הבנוי משכבה עליונה מפח מכופף בשיטת   .1  

"קלזיפ" של לב' "קורוס" ושכבה תחתונה מקסטות פלדה של חב' טיסן הגרמנית. 

  ס"מ מינימום. 10ס"מ, גובה הקסטה  60-מידת רוחב של הקסטה כ

ורכב חומר מבודד. המערכת הנ"ל תורכב על גבי מסגרות פלדה בין שתי השכבות י  .2  

  מ'. 2.5-מפרופילים מעורגלים, כאשר המפתח החופשי בין ציר המרישים הינו כ

  הקבלן רשאי להציע מערכת חיפוי חלופית שוות ערך לזו המוצעת.    

  

  : תיאור השכבות  19.02.02

   שכבה תחתונה  .1

יצב לאגדים תוצרת ד.ס. רוחב בסיס בנ D - LOCK T100תבוצע מקסטה   1.1  

מ"מ מינימום. בבסיס  100מ"מ וגובה דופן הקסטה  600הקסטה יהיה 

  מ"מ לצורך חיזוק.  100מ"מ כל  10-ובדפנות יהיה כפף נוסף של כ

  הפח יהיה מגולוון וצבוע.      

עובי הפח התחתון יקבע לפי חישובים סטטיים שיבוצעו ע"י הקבלן ויאושרו   1.2    

  מין.ע"י המז

מטר, מינימום שני שדות, ז"א אורך  2.5-החישובים יתאימו למפתחים של כ      

  ) .19.10.03מטר (ראה סעיף  5הפח יהיה מינימום 

, הפח יצבע בשכבת PVDFהצביעה בגוון לפי בחירת האדריכל, סוג האבקה       

  הגנה גם מצידו הפנימי.
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 4הילטי מתאימים ( הקסטות יחוברו לפרופיל הקונסטרוקציה ע"י מסמרי  1.3    

" 1" באורך 1/4מסמרים לכל קסטה) בין הקסטות יבוצעו ברגי איסכורית 

  מגולוונים.

   שכבה אמצעית  .2

ס"מ,  40/120קליפסים לתפיסת השכבה העליונה. מורכבים במשבצות של   2.1  

הקליפס יורכב על דופן החלק האופקי העליון של הקסטה ע"י שני ברגי 

  ".1ורך " א1/4איסכורית קוטר 

מיוצר בשיחול וחתוך  T-מ"מ. ה 85מ"מ ובגובה  60ברוחב  Tהקליפס בצורת   2.2  

  מ"מ. 60לרוחב 

  שכבה עליונה  .3

מ"מ ביחידה אחת מצד לצד באורך  1קלזיפ אלומיניום מפח אלומיניום בעובי   3.1  

מטר מחובר לקלזיפ ע"י לחיצה ללא ברגים במישור העליון. לאחר  30- של כ

הפח יעורגל לרדיוס הדרוש במכונת ערגול  400/65במידות  יצור הקלזיפ

  מתאימה.

הקלזיפ יונח על הקליפסים וילחץ בלחיצה ידנית ע"י מכשיר קלזיפ ידני   3.2  

ולאחר מכן במכונת קלזיפ חשמלית. לאחר הלחיצה במכשיר החשמלי יתקבל 

  מישטח אטום למים ללא ברגים במישור העליון.

ביחידה אחת מקצה לקצה ללא תפר רוחבי לאורך יש לבצע את הקלזיפ   3.3  

היחידה, גם אם יהיה צורך ביחידות פח שאינן מלבניות אלא טרפזיות. על 

  הקבלן להוציא תוכנית קלזיפ עליון ולציין את היחידות שאינן מלבניות.

בגוון לפי  PVDFמ"מ צבוע באבקת  1הפח לקלזיפ יהיה אלומיניום בעובי   3.4  

  בחירת אדריכל.

 15ק"ג/מ"ק בעובי  24בתוך הקסטה התחתונה יונח צמר זכוכית בצפיפות  – בידוד  .4

  ס"מ.

. PVDFמ"מ צבוע  2: בקצה החיפוי יבוצע "בולנוז" מפח אלומיניום בעובי פרטי קצה  .5

המים יגיעו לפנים הבולנוז ויצאו החוצה דרך חורים אוולים שיבוצעו בו לפני הכיפוף. 

יסכורית מפלב"מ. במידה ולא ניתן לערגל את הרדיוס הבולנוז יחובר ע"י ברגי א

הדרוש לבולנוז על הקבלן יהיה לייצר את הבולנוז ברדיוס המתאים במכות מכונה כל 

  ס"מ. 0.5-כ

  

  תכנון חיפוי הגג ע"י הקבלן  19.02.03

חיפוי הגג תתוכנן ותבוצע ע"י הקבלן. על הקבלן מוטלת החובה להגיש למזמין   . 1

מלאים המוכיחים את יציבות החיפוי. החישובים יוכנו ע"י מהנדס חישובים סטטיים 

  קונסטרוקציה רשוי בעל ניסיון שיועסק ע"י הקבלן.

", הן של workshop drawings" יהיה על הקבלן להגיש תכניות עבודה ותכניות בנוסף  

  הקונסטרוקציה והן של האדריכלות וכל זאת לאישור המזמין.

לן יוגשו החישובים הסטטיים והתכניות ברמה של תכנון עם הגשת הצעתו של הקב  . 2

  מוקדם ותכנון סופי.
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עם זכייתו של הקבלן במכרז יוגשו החישובים הסטטיים והתכניות ברמת תכנון   

  מפורט.

הקבלן יתחיל בביצוע עבודת ההרכבה של מערכת חיפוי הגג אך ורק לאחר שיקבל את   . 3

  כניות ע"י המזמין.אשור המזמין, לאחר בדיקת החישובים והת

  

 מזחלות ואביזרים לניקוז מי גשם   19.02.04

המזחלות תהינה עשויות בקטעים ארוכים ככל הניתן כדי להפחית את מספר   .1  

  החיבורים בהארכה.

מ"מ. ההארכה תבוצע  2המזחלות עשויות פח מגולוון בטבילה חמה בעובי של לפחות   .2  

בקוטר מתאים. בחיבור יבוצע תיקון  Z-11מ"מ עם אלקטרודות  1.5בריתוכים בעובי 

  גילוון.

מ"מ,  5תלית המזחלות אל קונסטרוקציית הגג תבוצע ע"י תליות מפח בעובי   .3  

 1.0מגולוונות בטבילה חמה ומעובדות לצורת המזלחות במרחקים שאינם עולים על 

  מטר זו מזו.

לוון וצבוע. פרטי מפח מג  "4הקבלן יחבר את המזחלות אל צנורות מי גשם בקוטר  .4  

החיבור כוללים בין השאר ברדס (קולטן) מגן בכניסה לצמ"ג, ברך זווית וברך ביציאה 

  להרחקת מי גשם מהמבנה.

 0.8 כל האביזרים הנ"ל מפח מגולוון וצבוע (בגוון לבחירת האדריכל) בעובי לפחות  .5  

  מ"מ, הכל לפי תכנית אדריכל ואישור המפקח.

  

  (בנוסף לאמור במפרט הכללי)לת מחיר כואופני מדידה ות  19.03

 חלקי הקונסטרוקציה השונים יימדדו לפי משקלם (בטונות).  .1

כל הפחים הזוויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך או מחובר בברגים  .2

לרכיבי הפלדה הראשיים יימדדו לפי משקלם בסעיף של הרכיבים הראשיים, אליהם 

 הם מחוברים.

קפיציות, פלטות פילוס, דסקיות התאמה, פחיות טכנולוגיות וכל  ברגי עיגון דסקיות .3

אביזרי העזר הנדרשים נכללים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד. כמו כן 

  משקלם אינו מצטרף למשקלי האלמנטים.

מודגש בזאת שמשקל האלמנטים הנו המשקל התיאורטי המתקבל על בסיס מידות  .4

 האלמנטים בתכניות.

ידה כוללים בין השאר את החומרים הייצור, הגלוון, הצביעה, תכניות מחירי היח .5

  הייצור והדוגמאות וכל העבודות והמלאכות הדרושות להצבה וקיבוע במבנה.

בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים יבוצעו בהתאם להוראות המפקח והתשלום בגינן  .6

 כלול במחירי היחידה של האלמנטים השונים.

ימדדו ביחידות שטח בהתאם לפריסת החיפוי. מחירי היחידה עבודות חיפוי גגות י .7

 גילוון, צבע בתנור,כוללים בין השאר את לוחות החיפוי, אלמנטי החיזוק והסגירה,

ברגיי החיזוק למיניהם, האיטום והבידוד, הפלשוגים למיניהם, האביזרים, האטמים 

בהיקף הפתחים, ואלמנטי הגמר, פחי סיום, איטום  בין פחים, חיבורים, הלבשות 
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מעבר בין חיפויים, צמר זכוכית וכיוב', וכל האביזרים והמלאכות הדרושים לקבלת 

חיפוי מושלם. כמו כן כולל המחיר את החישובים, הכנת תכניות ייצור שעל הקבלן 

 להגיש לאישור המתכנן.

 מחירי היחידה עבור מזחלות ואביזרי ניקוז מי גשם , נמדדים ביחידת קומפלט.  .8
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   מבנים בתכנון וביצוע ע"י הקבלן – 21 פרק

  
  תאור העבודה  21.01

  מבנים יבילים  21.01.01

  התאור המפורט להלן מתייחס לתוכניות האדריכלות המצורפות למכרז ובא להשלימן.  

  )קונסטרוקציה( השלד לתכנון הנחיות  א.

  :כללי  .1

 להלן המובאות התכנון להנחיות בהתאםיהיה  המבנה שלדתכנון   1.1

 שלד של והמלא המפורט הקונסטרוקטיבי לתכנון המתייחסותו

  .המבנה

  . למכרז המצורפות אדריכלות תכניות על יתבסס השלד תכנון   1.2

יבילה, - המבנים (מלבד הממ"מ) תוכננו לאפשרות של בניה קלה  1.3

פאנל או ש"ע -לשלד, חיפוי אקווה פלדה קונסטרוקצייתכלומר 

רות פנים, בידוד צמר סלעים/צמר לקירות חוץ, גבס דו קרומי לקי

  זכוכית כנדרש, פנלים מבודדים לגג וכן הלאה.

  כל סטיה מכך בתכנון לביצוע תובא לאישור המזמין והמתכננים.        

הפרגולות החיצוניות יבנו מפרופילי אלומניום לפי המפרט להלן, ע"פ   1.4

על התכניות והפרטים הרלוונטיים, כולל קירוי פוליקרבונט. מודגש ש

הקבלן להכין עיגון קונסטרקטיבי לפרגולה בקירות המבנים ובקרקע 

  ולהגיש תכנון מפורט של הפרגולות לאישור המזמין והמתכננים.

 :טכניות והנחיות המבנה לתכנון עומסים  .2

 התקנים בדרישות לעמוד תתוכנןים המבנ קונסטרוקציית  2.1

 ורעידות רוח עומסי, שימושיים לעומסים העדכניים הישראליים

 בתקנים המוגדרים ביותר המסוכנים העומסים צירופי לרבות, אדמה

  .מבנים של זה סוג לגבי המתאימים

  עומסים מיוחדים יוגדרו בנפרד.  2.2

 :איטום  .4

   .מים לחדירת אטומים יהיו המבנה חלקי כל  4.1

 ישולבו האיטום ופרטי, האיטום יועץ הנחיות לפי יבוצע האיטום  4.2

  . טרוקציהקונס בתכניות

  :תרמי בידוד  .5

 בניני של תרמי בידוד: 3 חלק, 1045 י"ת בדרישות יעמוד המבנה  5.1

  .משרדים

  .למבנה תרמיים חישובים יגיש הקבלן  5.2

לצורך הכנת החישובים יעסק הקבלן, על חשבונו, יועץ תרמי בעל         

ניסיון אשר יחתום על הצהרה כי המבנה תוכנו ובוצע בהתאם לת"י 

  במיוחד יקפיד המזמין עם הקבלן על ביצוע גשרי קור.. 1045
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  דרישות נוספות  .6

עבודות נוספות בשלד שידרשו לביצוע הקבלן יקח בחשבון בהצעתו   6.1

אשר אינם מופיעות בתכניות ו/או במפרט זה על נספחיו ודרושות 

לביצוע השלד לפי כל דין ו/או מיטב כללי המקצוע ו/או דברים 

  , ובין היתר גם:ההיתר וכל דין הנגזרים מתכניות

כל אביזרי המתכת הנדרשים כגון פלטקות עיגון, זויתנים,   א.

עם שבכות, הכל מפלדה בגילוון חם לאחר תעלות ניקוז 

  .316ביצוע כל הריתוכים מראש או נירוסטה 

הקבלן יקח בחשבון מניסיונו כי ידרשו בין היתר פתחים   ג.

ציקה, חיזוקים וקורות נוספים, חיזוקים על ידי השלמות י

משנה לתמיכת פתחים וציוד, מעקות, הגבהות בטון, ווטות 

ברצפה, קירות ווטות בהפרש מיפלסים ובפיתוח, הנמכות 

הפרשים בין מפלסים, ספים לאיטום, הגנה על האיטום 

מבטון באזורי הציוד בסיסים לציוד, קורות לציוד, רצפות 

בהות למעקות, כפולות, גלריות ואינטרסולים לציוד, הג

חיזוקים וקורות משנה סביב לפתחים, כניסה של מעברי 

צנרת, תעלות, הנמכות ברצפות ובתקרות, קורות עזר, 

אביזרי פלדה לתלית מערכות ואלמנטים מבטון נוספים אשר 

  יידרשו בנוסף לאלו המפורטים בתוכניות המכרז.

כל התליות תעשנה לפי התקנים, המפרט הכללי וחוקי           

נון והבניה. הגגות יתוכננו מראש לעמידה במשקל התכ

  המתקנים שיתלו עליהם.

המזמין יוצא מתוך ההנחה כי הקבלן מנוסה בביצוע סוג עבודות כגון   6.2

  אלו ויש לו הניסיון בהערכת עבודות אלו במסגרת ההצעה. 

לכן בעצם הגשת הצעתו הקבלן לוקח על עצמו את כלל האלמנטים         

  במחיר הצעתו.השונים ככלולים 

שינוי בעומסים שידרשו מהתאמת ריצופים, שיפועים וניקוזים, ציוד   6.3

לצורך מתקנים טכניים עומסי עבודה ועומסי פיתוח והתאמה 

למערכות ותשתיות זאת לפי דרישות תאום עם רשויות והגורמים 

  הרלבנטיים מחיצות וכד' כלולים במחיר ההצעה.

, בעיגולים וכד' וכמו כן תוספות המחיר כולל יציקות בשיפועים        

  נדרשות לבטון (סופרפלסטיסייזר וכד'). 

לא תתקבל כל טענה של הקבלן על אי ידיעת אלמנטי בטון שונים,   6.4

עליו לדעת מניסיונו כבעל מקצוע המנוסה בבניית מבנים כגון אלו את 

המשמעות של ביצוע שלד על כל פרטיו, מכל מין וסוג, לצורך תפקודו 

עות רצון מלאה של המזמין והמפקח על פי תוכניות ההיתר, לשבי

דרישות רשויות שונות וכל דין. מטרת המכרז לקבל מוצר מוגמר 

  כאשר האפיון במסמכי המכרז הוא איפיון פרוגאמטי בלבד. 
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המפקח מטעם המזמין רשאי יהיה בכל מהלך הביצוע ולפני הביצוע         

יות על פי קביעתו המקצועית להשלים, להוסיף, לשנות וכו' את התוכנ

בלבד. הקבלן מקבל מראש כל קביעותיו של המפקח ללא טענה או 

  תביעות כלשהם.

מילוי תעלות חפירה לתשתיות יכללו במחירם את מילוי התעלה   6.5      

או מילוי חוזר של החומר החפור במידה  ,החפורה בחומר מתאים

א' אם זה  או מילוי של מצע סוג ,נבררבתחום החומר הוהחומר 

בתחום של החרסית הנ"ל, תלוי בגובה התשתית ביחס למבנה 

  המתוכנן ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמפקח.

  וחיפוי ריצוף  .1  ב.

  כל הריצופים והחיפויים יהיו בהתאם למפורט ברשימות הגמר.  1.1

ביצוע הריצופים בהדבקה ו/או ע"ג מילוי בהתאם לתכנון הקבלן   1.2

  להלן. 10המזמין וכפוף למפורט בפרק  המאושר ע"י נציגי

כל חדרי השירותים יחופו באריחי גרניט פורצלן במידות שונות,   1.3

ס"מ  10בהתאם לדגמים המפורטים ברשימות הגמר, גובה החיפוי 

  מעל למפלס התקרה התותבת.

מעל ארון המטבחון ומאחורי המקרר, לכל הגובה, יבוצע חיפוי מפני         

  ארון העליון.המשטח ועד תחתית ה

בספי דלתות ובפינות יבוצעו פרופילי גמר מאלומיניום בגמר טבעי   1.4

ו/או צבוע בתנור, לבחירת האדריכל מטעם המזמין, מבין אלו 

  או ש"ע. חב' אייל ציפויים יע"המשווקים 

  תקרות  .2

התקרות יהיו בהתאם לרשימות הגמר ובהתאם לדרישות האדריכל   2.1

וסטיקה מטעם המזמין ובאישורם וכפוף מטעם המזמין ויועץ האק

להלן. מפלסי התקרות יהיו בהתאם לדרישות  22למפורט בפרק 

  האדריכל מטעם המזמין.

ע"מ להימנע מחיתוך האריחים ובמקומות בהם לא ניתן יהיה לבצע   2.2

אריחים ומגשים יבוצעו תקרות וסינרים מלוחות גבס צבועים בצבע 

ביעת האדריכל. במפגש בין תקרה " או אחר עפ"י ק2000"סופרקריל 

  לסינר יבוצע פרופיל מאושר ע"י האדריכל מטעם המזמין.

  במרחב המוגן יבוצעו כל החיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.  2.3

    מחיצות גבס וציפויים  .3

קרומיות  דוגבס  חיפוי קירות המעטפת בצד הפנימי יהיה בלוחות  3.1

) כולל בידוד בכל צד מ"מ 52בעובי  לבן ו/או ירוק (עמיד מים)(

ק"ג/מ"ק או צמר זכוכית  80במשקל  4"  בעובי במזרוני צמר סלעים 

כל אש,  עמיד"ק עטופים ביריעות פוליאתילן  ק"ג/מ 24במשקל של 

בבניה  תקרה קונסטרוקטיביתמפני רצפה ועד לתחתית המחיצות 

  מלאה.

  באזורים רטובים, לוחות הגבס יהיו עמידי מים.  3.2
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קומות שיידרש ע"י יועץ הבטיחות, המחיצות והציפויים יהיו במ  3.3

עמידי אש, מלוחות גבס ורודים (עמידי אש) ו/או ירקרקים (עמידי 

  אש ועמידי מים), כולל כל האיטומים הנדרשים.

  גמר המחיצות והציפויים:  3.4

כל המחיצות שלא אמורות לקבל חיפוי אחר, עפ"י קביעת   3.4.1

" ו/או 2000צבע "סופרקריל האדריכל, יהיו בגמר 

  "סופרקריל אקרינול" באזורים רטובים.

ס"מ מהרצפה יהיה בציפוי אנטי  150גמר המחיצות עד גובה   3.4.2

ונדלי בגוון ומרקם לפי בחירת אדריכל, כגון: פלקלאד פרו 

  מתוצרת פנל פרויקטים או ש"ע. IPC 405מתוצרת פלרם, 

  עבודות אלומיניום, נגרות ומסגרות  .4

 12עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לתוכניות ולמפרט פרק   4.1

  המצורף. 

עבודות הנגרות והמסגרות יהיו בהתאם לתוכניות ובהתאם למפרט         

  המצורף. 06פרק 

הזיגוג יהיה כמפורט במפרט המצורף ובהתאם לדרישות יועץ   4.2

  הבטיחות ויועץ האקוסטיקה מטעם המזמין.

עץ הבטיחות מטעם המזמין יבוצעו פרזול בדלתות שידרשו ע"י יו  4.3

ובקרה המתאימים לדלת בנתיב מילוט. הנ"ל כלול בהצעת הקבלן, 

גם אם הנ"ל אינו מופיע במפורש בתוכניות ו/או הנחיות יועץ 

  הבטיחות.

במטבחונים ארון תחתון ומעליו משטח אבן "קיסר" במידות בהתאם   4.4

  לתוכנית.

ביזרים מותאמים ותקניים, הכל בחדרי שירותי נכים יבוצעו א  4.5

  בהתאם לדרישות האדריכל ויועץ הנגישות.

  חזיתות  .5

  החזיתות יהיו בהתאם לתוכניות העקרוניות כדלקמן:      

כולל כל  גמר החזיתות יהיה טיח אקרילי/מינרלי לפי בחירת אדריכל  5.1

שכבות היסוד הנדרשות ע"פ סוג הקיר ושכבות ההגנה על הצבע לפי 

  יכל והמפקח (כגון אקווהטופ/ דמוי טמהגלס).החלטת האדר

אדני חלונות, קופינגים, גליפים וחיפוי גגונים יהיו מפח אלומיניום   5.2

  מ"מ, בגוונים ופרטים עפ"י אישור האדריכל. 2בעובי 

בצד הפנימי של מעקות בגגות, בתחתית תקרות ובמקומות שיורה   5.3

  צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע. -האדריכל 

  בודות נוספות הכלולות בהצעה:ע  ד.

כל העבודות הקשורות בהגנה נגד אש בהתאם לדו"ח יועץ בטיחות של המזמין   .1

  ואישור מכבי האש.
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כל עבודות השילוט והסימון הדרושות בהתאם להנחיות ולתקנים השונים   .2

לרבות שילוט כל המערכות בשילוט מתכתי חרוט וכן שלטי אזהרה כנדרש 

  בחוק.

לפי דרישות הרשויות והתקנים, כל השילוט בעברית ואנגלית ובגודל, שילוט       

  בטקסטורה ועיצוב לפי בחירת האדריכל.

  במפרט המיוחד. 60שילוט מבנים כמפורט בפרק       

  גודל, גוון וצורת האותיות לפי בחירת והנחית האדריכל.       

"י הכל כנדרש ע -שילוט דלתות ושלטי בטיחות כנ"ל  - עבודות שילוט  .3

  האדריכל, יועץ הבטיחות והמזמין.

שרוולים בשלד הבטון והבנייה למעברים ולפתחים למערכות אלקטרומכניות   .4

  לפי תאום עם יועצי המערכות השונים.

של כל המערכות  (תוכניות סופרפוזיציה) תאומי פתחים, מעברים וכד'  

ן ללא יעשו ע"י הקבל , הן במבנים והן בעבודות התשתיות,האלקטרומכניות

  .ויובאו לאישור צוות המתכננים תוספת מחיר

 3-4עבודות לבידוד תרמי עפ"י הנחיות התקנים והוראות בניה ירוקה (  .6

  כוכבים).

  

  הנחיות תכנון  21.01.2

הקבלן יבצע את התכנון המפורט של העבודה על חלקיה בכפיפות למפורט במסמכי   א.

התכניות וההנחיות במסמכי י פ"ההצעה. התכנון של המבנה יבוצע ע"י הקבלן ע

  המפקח במידה שתמסרנה לו כאלה. ההצעה ו הנחיות נוספות של

מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין המפורט בתוכניות לנדרש במפרטים ו/או     

לנדרש בהתאם לתכנון המפורט, על הקבלן להפנות את תשומת לב המפקח לכך ולקבל 

תו את הדרישה המחמירה בכל נושא. בכל את הנחיותיו. הקבלן יקח בחשבון בהצע

  מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בגין סתירות כגון אלו.

לפי דרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי והתקנים הישראלים גם התכנון יבוצע   ב.

העדכניים, באורח מקצועי ובכפיפות להוראות בחוקים, צוים ותקנות בנות תוקף 

  מטעם הרשויות המוסמכות.

לשם התאמת העבודה על כל חלקיה וציודה פקח עם המ ויתאםהקבלן יתייעץ   ג.

  לדרישות.

 בכתב של המזמין אישורוקבלת הוראות  התכנון המפורט של העבודה יעשה תוך  ד.

רק לאחר קבלת האישור הסופי לתכנון ללא הערות והסתייגויות מטעם נציגי , ונציגיו

  לן בביצוע העבודות.המזמין ומתכנניו המוסמכים יתחיל הקב

למסמך זה מצורפות הנחיות ביסוס, בטיחות, נגישות ראשוניים. כל העבודות יבוצעו   ה.

  גם בהתאם למסמכים אלו. יועצים אלו יבדקו ויאשרו גם את תוכניות הקבלן.

במידה ולדעת הקבלן אין מספיק אינפורמציה בדרישות המצורפות, עליו יהיה     

  חשבונו, ולהשלים כל מידע נדרש ע"פ הנחיות המתכננים. להעסיק יועצים נוספים, על
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שכל שיידרש ע"מ לעמוד בכל התקנים השונים, דרישות הרשויות  מודגש בזאת    

המוסמכות וע"י כל המתכננים, בין אם מטעם המזמין ובין אם מטעם הקבלן, כלול 

  במחיר המכרז ולא ימדד בנפרד.

ת ותכלולנה את כל המידות והפרטים תוכניות הקבלן תהיינה ברורות ומדויקו  ו.

  הדרושים לביצוע העבודות.

  תוכניות עבודה/ביצוע  .1

  , הינה כדלקמן:ין היתררשימת תוכניות העבודה הנדרשות, ב      

  ה (תוכנית העמדה).תוכנית שטח כללית מדויקת הכוללת את המבנ  1.1

כולל  1:50תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה מפורטות בקנ"מ   1.2

ם, חזיתות פרוסות וכל הפרטים הנדרשים בקנ"מ מתאים וכן חתכי

  תוכניות ייצור כמפורט במפרטים השונים.

  אישור הסכם התקשרות עם אתר פינוי פסולת מורשה.  1.3

אישור הסכם התקשרות עם מעבדה מוכרת לבדיקות השונות.   1.4

  (המעבדה תימצא באתר כל העת).

בקנ"מ מפורטות ת תעשייתית מתקני תברואה וצנרתוכניות עבודה ל  1.5

  .כולל כל הפרטים 1:50

מתקני חשמל, מתח נמוך ותשתיות תקשורת תוכניות עבודה ל  1.6

  .כולל כל הפרטים 1:50בקנ"מ מפורטות 

כולל כל  1:50בקנ"מ מפורטות מתקני מיזוג אויר תוכניות עבודה ל  1.7

  ומפרטי הציוד המאושרים ע"י היועץ. הפרטים

  ימצאו במשרד האתר כל העת).מסמכי ההיתר (  1.8

  תוכנית פיתוח כולל גינון והשקיה.  1.9

  הנחיות ופרטים של יועץ קרקע.  1.10

לצורך הבהרת  המפקח ו/או המזמיןכל תכנית אחרת ע"פ דרישת   1.11

  התכנון והביצוע.

שמות לאישור המזמין של מנהל עבודה מוסמך ומנוסה ומהנדס   1.12

  ביצוע באתר

  בטיחות.מינוי ממונה   1.13

על הקבלן להעביר למזמין בתוך משך הביצוע הפרויקט את האישורים   .2

  כדלקמן:

  אישורי הפעלה שונים של המערכות השונות.  2.1

  תעודות אחריות למתקנים ומערכות.  2.2

הנחיות הפעלה, סקיצות, סכמות כנדרש להפעלה תקינה ומושלמת   2.3

  של הפרויקט על כל מערכותיו.

דרש ע"פ דין במהלך ביצוע העבודה כולל כל הדרוש כל אישור שי  2.4

  למתן תעודת גמר.

אישורים ודוחות של המבדקות לגבי כל המתקנים והחומרים כפי   2.5

  שיידרש למתן תעודת גמר.

  אישורים של המפקח על הבטיחות. (ממונה בטיחות)  2.6
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בגמר העבודה: בין היתר גם הפעלה וחתימה על כל המסמכים לצורך   2.7

  ור אכלוס.איש

היה ויתגלו תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין ו/או המתכננים לבין   .ח

וכלולה  המזמין סופית ובלתי ניתנת לערעורמתכנני של  םהקבלן, תהיה הכרעת

  .במחיר

, ונציגיו ידי המזמין-הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים שיידרשו על  .ט

ן ומטעמו עד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו בכתב כי התכנ המתכננים והמפקח

  הקבלני מתאים לדרישות ההסכם על נספחיו ומניח את דעתם.

  האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט.    

 עבודה בשטח לפני קבלת אישורשום שאין להתחיל בביצוע שוב מודגש בזאת   .י

  ן לתוכניות הביצוע.המזמי המתכננים מטעם

מערכות של תוכניות הביצוע על נספחיהם לשימושם של  3 ,על חשבונו ,הקבלן יספק  .יא

המזמין והמפקח. בנוסף לכך יספק הקבלן, על חשבונו, דיסקט של כל תכניות הביצוע 

  לשימוש של המזמין.

בהצעתו, התמורה עבור עריכת התכנון הכללי והמפורט כלולה במחירים שיגיש הקבלן   .בי

גם אם לא מצוין במפורש בסעיף בכתב  לא ישולם כל תשלום נוסף עבור התכנון

  .הכמויות את הדרישה לתכנון

המבנים וכמויות האביזרים למיניהם (דלתות, חלונות, אביזרי חשמל וכו') כפי תכניות   .גי

ים מזעריים, . שינויעל כל פרטיהם מחייבות את הקבלןהאדריכל שמופיעות בתכניות 

אדריכל, שבדעת הקבלן להציע חייב לקבל את אשורו המוקדם בכתב של ה אם בכלל,

  להניע תהליך של אישור כלל.ללא אשור כזה אין 

  אחריות הקבלן לתכנון ולביצוע  .די

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות יודגש שוב ש    

בות המבנים וחוזקם ולהתאמת המבנים מלאה ובלעדית לטיב התכנון, ובכלל זה ליצי

  השונים לדרישות החוזיות. 

אישור המזמין והממונים מטעמו על התכנון המפורט והחישובים הסטטיים     

שבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפטור את הקבלן מאחריותו והטרמיים 

ים להתגלות המלאה והבלעדית לשקיעות, אי דיוקים ו/או ליקויי תכנון כלשהם העלול

  במועד מאוחר יותר או בכל זמן מן הזמנים, ולא יגרע ממנה.

כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בחישובי חוזק או יציבות ו/או בהתאמת התכנון     

  לדרישות החוזה ו/או לדרישות המזמין יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

עבודה תיעשה בדייקנות ובשלמות הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכך שה    

תכניות הביצוע כפי שיערכו על כל דרישות הרשויות המוסמכות, התקנים ולבהתאם ל

  ידיו ויאושרו ע"י המזמין.

  הצהרת המהנדס  .טו

  הצהרת המהנדס (מטעם הקבלן) תוגש בשלב התכנון והיא תכלול בין היתר כדלקמן:    

  דסים.פרטי המהנדס ומספר רישומו אצל רשם המהנ  .1

  חישובים סטטיים מפורטים לקונסטרוקציה.  .2
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הצהרת המהנדס לעמידת הקונסטרוקציה בתקנים הדרושים והתאמתה   .3

  לפרויקט.

  

  אופני מדידה מיוחדים  21.01.03

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי תכנון וביצוע כל העבודות כמפורט לעיל וביתר מסמכי   א.

כך שכל סעיף סמכי ההצעה, והיא תתומחרההצעה, כפי שמתואר בתוכניות וביתר מ

סופי ללא מדידת כמויות בכפוף לאמור בסעיף  יחוזסעיף כפאושל, דהיינו מחיר  הוא 

  של פרק המוקדמות במפרט הכללי לעבודות בנין. 00.09

לעומת זאת, עבודות הפיתוח הנופי, הכבישים והתשתיות החיצוניות עד למבנים יהיו   

ות. אולם עלות התכנון וקבלת האישורים וכל הנדרש למדידה בהתאם לכתב הכמוי

  בסעיף זה כלולה במחיר הפאושלי של המבנה ולא תשולם בנפרד. 

מודגש בזאת כי המחיר שהוצע על ידי הקבלן לביצוע המבנה בשלמותו כנדרש כולל גם   ב.

 או את מחיר העבודות והפרטים הנוספים אשר אינם מופיעים בתוכניות, בפרטים

  .לשם תפעולו התקין במקום ודרושים להשלמת המבנה בתוכניות

בנוסף לאמור לעיל, הצעת הקבלן תכלול גם קבלת כל האישורים הנדרשים מכל   ג.

  הרשויות המוסמכות.

עבודות הקבלן תכלולנה גם את העבודות והחומרים הנדרשים לקבלת מבנה מושלם,   ד.

ישורי האכלוס הנדרשים מתפקד וראוי לאכלוס בעת מסירת העבודה (לרבות קבלת א

  מהרשויות) גם אם לא צוינו במפורש במסמכי החוזה. 

על סעיף  לא ישולם בנפרדבמסמכי המכרז השונים כלול בהצעת הקבלן,  כל האמור  ה.

  כלשהו אשר פורט או הנובע מהתאור או כמשתמע מהדרישות במסמכים הנ"ל.

  

  אישורים לדוגמאות ודגימות  21.01.04

וד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו כל הפריטים, הצי  

יוגשו  - לפי בחירת המפקח/האדריכל וכן כל דוגמא אחרת שתידרש ע"י המפקח/האדריכל 

למפקח, במועד מתאים ומתואם ללוח הזמנים ולתאריך הנדרש לביצוע העבודה ויקבלו את 

  אישור האדריכל.

גמאות של מוצרים קנויים, שעבורם נקבע כי יבוצעו עפ"י בחירת כל הפריטים, הציוד, דו  

האדריכל/מפקח, יובאו לאתר ויוצגו בפני האדריכל/יועצים/מפקח. רק לאחר האישורים 

  שימסרו תבוצע הזמנת הפריטים ע"י הקבלן.

  לצורך האישור יכין הקבלן חדר לדוגמא שיכלול את כל הפריטים לאישור האדריכל.  

ע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור על הקבלן לבצ  

למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו 

  על הקבלן.

הצעת הקבלן כוללת שילוב גוונים שוני לפי בחירת האדריכל. גם אם פורט גוון מסוים באחד   

  יכל לבחור גוון אחר, ללא כל תוספת מחיר.ממסמכי המכרז, רשאי האדר
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  כללי   21.02

במסגרת מכרז זה כלולים מספר מבנים שהקבלן יבצע עבורם את התכנון ויבצעם   .1  

  לאחר אישור התכנון.

  המבנים שעל הקבלן לבצע בשיטת התכנון והביצוע הם:  .2  

מתחם המתנה עבור נהגים  הכמויות): בכתב 21.01.010(סעיף  Y7 מבנה  2.1

 ישראלים, לפי תכנית אדריכלות, יועצים אחרים ומפרט מיוחד. 

מרחב מוגן טרומי יביל, לפי  בכתב הכמויות): 21.01.020(סעיף  Y 8מבנה  2.2

 תכנית אדריכלות ובאישור יועץ המיגון. 

ר בודק, שער מטענים מבנה חד בכתב הכמויות): 21.01.040(סעיף  Y 9מבנה  2.3

 לפי תכנית אדריכלות, יועצים אחרים ומפרט מיוחד.

: חדר תקשורת שער המטענים בכתב הכמויות) 31.01.050(סעיף  Y10מבנה   2.4    

  לפי תכניות אדריכלות, יועצים אחרים ומפרט מיוחד.

פרגולות אלומניום בהיקף המבנים (חלקם כוללים קירוי), לפי תכנית   2.5    

 כתב הכמויות)ב 21.01.030סעיף (ים. אדריכלות ושאר היועצ

התכנון עבור המבנים הנ"ל יכלול את כלל דרישות היועצים במפרט המיוחד   .3  

ובתכניות לרבות ביסוס המבנים בהתאם להנחייות יועץ הביסוס ישראל קלר 

  הכלולות בדו"ח המצורף.

  

    תאור המבנים   21.03

  בנים מצורפות למסמכי המכרז.תכניות אדריכלות ושאר היועצים המתארות את המ  

  

  )Y7מבנה יביל עבור מתחם המתנה לנהגים ( 01321.0.

מבנה יביל עבור מתחם המתנה לנהגים ישראלים. המבנה מורכב משתי יחידות   .1  

  הניתנות להזזה ממקום למקום (נייד),

  מידות חוץ:  .2  

 .10%מ', שיפוע הגג  3.95מ', גובה 15/7אולם המתנה   2.1

  .10%מ', שיפוע הגג  3.95מ', גובה 5/4.15ים שירות  2.2

  שלד המבנה: בנוי מקונסטרוקציית פלדה.  2.3    

  קירות המבנה:   2.4    

בתווך  חיפוי חוץ בלוחות אקווה פאנל או ש"ע, חיפוי פנים גבס,  2.4.1      

או ש"ע ולאחריו שכבת בידוד תרמי מסוג   Tyvekהחיצוני יריעת 

ס"מ  5ע מזרוני צמר סלעים בעובי או ש"  Knauf"מרמוריט" תוצרת 

ק"ג /מ"ק. או מערכת תרמית מסוג "פומגלס" תוצרת  160במשקל 

Pittsburg Corning  ס"מ מזכוכית  4או ש"ע מלוחות קשיחים בעובי

  ק"ג/ מ"ק.  300, במשקל 755ממוחזרת חסיני אש לפ ת"י 

יכלות גמר קירות חוץ ופנים לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט אדר  2.4.2      

  בחוברת זו.
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ריצוף באריחי קרמיקה לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט   2.4.3      

  אדריכלות בחוברת זו.

  גג המבנה:  2.5    

 100תוצרת מבנה דרום או ש"ע בעובי  TOP ROCKקירוי הגג מפנל מבודד       

  .931דקות לפי ת"י  120מ"מ ובמילוי צמר סלעים עמידות לאש 

  הרכב הפנל:  2.6    

, בעובי 2חלק  203הפנל יהיה עשוי עם מילוי צמר סלעים לפי מפמ"כ   2.6.1      

  ק"ג/מ"ק.  120מ"מ, משקל מרחבי של לפחות  100

הפח מגולון וצבוע, הפח העליון יהיה פח טרפזי בעובי מינימלי של   2.6.2      

לפחות, הפח התחתון יהיה בעובי  Z275מ"מ מגולוון בחם לרמה  0.75

  מ"מ מגלוון כנ"ל. 0.6

 0.75כמו כן פחי הפלשוג יהיו מגולוונים וצבועים בעובי של לפחות   2.6.3      

מ"מ מגולוון (כנ"ל), הפלשונגים כוללים את אלה הנדרשים בין 

הפנלים לבין עצמם וגם את אלה הנדרשים בין הפנלים לכיסוי 

  מחומר אחר.

  ניקוז הגג:  2.7    

"מ לפחות, ראש קולט מ 2מזחלת מים דו שיפועי לאורך המבנה מפח בעובי       

מ"מ, צינור מי  0.8מי גשם למזחלה בכל צד מפח מגולוון (כנ"ל) בעובי לפחות 

  מפח מגולוון (כנ"ל) וצבוע וברך לצינור הנ"ל. 4גשם "

  רצפת המבנה:  2.8    

קונסטרוקציית הרצפה עשויה מפרופילי פלדה בשילוב עם רצפת בטון   2.8.1      

  ס"מ בטון. 10) בעובי מינימאלי של 30-מזוין (ב

ריצוף באריחי קרמיקה לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט   2.8.2      

  אדריכלות בחוברת זו.

ביסוס המבנה: יסודות בודדים על גבי החלפת קרקע בהתאם לדו"ח יועץ   2.9    

  הקרקע.

  

  )Y8( טרומי יבילמרחב מוגן   0203.21.

  הערה חשובה:   .1  

ע"י  ספק המחזיק באישור  אך ורקבוצע ייצור "מרחב מוגן טרומי יביל " י  1.1

 פקע"ר, על הקבלן חלה החובה לוודא הנ"ל עוד לפני ההתקשרות עם הספק.

מאחר שמבנה הממ"מ אינו מוצר מדף סטנדרטי, על הספק לקבל מפיקוד   1.2

  העורף אישור לממ"מ היביל בטרם ייצורו.

לאחר  אך ורקהספקת "מרחב מוגן טרומי יביל " ע"י הקבלן לאתר, יבוצע   1.3

 קבלת כלל האישורים הרלוונטים.

 ותכניות אדר'.  NHR-02-CON-03לפי תכנית  יבוצעהממ"מ   1.4

ווי הרמה יתוכננו ע"י היצרן. פרטי וו הרמה וחישובים סטטים לנ"ל יועברו   1.5

  לאישור המתכנן.
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  מרחב מוגן טרומי יביל   .2

ים מרחב מוגן מוסדי מרחב מוגן מוסדי יביל. המבנה מורכב משני חלק  2.1    

  (ממ"מ) ומבואה:

מ' ושטח  3.0/3.35מ' מידות פנים  3.5מ' בגובה  3.8/4.15הממ"מ במידות חוץ       

  מ"ר. 10פנים נטו 

  מ'. 3.5מ' בגובה  3.8/1.6המבואה במידות חוץ   2.2    

  :המבנה בנוי  .3  

"מ (בהתאם ס 20, רצפת בטון בעובי לפחות 118לפי דרישות ת"י  40 -מבטון מזויין ב    

 25ס"מ, תקרות בעובי  40לביסוס), קירות חוץ וקיר מצד המבואה של המבנה בעובי 

  ס"מ. 25ס"מ, קירות חיצונים של מבואה בעובי 

איטום הגג עשוי מציפוי על בסיס אמולסיה אקרילית מסוג "פוליגג" או ש"ע. שיפוע     

  .4, לרבות קולט מי גשם וצינור ניקוז "1.8%הגג 

  ת חוץ ופנים לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט אדריכלות בחוברת זו.גמר קירו    

  ריצוף באריחי קרמיקה לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט אדריכלות בחוברת זו.    

  מסגרות ממ"מ:  .4  

 30ס"מ מפח בעובי  100/210דלת הדף ורסיסים למרחב מוגן מוסדי חד כנפית במידות     

  מ"מ, תקני.

  מ"מ, תקני. 24ו כנפי מפח בעובי חלון הדף ורסיסים ד    

  ס"מ אטום לגזים. 100/100חלון אלומיניום במידות     

  :מערכות  .5  

  נפשות. 30-' מיועדת ל"FAH 480/180"דגם  4570מערכת סינון ואוורור לפי ת"י     

  עם עוגן סגירה. 8שלושה צינורות אוורור מפלדה בקוטר "    

אמפר, שקע  16שקעים לחשמל כוח  4 לוח חשמל ראשי ע"פ הנחיות פיקוד העורף,    

נקודות לתאורת חירום, לרבות חיבור נק' חשמל צמוד  2טלפון, שקע טלוויזיה, 

  למבנה. 

  על גבי החלפת קרקע בהתאם לדו"ח יועץ הקרקע. ביסוס המבנה:  .6  

  

  )Y9 ,Y10חדר תקשורת שער המטענים ( /דק מבנה חדר בו  03321.0.

  מטענים יביל, יעוגן על גבי ביסוס מתוכנן.חדר תקשורת שער \מבנה בודק   

  .0%מ', שיפוע הגג  4.2מ', גובה  6.7/2.5מידות חוץ מבנה בודק   

  .1%מ' שיפוע מינימלי  3.6מ' גובה   5.2/3.2מידות חוץ חדר תקשורת   

  המבנה בנוי:  .1  

  בנוי מקונסטרוקציית פלדה.שלד המבנה:     

 80תוצרת מבנה דרום או ש"ע בעובי  HC ROCKלוחות פנל מבודד  קירות המבנה:     

  .931דקות לפי ת"י  120מ"מ ובמילוי צמר סלעים עמידות לאש 

  גמר קירות חוץ ופנים לפי תכנית פרטים מתאימה ומפרט אדריכלות בחוברת זו.    
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  גג המבנה:  .2  

מ"מ  100תוצרת מבנה דרום או ש"ע בעובי  TOP ROCKקירוי הגג מפנל מבודד     

  .931דקות לפי ת"י  120סלעים עמידות לאש  ובמילוי צמר

  הרכב הפנל:  .3  

מ"מ,  80-100, בעובי 2חלק  203הפנל יהיה עשוי עם מילוי צמר סלעים לפי מפמ"כ     

  ק"ג/מ"ק. הפח מגולון וצבוע,  120משקל מרחבי של לפחות 

  עבור הגג:     

 Z275בחם לרמה מ"מ מגולוון  0.75הפח העליון יהיה פח טרפזי בעובי מינימלי של     

  מ"מ מגלוון כנ"ל. 0.6לפחות, הפח התחתון יהיה בעובי 

  עבור הקיר:    

  לפחות. Z275מ"מ מגולוון בחם לרמה  0.6הפח חוץ/פנים יהיה פח בעובי מינימלי של     

מ"מ מגולוון (כנ"ל),  0.75כמו כן פחי הפלשוג יהיו מגולוונים וצבועים בעובי של לפחות     

אלה הנדרשים בין הפנלים לבין עצמם וגם את אלה הנדרשים  הפלשונגים כוללים את

  בין הפנלים לכיסוי מחומר אחר.

  . NHR-02-CON-15לפי תכנית קונס' פלדה מדרגות:  .4  

  ביסוס מבנה:  .5  

 . NHR-02-CON-12"מבנה בודק"   יעוגן לרצפת בטון מתוכננת  5.1    

 .NHR-02-CON-21"חדר תקשורת יעוגן לרצפת בטון מתוכננת   5.2    

  

  פרגולות בצמוד למבנים ניידים    21.03.04

פרגולות אלומיניום, חלקם כוללים קירוי וחלקם לא. המתוכננים בצמוד למבנים   .1           

  היבילים, מעוגנים הן למבנים היבילים והן לביסוס עצמי, כמתואר בתכנית אדריכלות.

  לוחות פוליקרבונט.מ"ר מקורה ב 16מ"ר מתוכם  31-סך שיטחי הפרגולה כ    

  :הפרגולה בנויה  .2  

  שלד המבנה: בנוי מקונסטרוקציית אלומיניום ע"י יצרן עמיאל או ש"ע.  2.1    

  קירוי הפרגולה: לוחות פוליקרבונט נגד גשם.  2.2    

 עיגון/ביסוס הפרגולה: נק' עיגון הפרגולה למבנים היבילים תתוכנן מראש  2.3    

  סודות בודדים ועיגון עמודי הפרגולה.ההכנות הדרושות, לרבות י כולל כל

באזורים בהם קיים קירוי בלוחות פוליקרבונט, יש לבצע שיפוע (בהתאם       

  להנחיות היצרן) ע"מ לנקז את מי הגשם. 

  

  מתכנן קונסטרוקציה    21.04

הקבלן יעסיק מתכנן קונסטרוקציה מטעמו אשר יבצע את התכנון הקונסטרוקטיבי של   

  שות שבמיפרט זה ובתכניות.המבנים בהתאם לדרי

שנים  5מתכנן הקונסטרוקציה יהיה רשום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון מוכח של לפחות   

שנים האחרונות. אם  5בתכן מבני פלדה (עליו להציג רשימה של מבני הפלדה שתכנן במשך 

לדעת המזמין, המתכנן לא נמצא מתאים לתכן המבנים, על הקבלן יהיה לפנות למתכנן 

   חר). א
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  תכנון, ייצור והרכבה     21.05

  המבנים  הנ"ל יבוצוע ע"י הקבלן בשיטת התכנון והביצוע.  

 התכנון והביצוע יבוצוע ע"י הקבלן בהתאם להנחיות המפרט הטכני על כל פרקיו.  .1  

התכנון עבור המבנים הנ"ל יכלול את כלל דרישות היועצים במפרט המיוחד ובתכניות   .2  

מבנים בהתאם להנחייות יועץ הביסוס ישראל קלר הכלולות בדו"ח לרבות ביסוס ה

 המצורף.

 התכנון והביצוע יעמדו בכל דרישות התקינה הנהוגה כיום.   .3  

בקרה על התכנון והביצוע: הקבלן יעביר לידי המפקח חישוביים סטטים, תכניות   .4  

ט לפני ביצוע כלליות, תכניות ייצור ותכניות הרכבה, לאישור ע"י מתכנן הפרוייק

 האלמנטים בבית המלאכה.

המידות המופיעות בתכניות עבור אלמנטים קונסטרוקטיבים הינם מידות מינימום,   .5  

 מידות האלמנטים הקונסטרוקטיבים יקבעו על בסיס חישובים.

  

  שילוט  21.06

  

  כללי  21.06.01

, הקבלן הקבלן אחראי לתכנון המלא והמפורט של כל השלטים עפ"י הנחיות המפקח  .1

יכין דוגמאות מכל סוג שילוט עד לקבלת אישור סופי של המפקח לביצוע  עבודות 

  השילוט. 

  שנה. 1הקבלן אחראי לשלמות פריטי השילוט על כל חלקיהם לתקופה של   .2  

בכל מקרה של   נזק או בלאי בלתי סביר אשר ייגרם במהלך שמוש רגיל  בפריט אחד     

  אר הפריטים אפילו טרם ניזוקו גם הם.או יותר, יחליף חלק זה וכל ש

כל פריטי השילוט  יסופקו שלמים ללא כל פגם או כתם, ללא שאריות דבק וכד',   .3

  עטופים באריזה אשר תגן עליהם מכל פגיעה עד לתחילת השמוש בהם.

הקבלן יקבל הודעה על המועד בו יתאפשר להביא ולהתקין את הפריטים. עד אותו   .4

בבית המלאכה או במחסן שברשותו את הפריט או הפריטים  מועד, עליו לאחסן

  הגמורים והמוכנים.

המזמין אינו מתחייב להעמיד לרשות הקבלן מחסן לאחסון ביניים בתקופת האחסנה   

  יהיו כל הפריטים מכוסים ומוגנים בפני כל פגיעה.

  המעודכן. 4חלק  1918שילוט נגישות  יבוצע על פי תקן נגישות   .5

  

  שמות השלטים  21.06.02

  ס"מ יהיו בהתאם להוראות המפקח/ האדריכל. 40/15הכיתוב על שלטי האלומיניום במידות   

  כללי :  .1

ובסביבתו, אשר על  לכל מבנהמפרט זה מגדיר את סוגי השילוט המחייבים   1.1

הקבלן להציב., וכמו כן מגדיר  את המאפיינים והדרישות ממערכת השילוט 

  השילוט. בכללותה ומכל אחד מסוגי

 להלן סוגי השילוט שיש להתקין במבנה ובסביבתו המיידית:

 יחידות  2 –  שילוט מבנה חיצוני 
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 לכל החדרים במבנה  1–    שילוט חדר 

 שילוט פונקציות/פיקטוגרמות

 שילוט בטיחות ובטחון

, או SLATZ –מערכות שילוט הנ"ל תהיינה מתוצרת יצרן מוכר כגון: כדורי   1.2

  . SLATZ –, או פולקובסקי מודולקס –ברקאי 

 אחידות יחוד ונוהל :  .2

כל סוגי השלטים שנמנו לעיל יהיו ממערכת אחת, אחידה, שתהיה בעלת   2.1    

 מאפיינים מבניים, עיצוביים וגרפיים זהים ואחידים.

המערכת תתוכנן ותעוצב על ידי בעלי מקצוע שעיסוקם בכך, אדריכלים ו/או   2.2    

 מעצבים מוסמכים.

מערכת השילוט תבוצע ותותקן על ידי חברות מאושרות המתמחות בתחום   2.3    

ואחרים מסדרת  ISO 9002השילוט ואשר להן תו תקן בתחום הניהול והיצור (

ISO 9000.( 

 נוסח השילוט, יקבע על ידי המזמין.  2.4    

על הקבלן המבצע להביא לאישור מוקדם של המפקח את דוגמאות עיצוב    2.5    

לפני ייצור השלטים. כמו כן עליו להציג לאישור דוגמת שלט  השילוט, עוד

אחת לפחות מכל סוג בטרם ההצבה. תחילה יוצב באתר שלט אחד בלבד, 

לאישור המפקח. רק לאחר אישור הדוגמא המוצבת בשטח, יוכל הקבלן 

 להמשיך בייצור השלטים ובהתקנתם במבנה.

  חומרים :  .3

  מ"מ.   4בעובי  2024T3עופתי סימן שלטי החוץ, עשויים אלומיניום ת  3.1

  השלט על הבניין, כנ"ל ובהתאם לשאר ההנחיות שיפורטו בהמשך.  3.2

  מערכת שילוט המבנה תהיה בכפוף להנחיות שיפורטו בהמשך.  3.3

מערכת השילוט תהיה עשויה מפרופילי אלומיניום מייצור באקסטרוזיה   3.4

ם) עליונים, תחתונים למערכת פרופילי צד ופרופילים משלימים (סוגרי

ואמצעיים. חתך פרופיל הצד יכול להיות מעוגל, משולש או מלבני בהתאם 

 לבחירת המזמין.

  השלט עצמו, יהיה עשוי מאלומיניום בצפוי אנודייז, בגוונים לאישור המזמין.  

תתכנן גם מערכת של פרופילי אלומיניום עם חלקי פלסטיק משלימים, כאשר   3.5

טגראלי ממערכת מובנית ומתוכננת מראש. מערכת כזו הם מהווים חלק אינ

  מראש. -חייבת לקבל את אישור המזמין 

 צבעים וגוונים :  .4

המובילים יקבעו על ידי המזמין. על המערכת המוצעת לתת  טגווני השילו  4.1  

גוונים לפחות, הכוללים את כל גווני הקשת ובנוסף  20אפשרות בחירה מתוך 

ירה יוצגו בפני המזמין ומתוכם יבחרו ויאושרו הגוונים שחור ולבן, גווני הבח

  המובילים בשילוט.

 יבחרו כך שיותאמו לגוונים הכלליים במבנה. טגווני השילו  4.2  
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אפשרות לציפוי אנודייז לשילוט, בגוונים שונים הכוללים לפחות אפשרות   4.3  

  בחירה בין גוון טבעי לשחור לזהב ולאדום.

 גרפיקה:  .5

 גרפיקה תעוצב על ידי אנשים שעיסוקם בכך והיא תובא לאישור המזמין.כל ה  5.1    

הגרפיקה תכלול טיפול טקסטואלי, מילים ומספרים וכמו כן פיקטוגרמות   5.2    

 לחדרים מיוחדים ולשילוט בטיחות.

המערכת תכלול אפשרות בחירה בגרפיקה המיושמת באחת מהשיטות   5.3    

משי על גבי פרופיל טקסט צבוע או  הבאות: ויניל בחיתוך מחשב או דפוס

 בגמא אנודייז.

הגופן ("פונט") המחייב בשילוט הינו "אורון". מכיוון שישנם הבדלים   5.4    

מסויימים בין הגופנים ("פונטים") בתוכנות השונות, על יצרן השלטים לאשר 

  מראש את הגופן (הפונט) הספציפי שייושם במערכת השילוט.

 

  חודיים של סוגי השילוט השונים :מאפיינים יי  21.06.03

  שילוט מבנה מבחוץ:  .1

יקבע במקום שיתואם עם המפקח. השלט יבנה מאותיות חתוכות  – שלט ליד הבניין    

ובולטות אשר יוצבו שלד מעמודי אלומיניום צורנייםבאקסטרוזיה,  גובה האותיות 

ס, גם הוא ס"מ. בנוסף יכלול השלט את לוגו היחידה/הגוף המאכל 30המינימאלי 

  חתוך בקו המתאר החיצוני. הלוגו יהיה בגודל המתאים לגודל האותיות.

  ס"מ.  120/80-גודל השלט כ    

  שילוט חדרים/פונקציות:  .2

  מיקום :   2.1    

  שלט יוצב ליד כל דלת במבנה (לרבות דלתות הכניסה).       

  ).ס"מ ממלבן הדלת (מזוזה 7ס"מ מהרצפה ויורחק  140השלט יוצב בגובה       

בקביעת מיקום הצבת שלט החדר/פונקציה, יש להתחשב בכוון פתיחת הדלת,       

  כך שדלת פתוחה לא תסתיר את השלט.

  מאפיינים:  2.2    

  רצועת כותרת, מקום למספר ראשי, מקום לשורות טקסט.      

          :מידות  2.3    

  ס"מ וחלק תחתון מלוח שעם נעיץ. 18ס"מ, גובה  18רוחב  –מידות כלליות       

מבנה היררכי, כאשר כל שורה גבוהה בהיררכיה כפולה  –יחס בין השורות       

 בגבהה משורה כפופה.

ס"מ. שורת שמות/פונקציות בגובה  7אפשרות א': שורת כותרת/מספר בגובה       

 שורות). 7ס"מ (עד  2

 4ס"מ. שורת שמות/פונקציות  4אפשרות ב': שורת כותרת/מספר בגובה       

  שורות). 2ס"מ(עד 
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  שילוט פונקציות/פיקטוגרמות  .3

ס"מ.  12/12, מקלחות, חדר מדרגות וכד' פיקטוגרמות ן, ניקיוםשילוט חדרי שירותי    

 במקום שבו יוצב שלט, פיקטוגרמה, לא יוצב שלט מילולי.  

  יתכנו סטיות קלות ממידות אלו לשם התאמה למערכת היצרן.    

 שילוט בטיחות ובטחון :  .4

  מיקום  4.1

קומות שונים: סימוני יציאה, סימוני עמדות כבוי אש, ארונות חשמל, יוצב במ  

  תקשורת ושאר המערכות ובכל מקום הדרוש. 

  מאפיינים  4.2

רצועת כותרת, מקום למספר ראשי, מקום לחיצי הכוונה, מקום   4.2.1  

לשורות טקסט, מקום לפיקטוגרמה או תמרור, הכל בהתאם לעניין 

  ת.ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחו

 12שילוט הבטיחות יהיה מסוג פולט אור ובו גובה האות לפחות   4.2.2  

ס"מ. סימוני התמרור והגוונים בהתאם לתקן ובהתאם לדרישות 

  יועץ הבטיחות.

        מידות  4.3

) 60או  40, 20ס"מ ( 20רוחב  וגובה במודולים של  –מידות כלליות   4.3.1  

 ס"מ מינימום. 12גובה אותיות בטיחות 

  יתכנו סטיות קלות ממידות אלו לשם התאמה למערכת היצרן.  4.3.2      

  שילוט הכוונה  .5

מיקום: יוצב באזור הכניסה בשני מקומות על הקירות ובקומות על הקיר ליד    5.1

  המעלית.

  מאפיינים: רצועות כותרת המאפיינים את הפונקציות העיקריות בבניין.   5.2

ס"מ לכותרת  12-בה. גובה האותיות כס"מ גו 60- ס"מ רוחב ו 80-מידות: כ   5.3

  ס"מ לכותרת המשנה.  8-הראשית ו

  

  אחריות ושרות   21.06.04

  אחריות תפעולית על התקנת השילוט למשך שנה.  .1  

מהשילוט  10%על הקבלן לספק רכיבים מודולריים נוספים לשילוט בהיקף של   .2  

ת מדיה מגנטית את ולפחות שתי שורות של כל סוג רכיב. בנוסף יספק הקבלן בצור

סוגי האותיות וכל חומר רלוונטי אחר אשר יאפשרו יצירת שלטים חדשים ושינוי 

  בעתיד.  -בשילוט הקיים 

  

   אופני מדידה ותשלום    21.07

, הכולל בתוכו בין היתר את כיחידת קומפלטמחירי היחידה עבור המבנים הנ"ל מוגדרת   

  ת יועצים במפרט ובתכניות) הכולל:התכנון והביצוע עבור המבנה במלואו (דרישו

לרבות אישור קונסטרוקטור , אישור לעמידות באש , אישור לעמידות  תכנון המבנה .1

 (איזור ד )  1045טרמית בהתאם לת"י 
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 ייצור המבנה כולל את כל האבזור והריהוט כמתואר במסמכי מכרז זה. .2

 מערכות חשמל , תקשרות , מיזוג, מים ,  וביובאספקה והרכבת  .3

 ובלתו של המבנה לאתר.ה .4

 ביסוס המבנה. .5

  חיבורו לתשתיות חוץ כגון מים, חשמל, תקשורת, ביוב וכו'. .6

לרבות בדיקות מעבדות וטיפול והזמנת כל המעבדות  4טיפול מלא עד להשגת טופס  .7

 .  4הנדרשות ותיאום מול כל הרשויות הנדרשות עד לקבלת טופס 

  ת בחשבון בהכנת הצעתו. לא יוכרו תביעות מצד הקבלן ועליו לקחת זא .8
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  אלמנטים מתועשים בבניין -  22פרק 

  

  וציפויים מחיצות  22.01

  

  כללי  22.01.01

לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך בביצוע עבודות   

משרד שיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה  -למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

וכן ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", מהנדס  ונה עדכנית ליום חתימת החוזהאחר

  הקונסטרוקציה, יועץ האקוסטיקה ויועץ הבטיחות מטעם המזמין.

  על האיטומים הנדרשים. בין היתר גםיש להקפיד   

  

  גבסוציפויי מחיצות   22.01.02

  חומרים  .1

ד (חסין אש) ו/או ירקרק (עמיד לבן ו/או ירוק (עמיד מים) ו/או ורו גבס לוחות  1.1

  .ממ" 12.5 בעוביים וחסין אש) 

כנדרש עם ניצבים  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה  1.2

במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. (ראה גם סעיף ג' להלן). בכל מקרה לא 

  ס"מ. 40יעלה המרחק בין הניצבים על 

מ"מ ובעובי  001ויהיו ברוחב  הכללילאמור במפרט  בהתאםיבוצעו  זקיפיםה  

  מ"מ לפחות. 1

באישור  השלד (מסילות, ניצבים) יהיה באחריות מהנדס הקבלן פרופילי עובי  

  .מהנדס המבנה

 ר/מ"גק" 80משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל  1.3

המילוי , ר/מ"גק" 24משקל מרחבי וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  מילויו/או 

  כבה מאליו. פוליאטילןשקיות כולל ציפוי 

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני   

  הבידוד ממקומם.

. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה R.H.Sבצידי הדלתות יש לבצע פרופילי   1.4

 ולתקרה הקונסטרוקטיבית לרבות פלטקות+קוצים מרותכים. לחילופין,

 2באישור המפקח בלבד, יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי 

מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי חב' 

  "אורבונד".

  ביצוע הנחיות  .2

. האיטום בין EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל  2.1

  עות מרק אקרילי.באמצ יבוצעקצוות הלוחות לרצפה ולתקרה 

. עבור ה הקונסטרוקטיבית ויחוזקו אליהעד לתקר יגיעו הגבסולוחות  השלד  2.2

ותקשורת, צנרות  חשמלהמעברים של מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 

לפתחים. רק  מסביביש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלד  בשונות וכיו"
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 יבוצעאיטום מסביב למעברים  לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי

  בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד  המורכבות המסילות  2.3

מהנדס הקונסטרוקציה של  יהברגים יקבע ע" מספר. 7/35ומיתד פלסטי  5/35

  המבנה.

מפח מגולוון לרבות  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל  2.4

  , מסוגגבסקצוות אנכיות של מחיצות 

 PROTEKTOR 1018/2162 .  

יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית.   2.5

כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר 

  מכן תקרות אקוסטיות.

ת הגבס לבין הצינורות, לוחוכל המרווחים שבין הקבלן יהיה אחראי לאטימת   2.6

וכן בין הלוחות לבין יתר חלקי המבנה לרבות בינם  לאחר התקנת הצינורות

  .לבין עצמם

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי   2.7

למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק 

  ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים. 60של 

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע   2.8

קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה 

תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס 

  ק אלסטומרי.באמצעות מר

  איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.  2.9

  קונסטרוקצית חיזוק  .3

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו,   3.1

ויאושר ע"י המפקח, מהנדס הקונסטרוקציה ומת"י לפני היישום. הקבלן יגיש 

  חישוב סטטי לאישור המפקח.

ביזרים לסוגיהם ע"ג מחיצות וציפויי גבס (כגון כלים סניטרייים, א לייתת  3.2

ארונות, מזגנים וכדו') ייתלו ע"ג אבזרים מיוחדים של היצרן אורבונד 

  והתקנתם תהיה עפ"י הנחיות ומפרט היצרן.

  

  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.02

  

  דרישות כלליות   22.02.01

) וכן בדרישות עמידות אש לפי 2005החדש (אוקטובר  5103כל התקרות יעמדו בת"י   .1

  , ומסומנות בתו התקן.921ת"י 

קבלן יהיה קבלן מאושר בעל נסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י ה  .2

  המפקח. 

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון   .3

אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן והחיבור וכן שלבי שילוב 
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האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק לאחר 

  מכניות שמעל התקרה בוצעו וניבדקו.- אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

מהנדס התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות   .4

  קונסטרוקציה ומכון התקנים.ה

  הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן   .5

  ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה   .6

  מקצועי ויאושר ע"י המפקח. במגע. הסימון יעשה בציוד

  כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה.  .7

  כל התקרות יכללו בין היתר את כל ההכנות והפתחים עבור כל המערכות בתקרה.  .8

  כל התקרות יהיו בהתאם לדרישות יועץ האקוסטיקה ובאישורו.  .9

  

  ו/או אטומים מחוררים ם מאלומיניום,מגשיתקרות אקוסטיות עשויות   22.02.02

על הקבלן לספק ולהתקין באיזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות אקוסטיות   .1

לכל  .ו/או אטומים, הכל כמפורט , מחוררים (אקוסטיים)אלומיניוםעשויות מגשי פח 

זוק מ"מ לצורך חי 10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40מגש תהיה "כתף" בגובה 

  מ"מ. 1.0- המגש. עובי המגשים לא יפחת מ

 2החירור יהיה מיקרו בקוטר  .26%-לא יפחת ממגשים המחוררים באחוז החירור   .2

  מ"מ.

) משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ( ההפח יהי  .3

 RALבגוון  ,מיקרון 80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יבתנור. הצבע החיצוני יהיה מט

  . הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.אדריכללפי בחירת ה

מתאימה ת עזר ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקצים מגשיה  .4

עפ"י קביעת מהנדס הקונסטרוקציה, כל זאת ללא  עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה

  מדידה בנפרד.

  מטר. 1.20יעלו על קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא   .5

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק האלמנטים   

  לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח יהיו בעלי מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה אריחיםכיוון ומיקום ה  

  דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים יהיו נ לוחותהחיבורים בין ה  

  צמודים אחד לשני. לוחותאחרים כש

-מפחיתת רעשים ל אקוסטית יריעהתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך   .6

0.85 NRC.  

גם אספקה והתקנת בנוסף לכל המפורט לעיל עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה   .7

  וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםיצותלאורך קירות, מחמעבר פרופילי 

  חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.בין היתר גם התקרות תכלולנה   .8
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על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת הן על קיבוע כמפורט והן יש להקפיד   .9

פרטי קצה לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ו

  .כמפורטיבוצעו 

  

  גבסוסינרים מלוחות  תקרות  22.02.04

  מ"מ. בחדרים רטובים הלוחות יהיו ירוקים (עמיד מים). 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי   .1

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה  י"עיקבע  השלד  .2

  .הקונסטרוקטיביתוהחיבור לתקרה 

כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים,  ויעשהגבס  בתקרות  .3

  .ב"וכיוגרילים למיזוג אויר 

נת וויש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגול םידקורטיבי בקרניזים  

  .ואנכיתבפינה אופקית 

במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי   .4

ורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל מטעם המזמין וכלול תא

  במחירי היחידה.

עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל גמר כל התקרות יהיה בשפכטל   .5

  להנחיות האדריכל.למפורט וכן התקרות יבוצעו בהתאם 

  

  דוגמאות  22.03

במסגרת  ים, המורכבוכו' תקרהמחיצה, סוג של דוגמא מכל  קטע על הקבלן להכין  .1  

עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה במידות  מותבמקו םעבודותיו, ולקבוע אות

  המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.האדריכל וובצורה שיקבעו על ידי 

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדוייק: את דרישות המפקח,   .2  

האדריכל אות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי את הור

  המפקח.ו

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי   .3  

  המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.האדריכל ו

  .האדריכלגווני הצבע יקבעו ויאושרו על ידי   .4  

לדוגמאות ולכל האביזרים  אדריכלל על הקבלן לקבל אישור הבנוסף לכל האמור לעי  .5  

, האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים

  וכו'. אביזרי אקוסטיקה,
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  כלונסאות קדוחים במקום עם תמיסת בנטונייט – 23פרק 

  

  הנחיות כלליות  23.01

  כללי  23.01.01

עבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של מפרט זה מתייחס לכל ה  .1

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, כאשר תמיכת הדפנות נעשית ע"י תמיסת 

  בנטונייט.

על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבנייה, הציוד והעובדים   . 2

  וימנע  כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר.

ה מפני גשמים ושיטפונות ע"י ניקוז היקפי של השטח ובמיוחד יש להגן על אתר הבניי  . 3

  של אתר הקדיחה.

  על הקבלן לנהל יומן עבודה שיאושר ע"י המפקח.  . 4

  

  קדיחה   23.01.02

על הקבלן לבצע הקידוח בעזרת ציוד המסוגל לחדור לעומקים ובקטרים הרשומים   .1  

  היסודות. בתכנית

  מ' ממפלס המים. 2.0פני הקידוח יהיו גבוהים בלפחות 

 הקידוח יבוצע בעזרת מקדחים שיהיו מותאמים לסוגי הקרקעות הקיימים בשטח.   .2

  סגורים לקדיחה דרך חול, מקדחי ווידיה וכד'). (מקדחים

 יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך    .3

 כדי מהלכה.

ל המוגדר וסטיית מרכזו עולה ע 1%ת צירו עולה על לא יאושר קידוח כלונס שסטיי   .4

 .02בפרק 

  מידות הכלונסאות יהיו בהתאם למתוכנן וכל שינוי טעון אישור של המתכנן.   .5

מיד עם התחלת הביצוע יש להכניס צנור מגן להגנה על דפנות הקידוח. אורך הצינור   .6  

. קוטר ם קוטר הכלונסאו פעמיי מ' 1.5 -ולא פחות מ המפקחיהיה בהתאם לדרישות 

   ס"מ גדול מקוטר הקידוח המתוכנן. 5 -הצינור יהיה ב

נטונייט ההתמיסת הבנטוניט תימצא בקידוח בכל שלבי הקידוח והיציקה. מפלס   .7  

ליון של צינור המגן עד הע  מ' מפני הקצה 0.5 - במשך הקידוח יהיה עד מפלס הנמוך ב

 .המפקחמפלס שנקבע ע"י 

  יון לקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת.לפני הכנסת הז   .8

יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקדיחה. במידה ועלול להיות    .9

, בכפוף לאישור יועץ מ' אחרונים סמוך למועד היציקה 2.0עיכוב ביציקה יש לקדוח 

  הביסוס.

להבטיח יציקה כנ"ל, אין  את היציקה יש לבצע בצורה רצופה ללא הפסקות. כדי  .10

 להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות היציקה.

על הקבלן לבצע בשלב הראשון את הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה בהתאם    .11

  להוראות המפקח, על מנת לאפשר קביעה סופית של אורך הכלונסאות.



154 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

  תמיסת הבנטונייט   23.01.03

  לקבל את אישור המפקח לפני הערבוב.הבנטונייט המסופק לאתר צריך    .1

 הערבוב ייעשה עם מים מתוקים נקיים.   .2

. בדרך כלל ריכוז התמיסה 15%- ונמוך מ 4.5%ריכוז תמיסת הבנטונייט יהיה מעל    .3

ביחסי המשקל. התמיסה תהיה אחידה, וצפיפותה במיכל הערבוב תעלה  % 5 -7יהיה 

  טון/מ"ק. 1.05-טון/מ"ק ופחות מ 1,034על 

  1.05 צפיפות תמיסת הבנטונייט בתוך הקידוח לפני היציקה לא תעלה בשום אופן מעל   .4

 טון/מ"ק.

שניות ותהיה קטנה  30צמיגות תמיסת הבנטונייט המדודה בקונוס "מרש" תעלה על    .5

  שניות.  45 - מ

  .8-11.5) תהיה בגבולות של PHחומציות תמיסת הבנטונייט (   .6

  .15%יסה לפני היציקה לא יעלה על אחוז החול בתוך התמ  . 7

 במקרה ונעשה שימוש חוזר בתמיסת הבנטונייט, על הקבלן להתקין מערכת שתאפשר  . 8

  ערבוב התמיסה, ניקויה והחלפתה בשעת הצורך.

  על הקבלן לספק לאתר ציוד לבדיקת איכות התמיסה.   . 9

יגות (קונוס מאזניים לבדיקת צפיפות התמיסה, מכשור לבדיקת צמ :הציוד יכלול  

), דגמן שיאפשר הוצאת דגימות בנטונייט מתוך PH( "מרש"), אמצעים לבדיקת

והמפרט  הנדרש ע"י המפקח ו/או הדרישות על המפרט המיוחד הקידוח וכל ציוד אחר

  .23הכללי מס' 

הבדיקות יבוצעו לפני הכנסת התמיסה לקידוח, בתוך הקידוח בעומקים שונים וכן    .10

  דיקות יבוצעו בהתאם לתוכנית שתקבע ע"י המפקח.הב לפני היציקה.

יציקת הכלונסאות תעשה רק לאחר בדיקת הבנטונייט ואישור המפקח. במידת הצורך    .11

  יבוצע ניקוי והחלפת התמיסה בתוך הקידוח.

  

  הזיון   23.02

 על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע התכופפותו בעת הרמתו והכנסתו   .1

הצורך יש לחבר לכלוב חישוקים מרותכים או חיזוקים נוספים,  מידתב לקידוח. 

 בהתאם לדרישות המפקח.

ס"מ. כסוי הזיון  ע"י בטון יהיה לפחות  10בין מוטות הזיון יהיה  יהמינימאלהמרחק    .2

מורכבים על חישוקים, שיאושרו ע"י  בטון פולימריס"מ ויובטח ע"י גלגלי   7בעובי 

  המפקח.

ח כיסוי הזיון ע"י שומרי המרחק העשויים משלשה צנורות פלדה שיוחדרו בנוסף יובט   

מטר לפחות בשלוש פינות בהיקף הכלונס וישלפו במקביל לביצוע  8לעומק של 

  היציקה. 

 10לפחות כמסומן בתכנית אך כלוב הזיון ייתלה צנטרית בתוך הקידוח וקצהו יהיה    .3

 ס"מ מעל תחתית הקידוח.

  ישעשה בעזרת מנוף, מבלי לפגוע בדפנות הקידוח. במערכת זיון כבדה הכנסת הזיון ת   .4

  להרמת הזיון והשני להכוונתו לבור הקידוח. דמנופים, האח 2 - להשתמש ב
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  .W -400על הקבלן מוטלת החובה להשתמש בפלדת זיון רתיך מסוג פ  . 5

  

  הבטון   23.03

  ותו ע"י תערובת מתאימה אם אין דרישות מיוחדות לסוג הבטון יש להבטיח את איכ   .1

 0.6מנת המים בבטון תהיה ק"ג למ"ק בטון טרי.  270עם תכולת צמנט של  30- ב -ל

  מ"מ. 25וגודל האגרגט המקסימלי יהיה 

כדי לאפשר יציקת הכלונסאות דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת קונוס של    .2

כולאי אויר ומעכבים לפי גבוהה (יש להוסיף לבטון ערבים כגון  אבידותוכן  7-8

  הצורך). 

  תכנון תערובת הבטון ייעשה ע"י מעבדה מוסמכת.    

 יציקת הכלונס תעשה מיד עם גמר הקידוח.   .3

  יציקת הכלונס תעשה דרך צינור טרמי אשר יורד לתחתית הקידוח.    .4

  ל יותר.עבור כלונס בקוטר גדו 10-11 - מ' ו 1.0עבור כלונס עד  8קוטר הצינור יהיה "       

או פקק ורמיקולית,  פוליסטירן מוקצףלפני היציקה יש להכניס לצינור הטרמי פתיתי    .5

חופשית של הבטון וזיהום הבטון ע"י הבנטונייט. עם התחלת  כדי למנוע נפילה

הקידוח, במידת קוטר הצינור הטרמי. במשך  קרקעית היציקה יורם הצינור מעל

  מ' בתוך הבטון. 4.0 היציקה יש להשאיר את הצינור לפחות

היציקה תעשה באופן רצוף (ללא הפסקות) ותמשך עד להופעת בטון נקי מבנטונייט,    .6

  כל פסולת אחרת. קרקע או

כלונסאות שהראש שלהם מתוכנן מתחת לפני הקרקע, יש לצקת עד לפני הקרקע כנ"ל   .7

  ולסתת את הבטון עד למפלס המתוכנן.

  

  פיקוח ובקרה   23.04

  גישה חופשית לאתר, למקורות החומרים ולציוד העבודה. למפקחבלן לאפשר על הק   .1  

  יש לנהל יומן עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים:   .2  

  שעת התחלת הקידוח.  2.1

  עומק הקידוח.  2.2

  שעת גמר הקידוח.  2.3

  שעת התחלת היציקה.  2.4

  כמות הזיון.  2.5

  ח.תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני הכנסתו לקידו  2.6

  תוצאות בדיקות הבנטונייט בקידוח.  2.7

  תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני היציקה.  2.8

  אירועים מיוחדים בזמן הקידוח והיציקה.  2.9

במקרה של שימוש חד פעמי בתמיסת הבנטונייט, יש לבדוק את הצפיפות והצמיגות    .3

ייט, יש לפני היציקה. במקרה של שימוש חוזר בתמיסת הבנטונו העבודה בהתחלת

  התמיסה לעיתים קרובות יותר בהתאם להנחיות המפקח.  לבדוק את תכונות

  הבדיקות הנ"ל ייעשו מדגמי תמיסה מעומקים שונים של הקידוח.        

  טון/מ"ק.  1.25אין להתחיל את יציקת הכלונסאות אם צפיפות התמיסה עולה על        
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לצורך נטילת מדגמים לבדיקות ש המפקח את כל הנדרעל הקבלן להעמיד לרשותו של        

  הנ"ל.

  

  בקרה   23.05

  אולטרה סונית:הבדיקה לטיב הביצוע תעשה ע"י בדיקה   .1  

  הבדיקה נעשית ע"י מדידת מהירות התפשטות הגל בין שתי נקודות מקבילות.  .2  

מ'  1.0מקור הגל מוכנס לצינור והגלאי מוכנס במקביל לצינור שני (במרחק עד     

  מהראשון).

מ'  0.3ויבלטו לפחות  בהתאם לנדרש בתכניות ובהתאם למפרט הכלליהצינורות יהיו   .3      

  העליון של הכלונס. מפני הקצה

  ס"מ מעל התחתית. 10הצינורות יגיעו עד   .4  

  שני קצוות הצינורות יסגרו ע"י פקק שיבטיח אטימות הצינורות.  .5      

  

  תיקונים   23.06

 ת ביחס לרציפות בבטון או ניקוי הקרקעית יידרשובמידה והביקורת תעורר ספקו  . 1

  גלעין. קידוחי

 כפי במקרה של תוצאות בלתי מספקות יחויב הקבלן בביצוע כל התיקונים הדרושים   .2

המתוכנן ולפי על העומס  50%-ע"י המפקח ובעמיסת ניסיון בעומס העולה ב שייקבעו

  פקח.הוראות המ

  

  ותכולת מחיר אופני מדידה   23.07

  כלונסאות ימדדו בהתאם לאורך מפני הכלונס המתוכנן ועד עומק הקידוח המאושר.  .1    

מחיר היחידה כולל בין השאר את הקידוח, היציקה. תמיסת הבנטונייט, פינוי שאריות   .2  

תמיסת הבנטונייט, צינורות המגן, שומרי המרחק, כל החיזוקים והקשירות הדרושים 

י הכלונסאות וכל העבודות והחומרים הדרושים לקשירת כלובי הזיון, סיתותי ראש

  לקבלת כלונס יצוק ומושלם.

  . 02עבור הזיון ישולם בנפרד, בפרק   .3  

עבור הצינורות לבדיקה אולטרא סונית ישולם בנפרד, לפי מידת אורכם, כולל כל   .4  

 ההכנות, חיבורים, סגירות, דיוס הצינור בתום הבדיקות וכיו"ב. 
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  פיפיתוח נו -  40 פרק

  

  הנחיות כלליות  40.01

של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של  40פרק זה בא להשלים את פרק   

  המפרט הכללי.

  

  רצוף מדרכות ואיי תנועה 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

ולפחות עשרה אחוז  מסווג בהתאם לעובי , או אבן סימון לעיווריםאו קוקטיל צבעים

  מכמות המשתלבת הכללית בצבע לבן 

 ,המרצפות ,ס"מ ו/או לפי המסומן בתכניות 4 מחיר היחידה כולל שכבת חול בעובי .3

מרווחים בבטון  ילוימ. חיתוך וניסור המרצפות בפינות, בעיגולים, ובהתחברויות

  הדרושות.העזר ביצוע כל עבודות ו

  

  ני שפה מכל הסוגיםאב  40.01.02

במפרט  400851יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף ותיחום ממינים שונים אבני שפה  .1

) ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר אחיד לאבני שפה 40אתר (בפרק הכללי לפיתוח ה

 100, ס"מ 50ס"מ,  25בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 

  בכל המקומות הדרושים. או מושפעות וכן אבני שפה מונמכותס"מ 

במידות  20 -, תונחנה על יסוד ומשענות בטון בלסוגיהןוהתיחום אבני השפה  .2

  .המתוארות בתכניות

  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

  ע.המוצ

האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט  .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 

  ולפרט בתכנית. אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט
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  תנועה ראש אי 40.01.04

בדוגמא כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש. (כולל פינות  -40ראש אי יבוצע מבטון ב .1

  ברזלי זיון כמפורט בתכניות.קטומות) כולל 

  מ' לפחות. 1.0מ"ר לפחות ובאורך של  0.7לי של אשטח מינימב ראש האי יהיה  .2

  המסומנים בתכנית. ראש האי יבוצע לפי מה שמפורט בתכניות ובמקומות .3

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר  40.01.04

  ריצוף מדרכות ואיי תנועה .1

ס״מ  4המדידה תהיה לפי מ״ר נטו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי     

  והמחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות האמור במפרט הכללי.

  אבני שפה .2

אמור לעיל, לרבות האמור במפרט המדידה תהיה לפי מ״א והמחיר יכלול את כל ה    

  הכללי.

  ראש אי תנועה .3

  כולל כל האמור לעיל. .קומפ'ביח' דד יימ    
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  גדרות, מעקות ושערים -  44פרק 

  

  גדרות ומערות מפרופילי פלדה  44.01

  גדר רשת ביטחונית (ראה נספח בסוף הפרק)  44.01.01

מ', אשר תשמש כגדר   3.0בגובה נית ביטחובמסגת העבודה תבוצע התקנת גדר רשת  .1

  חיצונית של המסוף. 

גדר זו תשמש  על גבי מעקה ניו ג'רזי.זמנית רשת גדר התקנת  תבוצעבמסגרת העבודה  .2

  כגדר חיצונית של המסוף.

זמנית ויהיה צורך לספק שמירה קבועה על רשת במקרה שלא ניתן יהיה להרכיב גדר  .3

אך הקבלן יחויב בעלויות השמירה עד  וף,מסקטעים פתוחים, תבוצע השמירה ע"י ה

  התקין. ההחזרת הגדר למצב

  גדר רשת לפי פרטים בתכניות ותאור במפרט המיוחד.הקבלן יבצע  .4

בכל מקום מסומן ושערים חשמליים במסגרת העבודה תבוצע התקנת שערי לילה  .5

  בתכניות פיתוח, סוג ואפיון השער מוגדר לפי המפרט המצורף.

צע התקנת מחסומים חשמליים לנתיבי נסיעה, סוג ואפיון במסגרת העבודה תבו .6

  המחסום מוגדר לפי המפרט המצורף.

שיורכבו על ידי  במסגרת העבודה תבוצע התקנת בולרדים חשמליים בנתיבי נסיעה .7

 המזמין.

  

  רשתגדר   44.01.02

בתכניות יש לבצע גדר זמנית פריקה שניתן לשנע אותה מספר פעמים בהתאם לפרטים  .1

  בלי שתיפגע.באתר מ

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס, על הקבלן להתקין  .2

  גדר זמנית. 

בהתאם למפרט  הגדר תבוצע על גבי יחידות טרומית של מעקה בטון דגם "ניו ג'רסי", .3

צול מרותכת  1מ"מ כולל מסגרת מצינור  50/150/4(גדר בטחון רשת מולחמת  124מס' 

  וצבועה) . 

  דה כוללת בין היתר:העבו .4

  אישור המהנדס לביצוע הגדר. .4.1

  הובלה והתקנה מעקות טרומיות מבטון. .4.2

  התקנת ע"ג מעקה בטון. .4.3

  פרוק הגדר הזמנית והמעקות. .4.4

 העברת מעקות בטון וחלקי הגדר למקום שיורה המפקח .4.5
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  פשפש בגדר  44.01.03

שער לן להתקין במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס, על הקב  

המצורף  (שער "פשפש" להולכי רגל) 125.6, בהתאם למפרט מס'  פשפש שתחובר לגדר

  .בנספחים בסוף הפרק

  

  חשמלייםושערים  שערי לילה  44.02

  כללי  44.02.01

  שערים. לקבלן משנה /יצרן היש לקבל אישור המזמין ל  

שהתקינו בחמש שנים  ספקים המחסומים שיאושרו יהיו לשערים ותנאי סף לספקים ל  

 מלש"ח. 3.0שהותקנו בפרויקטים מוסדיים בהזמנות ישירות בהיקף של האחרונות 

 הגנה בפני חלודה .1

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר, על מנת לוודא שכל חלקי   

המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן, בכל מקרה שהדבר 

י, בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות, יהיו אפשר

  מגולוונים.

 תכולת עבודה : .2

תכולת העבודה בכל הקשור לשערים ומחסומים  כוללת תכנון ביצוע ומתן שירות 

.  רק לאחר לכל פריט  (shop drawings)חודש .  הקבלן יגיש תכנון מפורט   24למשך 

  מפקח ניתן להתחיל לייצרהתכנית ע"י האישור 

 עבודות בשעות חריגות בהתקנת שער חדש .3

במסגרת הסכם זה יתכן וידרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת   

למנוע הפרעות מבצעיות, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של פועלים ליום, או 

  לעבוד בשעות נוספות, או בלילה, או בשבתות וחגים.

תכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, כמו כן, יי  

  בהתאם לדרישות המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

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

  במחירון. על הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.

 הדרכה .4

לן יבצע הדרכה לתפעול נכון, איתור בעיות לפני מסירת העבודה, הקב  6.1

  ותקלות.

 ההדרכה תתבסס על ההנחיות בספר המתקן.  6.2

 אחריות .5

, על כל חלקיו ומרכיביו, הינה כוללת שערים ומחסומיםאחריות הקבלן ל  7.1

  חודשים. 24ומלאה לתקופה של 

  האחריות תתחיל מיום ההפעלה הסדירה של המתקן.  7.2

ת יבצע הקבלן את כל הפעולות של האחזקה המונעת, במשך תקופת האחריו  7.3

  כנדרש בהוראות האחזקה בספר המתקן.
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  אחזקה מונעת  .5  

 שעות עבודה למתן שירותים של אחזקה מונעת  8.1    

  שעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה לנושא אחזקה מונעת, הן:  8.2    

  רב.בע 17:00בבוקר ועד  07:00 -ה', החל מ-בימי א'  8.3    

  בצהריים. 14:00בבוקר ועד  07:00 - בימי ו' וערבי חג, החל מ  8.4    

 אחזקה מתוכננת שנתית .6

חודשים, של  6הקבלן יבצע טיפול יסודי לכל השערים. הטיפולים יבוצעו כל   6.1

  כל שנה קאלנדרית, החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים.

  ושר ע"י המנהל.הקבלן יכין תוכנית עבודה לתחזוקה שנתית אשר תא  6.2

הקבלן מתחייב לתאם עם המזמין ו/או עם איש הקשר מטעם המזמין על   6.3

מועד בואו לבצע את הטיפול החצי שנתי ביחידות השונות ולהגיש דו"ח טיפול 

  חצי שנתי.

צוות הקבלן חייב להודיע למזמין על הגעתו ועל עזיבתו את המתקן, להחתימו   6.4

להישמע להוראותיו וכן לתאם עימו את כל , "דוח הביצוע" (נספח א')על 

  הפעולות.

לאחר ביצוע הטיפול היסודי הנ"ל, תוחלף המדבקה למדבקה חדשה עם   6.5

  תאריך מועד הטיפול שבוצע.

  .1-במפרט מיוחד ג'הקבלן יבצע את האחזקה המונעת עפ"י האמור   6.6

שנקבעו תמורה לאחזקה המונעת היא עפ"י תמחור שעות עבודה חלקי חילוף   6.7

 בהסכם ההתקשרות.

 דו"ח טיפול תקופתי .7

  הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים:  

 מיקום השער עפ"י חלקה לאיזורי משנה.  7.1    

 סוג השער.  7.2    

 זמן ביצוע העבודה (תאריך ושעה).  7.3    

 פירוט הטיפולים בהתאם למפורט בסמך זה.  7.4    

  המזמין.דוגמא לדו"ח טיפול יסודי/חצי שנתי תימסר לאישור     

 הזמנת העבודה .8

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

 שם העבודה.  8.1    

 אתר העבודה.  8.2    

 מחירון.  8.3    

 תקופת ביצוע.  8.4    

  תקופת הביצוע תיקבע ע"י המזמין עבור כל הזמנת עבודה בנפרד.    
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 אחזקת שבר .9

 קריאות לאחזקת שבר  9.1

אות לביצוע תיקוני שבר יימסרו טלפונית מהמפקח לקבלן תוך הגדרת קרי      

רמת דחיפות התיקון באחת משתי אפשרויות שיצויינו להלן. רמת הדחיפות 

  תיקבע ע"י המקפח בלבד.

 קריאת שירות רגילה  9.2    

שעות ממועד  24 -זמן התייצבות הקבלן לקריאה הנ"ל יהיה לא יאוחר מ      

  ל איזור שהוא.מסירת ההודעה לקבלן בכ

 קריאת שירות שבר חירום (דחוף)  9.3    

זמן  –באיזור "א" אשר במפה המצורפת למסמכי חוזה/מכרז זה   9.3.1      

שעות  4 -התייצבות הקבלן במתקן רש"ת הרלוונטי יהיה לא יאוחר מ

  ממועד מסירת ההודעה.

זמן  –באיזור "ב" אשר במפה המצורפת למסמכי חוזה/מכרז זה   9.3.2      

ייצבות הקבלן לקריאה הנ"ל במתקן רש"ת הרלוונטי יהיה לא הת

 שעות ממועד מסירת ההודעה לקבלן. 8 -יאוחר מ

זמן  –באיזור "ג" אשר במפה המצורפת למסמכי חוזה/מכרז זה   9.3.3      

התייצבות הקבלן לקריאה הנ"ל במתקן רש"ת הרלוונטי יהיה לא 

 שעות ממועד מסירת ההודעה לקבלן. 12 -יאוחר מ

 כל מתקן אחר שיתווסף, ייקבע עפ"י האיזורים המוזכרים לעיל.  9.3.4      

 סיווג הדחיפות ייקבע עפ"י קביעת מנהל ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.      

 דו"ח ביצוע העבודה/הקריאות (דוגמא לדו"ח ביצוע העבודה מפרט בנספח א')  .10  

  באים:לאחר סיכום ביצוע העבודה, הקבלן יפרט בדו"ח את הפרטים ה    

 מיקום המתקן עפ"י חלוקה לאיזורי משנה.  10.1    

 סוג השער  10.2    

 תאריך קבלת הקריאה.  10.3    

 זמן ביצוע העבודה (תאריך ושעה).  10.4    

 מהות התקלה.  10.5    

 פירוט התיקונים שבוצעו.  10.6    

  בגמר התיקון יחתים הקבלן את נציג היחידה המאשר את ביצוע התיקון.    

 סכםפיצוי מו  .11  

אי עמידת הקבלן בלוח הזמנים להגעה לטיפול בתקלות (עפ"י הלו"ז שנקבע   11.1    

במסמך זה), תגרור אחריה פיצוי כספי. ראוי לציין כי זמן ההגעה לטיפול 

בתקלות כולל זמנים שנובעים מהיעדר כלי עבודה אצל הטכנאי או הזמנת 

 חלקים או מסיבה אחרת כלשהי.

י שיינתנו, כאמור לעיל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להלן שיעורי הפיצו  11.2    

 והבלתי ניתן לערעור של המזמין:
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בהגעה לאתר לכל שעת איחור ₪  100 – איחור לקריאת שירות רגילה  11.2.1      

 500מעת מסירת ההודעה לקבלן או לנציגיו, אך לא יעלה על  העבודה

.₪  

בהגעה לאתר שעת איחור לכל ₪  200 – איחור לקריאת שירות חירום  11.2.2      

  מעת מסירת ההודעה לקבלן או לנציגיו. העבודה

 פירוק זהיר של רכיבים  .12  

היה ולא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם צויין "לסילוק" ורכיבי     

הפירוק יימסרו למפקח/נציג המנהלת באתר. רכיבים שצויין לגביהם "לסילוק" ייראו 

אי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם צויין כפסולת. המנהל רש

  לגביו שהוא מיועד לסילוק.

 דו"ח מצאי ואחריות הקבלן  .13  

במידת הצורך עפ"י החלטת המנהל, לפני תחילת העבודה יערך ע"י המנהל,   13.1    

בנוכחות נציג הקבלן, דו"ח מצאי מפורט של מצב המתקן המיועד לשיפוץ (או 

. בדו"ח יפורטו האלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט לתקנם או חלק ממנו)

 להחליפם בחדשים.

שני הצדדים יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הביצוע ודו"ח זה ישמש   13.2    

כמסמך יחיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע עבודות התיקון או 

 ההחלפה.

ת למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך המנהל בלבד רשאי להורות על תוספת עבודו  13.3    

 העבודה.

המנהל לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח   13.4    

 המאושר.

  

  מעקב ונוהלי תקשורת אדמיניסטרטיבית  44.02.02

 וכוננותאו קבלן משנה משרד הקבלן   .1  

בוע להיות בעל משרד לצורך ביצוע השירות, כמוגדר בחוזה, מתחייב הקבלן באופן ק    

בו מותקן מכשיר טלפון + פקס אשר יאוייש בשעות העבודה המקובלות וכן פלאפון 

  שעות. 24 - כאמצעי קשר רציף ל

 יומן אחזקה  .2  

עפ"י פורמט שבנספח   EXCELהקבלן יפתח יומן אחזקה ממוחשב ע"ג תוכנת   2.1    

 רו לקבלן ע"י המזמין/ים.ב', ובו יירשמו כל הקריאות בדבר תקלות שנמס

היומן יכלול פרטים מזהים של השער, זמן קבלת הקריאה, זמן הביצוע, אפיון   2.2    

 התקלה שדווחה וכל פרט רלוונטי נוסף, כמפורט בהמשך.

אחת לרבעון ימסור הקבלן למזמין את יומן הפעילות הנ"ל בפורמט דו"ח   2.3    

שיתאפשר ניתוח סטטיסטי של התפלגות  אקסל, אופן שינחה המזמין כך

  התקלות.

  

  

  



164 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

 מוקד הקבלן לקבלת קריאות  .3  

הקבלן יפעיל מוקד מאויש לקבלת קריאות. המוקד לקבלת קריאות יפעל   3.1    

 07:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות  17:00עד  07:00ה' בין השעה -בימים א'

 .14:00עד 

ת היממה בשבתות ובחגם, בהם המוקד לא פועל, יהיה כונן מיוחד בשאר שעו  3.2    

שעות  24לקבלת קריאות דחופות, לפיכך החברה מתחייבת להעמיד כונן 

 ביממה, כולל שבתות וחגים לקבלת קריאות ולתיקון תקלות.

המוקד יכלול לפחות שני מספרי טלפון או מספר רב קווי אחד. בנוסף, יכלול   3.3    

 ד מספר נוסף לפקס.המוק

כל פניה למוקד בשעות הפעילות שלו, תלווה במשלוח פקס מאת המזמין   3.4    

לאיש הקשר ובו פירוט של פרטי התקלה (מספר סידורי לקריאה, שם איש 

הקשר, יום ותאריך, שעת הקריאה, סוג השער, מהות התקלה וכיוצ"ב). 

 י הקבלן.הטופס הנ"ל יהיה טופס סטנדרטי שיוכן על יד

ימים ממועד  3הקבלן יכין דוגמא לטופס כנ"ל שיוגש לאישור המזמין תוך   3.5    

 תחילת העבודה. כל קריאה תישא מספר סידורי ותתועד בדו"ח אקסל.

שירות לפי יקראה יחשב כשירות עקב הודעה בטלפון ו/או בפקס המזמין בכל   3.6    

השנה. עבודות התיקונים יבוצעו בכל  שעה משעות היממה ובמשך כל ימות

שעה שתידרש במשך שעות היממה ובמשך כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים 

 (למעט יום כיפור).

 דיווח חודשי על תיקונים  .4  

הקבלן יעביר למזמין, לא יאוחר מחמיש לכל חודש, רישום מדו"ח ביצוע העבודה של     

ביצע ושאושרו ע"י גורמי רשות שדות התעופה החודש החולף, עבור כל התיקונים ש

  המוסמכים.

 יומן אחזקה  .5  

במוקד קבלת הקריאות ירשמו וינוהלו בצורה ממוחשבת כל הקריאות בדבר תקלות     

  שנמסרו לקבלן ע"י המזמין. היומן יכלול את הפרטים הבאים:

 שם נציג היח' שדיווח על התקלה.  5.1    

 ן קבלת הקריאה (תאריך ושעה).זמ  5.2    

 איזור המשנה הרלוונטי.  5.3    

 מיקום המיתקן.  5.4    

 סוג המיתקן.  5.5    

 אפיון התקלה שדווחה.  5.6    

 זמן ביצוע העבודה (תאריך ושעה).  5.7    

  דוגמא ליומן האחזקה מפורט בנספח ב' המצ"ב.    
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  לת מחירותכו אופני מדידה  44.02.03

 אופני מדידה ותשלום עבור קריאות שבר ואחזקה מונעת   .1  

עבור קריאות לאחר תקופת האחריות והאחזקה הקבועה בהסכם זה  כל הפעולות     

שבר והאחזקה המונעת יחוייבו לפי הוצאת נסיעות, שעות עבודה ומחירון חלפים לפי 

  חוזה ההתקשרות.

 ור התקנת דלתות חדשותאופני מדידה ותשלום עב  .2  

  כתב הכמויותהתקנה שערים חדשים יחוייבו עפ"י     

 אופני מדידה מיוחדים  .3  

היה ובמהלך ביצוע של התקנת שערים חדשים ידרשו, עקב תנאי השטח ו/או   3.1    

  .עקב דרישות מיוחדות ונוספות של הרשות

ם מתומחרים במחירון ושעבורן לא ביצוע שירותים אשר לא פורטו ושאינ  3.2    

הוגשה הצעה כספית למכרז (ובלבד שהעבודות הנוספות הנ"ל יהיו בקשר עם 

התקנת השער, נשוא העבודה הנדרשת, דהיינו עבודה עבור קטגוריה ב' 

כמשמעה במסמכי המכרז), אזי התמורה אשר תשולם לקבלן תהא בהתאם 

  למפורט להלן:

לו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין יצויין כי ביצוע עבודות א      

 הקבלן רשאי לבצע עבודות חריגות על דעת עצמו

  

 מפרט מיוחד לאחזקה מונעת, אחזקת שבר והתקנות חדשות  44.02.04

  מפרט טכני לביצוע אחזקה מונעת חצי שנתית .1

 בדיקת יציבותו הכללית של השער וכל חלק בו וטיפול בהתאם. .1.1

ל כל מערכותיו, לרבות: לחצנים, אנטנה, לוח פיקוד בדיקת תקינות השער ע .1.2

ומנעול אלקטרומגנטי, מערכות ההגנה (עיניות, חיישנים/גששים וכיו"ב) 

 וטיפול במערכות האלו בהתאם.

 פילוס השער על כל אביזריו. .1.3

אחת לשנה יחליף הקבלן שמן בתמסורת יחידת ההנעה. לאחר החלפת השמן  .1.4

מנוע. המדבקה תכלול פרטי ההחלפה, ידביק הקבלן מדבקה במקום בולט ב

 לרבות: מועד, סוג השמן וכיו"ב.

 ניקיון יסודי של השער, לרבות בסיסיו וסביבתם וגירוז כל חלקי השער. .1.5

 בדיקה כי הצופר והמנורה המהבהבת פועלים בעת פתיחת/סגירת השער. .1.6

  הוראות אחזקה מונעת למנוע .2

 ווסת של מפסקי סוף הטווח, אם יש צורך בכך. .2.1

 של המצמד והמעצור, אם יש צורך (לא לשמן!!). ווסת .2.2

 וודא שהמנוע עובד בצורה חלקה ושקטה. .2.3

 וודא הידוק של המהדקים והברגים. .2.4

 וודא שהמנוע מאובטח כראוי. .2.5

 בדוק את הניתוק הידני. .2.6
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וודא שנשמר ניקיון בתוך קופסת הבקרה ושחיבורי חוטי הארקה וחיבורי  .2.7

 המתח לא מראים סימני חלודה.

 ק כל בורגי פסי החיבורים החשמליים.וודא הידו .2.8

 וודא שצריכת הזרם של המפעיל מתאימה למידע על לוחיות הזיהוי. .2.9

לאחר ביצוע הטיפול היסודי הנ"ל, תוחלף המדבקה למדבקה חדשה עם  .2.10

 תאריך מועד הטיפול שבוצע.

  מפרט טכני לביצוע אחזקת שבר .3

ה של השער הקבלן נדרש לבצע תיקון באלמנט הפלד  -  תיקון כנפי שערים .3.1

בהתאם להנחית המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או במקרים 

 הבאים: שבר באלמנט או חלודה שאינה מאפשרת תיקון.

התיקון יעשה בעזרת פרופילים חדשים, נקיים מחלודה ולכלוך. יש להשתמש 

ביחידות אורך שלמות. במקרה של פגיעה בקורה, לא יותר ייצורה משתי 

ן הוכיח הקבלן, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, כי יחידות אלא אם כ

  מומנט האינרציה יהיה לפחות זהה לזה המוחלף.

בריתוכים יש לבצע פאזות ולרתך עם אלקטרודות בעלות  – ריתוך פרופילים .3.2

מ"מ. אזורי הריתוך  3, בליטת הריתוך עד 6010חדירה גבוהה בשורש כמו 

כל לכלוך אחר ויצבעו. האזורים  ינוקו מכל חלודה מתקלפת, קליפת ערגול או

הסמויים יאטמו עם סיליקון בכדי למנוע כניסת אויר ורטיבות לאזורים עם 

צבע פגם, ויצבעו גם הם. כל הריתוכים יהיו אחידים, חלקים ונקיים. על 

 מעלות טרם ביצוע הריתוך. 30הקבלן לבצע פאזה של 

חליף הקבלן במקרה בו הושבתה יחידת ההנעה, י – החלפת יחידת הנעה .3.3

יחידת הנעה ביחידה זהה למקורית. בהיעדר יחידה מסוג זה, יפנה הקבלן 

למזמין ויקבל אישורו להתקין יחידת הנעה חליפית שוות ערך למקורית או 

טובה ממנה. מודגש בזאת כי יחידת ההנעה החליפית תסופק מאת יצרן מוכר, 

נטי. יחידת יחידות הנעה לשערים מהסוג הרלוו 50שסיפק בארץ לפחות 

ההנעה תהיה שוות ערך ליחידה המוחלפת ובלבד שתעמוד בדרישות הבאות: 

שעות כאשר בשעות הבוקר  20הפעלות בשעה במשך  15תדירות הפעלה של 

 והערב נדרשת הפעלה רצופה של שעה וחצי כל אחת.

 - בחישוב בחירת יחידת ההנעה תילקח בחשבון מהירות נדרשת לשער השווה ל  

ר) מטר לדקה. בהפסקת חשמל ניתן יהיה לשחרר מצמד או (שבעה עש 17

מעצור מנוע ולהזיז את כנף השער ידנית. פתיחת הנעילה תיעשה על ידי ידית 

מיוחדת שתסופק על ידי הקבלן. המנע יהיה תלת פאזי, מותאם למזג אוויר 

חיצוני וגשם. יחידת ההנעה תהיה סגורה בקופסא המגנה מפני נזקי מזג 

דת ההנעה תהיה שוות ערך לקיימת ותכלול את כל התקני האוויר. יחי

  הבטיחות הנדרשים.

יחידת ההנעה תכלול מצמד המגן על נזק כלשהו ליחידת ההנעה במקרי כשל   

  במפסק הגבול.
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מספקי הגבול לעצירת שער בסוף מהלך (פתיחה או  – החלפת מפסק גבול .3.4

לקצה המהלך)  סגירה), יהיו מהסוג הקיים (המופעל על ידי הכנף בהגיעו

 .64ובלבד שיעמוד בדרישות הבאות: מיועד להתקנה חיצונית, רמת אטימות 

גלגל השיניים יהיה כדוגמת  – החלפת גלגל שיניים שבקצה ציר יחידת ההנעה .3.5

ולפס  4הקיים ובלבד שיעמוד בדרישות הבאות: גלגל השיניים יתאים למודול 

(שבעה עשר) מטר  17של  השיניים. קוטר הגלגל יאפשר הנעת שערים במהירות

 לדקה. הקוטר יהיה בהתאם למהירות סיבוב ציר יחידת ההנעה.

לוח הפיקוד ו/או ההפעלה של יחידת ההנעה יהיה שווה ערך  – לוח הפיקוד .3.6

לקיים ובלבד שיעמוד בדרישות הבאות: יוכר על ידי ספק יחידת ההנעה 

וסר והיפוך ויתאים למתח הקיים בשער. הלוח יכלול הגנות שונות כגון ח

פאזה, התחממות ועומס יתר עבור יחידת ההנעה. הרכיבים בלוח 

 ,VDE, ULהחשמל/הפיקוד של השער יהיו בעלי תו תקן. תקנים מאושרים: 

IEC כל אביזר יישא סימון תו תקן. הלוח, לרבות ציודו, יעמוד בדרישות כל .

  לתנאי סביבה ואקלים. 40400תקן, לרבות דין 

לוח ההפעלה ו/או כל לחצן אחר, תיעשה ברמה שוות  החלפת – לוח הפעלה .3.7

ערך לקיים ובלבד שתעמוד בדרישות הבאות: הלחצנים שיותקנו יהיו לחצנים 

מוארים, אנטי ונדליים. הלוח החליפי שיותקן יבטיח את הפונקציות הבאות 

(אם אם לא קיימות בשער): לחצן לפתיחת וסגירת השער ולחצן חירום 

של השער בעת תנועתו (פתיחה/סגירה). הלוח, לרבות  המאפשר עצירת חירום

 לתנאי סביבה ואקלים. 40400ציודו, יעמוד בדרישות כל תקן לרבות דין 

כל העיניים שיותקנו יהיו שוות ערך לקיים ובלבד  – עיניים פוטואלקטריות .3.8

שיעמדו בדרישות הבאות: יתאימו לעבודה בתנאי חוץ, יתאימו למרחק 

 .15%ת הקיים ביניהם בתוספ

במקרה של החלפת לוח, ההחלפה תיעשה ברמת הקיים ובלבד  – לוח החשמל .3.9

 2.5שיתקיימו הדרישות הבאות: לוחות יבנו מפח דקופירט מגולוון בעובי 

מ"מ (לרבות דלתות, פנלים ופלטת ציוד). הלוחות יהיו אטומים מפני חדירת 

ית, אבקת סטט- מיקרון (צביעה אלקטרו 80מים. פחים יצבעו בשכבה בעובי 

אפוקסי). הלוח ישולט בצורה מלאה, כל רכיב ישא שילוט בעזרת שלט 

 "סנדביץ'").

במידה ויוחלף הבקר, עליו להיות שווה ערך לקיים ובלבד  – בקר המהירות .3.10

שיעמוד בדרישות הבאות: השער ינוע במהירות משתנה כאשר תחילת וסוף 

נועה, בשני ס"מ). לקראת סוף הת 20התנועה תהינה איטיות (לאורך 

(חצי) מטר לדקה. הבקר  0.5הסנטימטרים האחרונים, יגיע השער למהירות 

שישולב בתוך לוח הפיקוד יהיה מתוצרת "סמסונג", "מיצובישי" או שווה 

  ערך מאושר ע"י המזמין.

במידה  – מסילת שער (רלוונטי לשער על מסילה, שער שאינו קונזולי) .3.11

ת בתפקודו התקין של השער או והמסילה ניזוקה/התעוותה בצורה הפוגמ
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יצאה מפילוס כך שהדבר גורם לתוספת עומס על המנוע, יתקן הקבלן את 

  המסילה בהתאם למפרט הבא:

  המסילה הקיימת תפורק ותותקן מסילה מבוטנת.  

במידה ובמסגרת עבודותיו חצב הקבלן/פירק קטעי אספלט או בטון, יחזיר   

תשתיות ומצעים מהודקים לאחר הקבלן פני השטח לקדמותם, לרבות ביצוע 

  השלמת המסילה.

המסילה תתאים לפרופיל גלגלי השער. המסילה תרותך לפרופיל פלדה   

שיוטמן בקרקע ויבוטן. הריתוך לפרופיל יעשה כך שתתקבל יחידה אחת 

  שלמה וישרה.

  המסילות יותקנו מפולסות לאורכן ובמישור ניצב.  

ליונה וכי על הקבלן להתקין מודגש בזאת כי לפילוס המסילה חשיבות ע  

המסילה כשהיא מפולסת היטב בשני המישורים לאורכה והניצב לאורכה. 

המסילה תותקן לכל היותר משני קטעים שיחוברו ביניהם ללא בליטות או 

  .ST 60שקעים. חומר המסילה יהיה מאיכות 

במקרה של החלפת פס השיניים, על פס השיניים החדש להיות  – פס שיניים .3.12

ערך לקיים ובלבד שיעמוד בדרישות הבאות: פס השיניים יהיה במודול  שווה

. קטעי פס השיניים יחוברו בריתוך לפרופיל הנושא אותם לרצף אחד מושלם 4

 באורך הנדרש.

במקרה של החלפת מיסבים יש להחליפם במיסבים זהים למקורי  – מיסבים .3.13

 סגורים ואטומים מסוג ST 52.2ובלבד שיהיו מחומר באיכות 

MAINTENANCE FREE.  

פגושי גומי יותקנו ו/ו יוחלפו בקצוות מהלך הכנף בחלק התחתון,  –פגושים  .3.14

 (חמישים) מ"מ והם יחוברו עם ברגים מתאימים. 50עובי הפגושים לפחות 

במקרה של החלפת המסגרת הנושאת, על הקבלן לקבע  – מסגרת נושאת .3.15

שהמסגרת וביסוסה המסגרת לבסיסי בטון, עם ברגים מבוטנים באופן כזה 

 צריך לשאת כוחות רוח המופעלים על השער וכן משקל הכנף.

  

  ייצור והספקת שערים חשמליים  44.02.05

  מפרט טכני לשער קונזולי ונגרר  

  מסגרת השער .1

מסגרת השער מפרופילים מרובעים אטומים, עליה משולבת סבכה מסיבית  .1.1

 בהתאם למבנה השער.

 .RHSומילוי ומילוי סורג פרופילי   RHSממסגרת פרופיל כנפי השערים ייעשו  .1.2

בשער קונזולי הכנף נעה בתוך הגשר הנושא באופן שאינו יוצר כלל מגע עם  .1.3

 מ"מ. 100הקרקע בעת תנועת השער מינימום מרחק כנף השער משפת הכביש 

יש להשתמש ליצור השער אך ורק ביחידות אורך שלמות. אין לייצר קורה  .1.4

 ות או יותר ללא אישור המזמין.אחת משתי יחיד
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 הקבלן יגיש שרטוטים, חישובי משקל ומאמצים לאישור. .1.5

המסגרת תעבור תהליך של גילוון חם לפני יצור ולאחר מכן צבוע בקלייה  .1.6

 בתנור.

  יסודות בטון .2

מבוטנים בבסיסי בטון.  RHSמסגרת נושאת השער תקובע לתוך פרופילי  .2.1

פח תואמים, ביניהם יבוצע חיבור הפרופילים והעמודים מסתיימים באוגני 

 ברגים ופילוס.

הבסיס של המסגרת יפולס בכל המישורים. המרווח בתחתית הבסיס יסגר  .2.2

וימולא בעזרת דייס צמנט מתנפח של "כרמית" או שווה ערך שמיושם לאחר 

 סיום הקיבוע.

יסודות הבטון לחיבור מסגרת השערים ועמודי הסגירה אליהם נסגרת הכנף,  .2.3

 שקל השערים וכן לכוחות בהם הם אמורים לעמוד.יתאימו למ

בנוסף, יתחשב הקבלן גם בטיב הקרקע במקום. לשם כך יוציא דו"ח יועץ  .2.4

 קרקע.

 הקבלן יגיש תוכניות ביצוע בהתאם. .2.5

 .30- הבטון יהיה באיכות ב .2.6

על הקבלן לקבע המסגרת לבסיסי בטון, עם ברגים, באופן כזה שהמסגרת  .2.7

וח המופעלים על השער וכן את משקל הכנף וביסוסה צריכה לשאת כוחות ר

 בהתאם לנדרש בתקן ישראלי.

 האומים התחתונים לפילוס ישארו גלויים ויאפשרו פילוס עתידי. .2.8

 הכנות ליציקה .2.9

בימי שרב וחום יש למנוע התייבשות מהירה של הבטון ולכן יש לנקוט   

באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר 

תו, כדי למנוע סדיקה פלסטית. לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה יציק

מעלות צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח. שרוולים, בגרים,  30על 

מעברים וכו', יוכנסו לקירות הבטון לפני יציקת הבטון. הקצוות יאטמו באופן 

יקה זמני. כנ"ל לגבי אביזרי ניקוז, מחסומי רצפה וכדומה. אין להתחיל ביצ

  שעות לפחות. 48אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו, עם הודעה מוקדמת של 

  מעברים, שרוולים, חורים וכדומה .2.10

לפני יציקת כל הבטונים, על הקבלן לברר את כל הפרטים הקשורים להכנות   

הדרושות בבטונים בעבודה זו. באחריות הקבלן לדאוג לתוכניות של כל 

, שרוולים, פרופילים ועוגנים/ברגים המעברים, חריצים, פתחים, מגרעות

לביטון וכו', הכל על מנת שיוכל לעצבם ו/או להתקינם בטפסנות מראש. לא 

  תורשה חציבה בבטון לאחר יציקתו.
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  פתחים בבטונים .2.11

בכל מקרה שידרש הקבלן לבצע פתח בבטונים לאחר יציקתם, יבוצע הפתח   

קח. בשום פנים לא בניסור בלבד באמצעות ציוד מתאים שיאושר ע"י המפ

  יאושרו סיתות או חציבה באמצעות איזמלים, פטישים, פניאונטיים וכדומה.

  מסילה מבוטנת לשער נגרר .2.12

במידה ובמסגרת עבודותיו חצב הקבלן/פרק קטעי אספלט או בטון,  .2.12.1

לאחר השלמת המסילה, יחזיר הקבלן פני השטח לקדמותם, לרבות 

  ביצוע תשתיות ומצעים מהודקים.

  אים לפרופיל גלגלי השער.המסילה תת .2.12.2

" שיוטמן בקרקע ויבוטן. Tהמסילה תרותך לפרופיל פלדה דבר " .2.12.3

  הריתוך לפרופיל יעשה כך שתתקבל יחידה אחת שלמה וישרה.

המסילות יותקנו מפולסות לאורכן ובמישור ניצב. מודגש בזאת כי  .2.12.4

לפילוס המסילה חשיבות עליונה וכי על הקבלן להתקין המסמילה 

  ת היטב בשני המשירוים לאורכה והניצב לאורכה.כשהיא מפולס

כל העבודות הקשורות בביסוס, נכללים במחירי השערים ולא ישולם  .2.12.5

  תמורתם כל תשלום נפרד.

  מסילת השער  .2.13

המסילה תותקן לכל היותר משני קטעים שיחוברו ביניהם ללא  .2.13.1

. המסילה מעובדת ST 60בליטות או שקעים. חומר המסילה יהיה 

ה תתאים לפרופיל גלגלי הער ותעשה ממוט מלא. בערגול. המסיל

  פינות עליונים של המסילה מעוגלים.

  לא תאושר מסילה שנעשתה ע"י חיתוך פח. .2.13.2

  מיסבים .2.14

 MAINTENANCEסגורים ואטומים מסוג  ST 52מיסבים מחומר באיכות   

FREE.  

  פס שיניים .2.15

יחובר לכנף דרך  ST 52. חומר  6או  4פס השיניים יהיה במודול  .2.15.1

ל נושא בחיבור פריק עם ברגים הניתנים לכוון קטעי פס פרופי

השיניים יחוברו בריתוך לפרופיל הנושא אותם לרצף אחד מושלם 

  באורך הנדרש.

פס השיניים שיותקן יבוצע בדייקנות כך שהמרווח בין הקטעים יעשה  .2.15.2

  בדייקנות ובהמשכיות כך שלא יורגש שילוב גלגל השיניים עם הפס.

  נגררגלגל אוקולון לשער  .2.16

  מ"מ. 20מ"מ, קוטר הציר  80מ"מ, אורך  80קוטר   

  גלגל שער נגרר .2.17

  מ"מ. 40מ"מ, עובי  55מ"מ, קוטר פניני  122קוטר חיצוני   
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  פגושים .2.18

פגושי גומי יותקנו בקצוות מהלך הכנף בחלק התחתון, עובי הפגושים לפחות   

  (חמישים) מ"מ והם יחוברו עם ברגים מתאימים. 50

  ריתוך פרופילים .2.19

תוך הפרופילים למסגרת וליצירת הכנף, יש לבצע פאזות ולרתך ברי .2.19.1

וריתוך  6010עם אלקטרודות בעלות חדירה גבוהה בשורש כמו 

  .7018 - ממשיך ב

מ"מ. כל הריתוכים יהיו אחידים חלקים  3בליטת הריתוך עד  .2.19.2

  ונקיים.

  מעלות טרם ביצוע הריתוך. 30על הקבלן לבצע פאזה של  .2.19.3

  יהיו מעוגלות.כל הפינות שיתקין הקבלן  .2.19.4

חיתוכים בכל אמצעי ינוקו, יושחזו וייושרו, הריתוכים יהיו אחדים,  .2.19.5

  חלקים ונקיים.

  ברגים, אומים, דיסקיות, שימסים יהיו מגולוונים בחום. .2.19.6

  

  צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת  44.02.06

  הכנת השטח .1

איתור  בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או .1.1

 מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני, לחליפין באמצעות  .1.2

 דטרגנט חם בהתזה.

 GL  +50% GH 50%בהרכב  AGULAR (GRITהתזת תערובת גרגירי פלדה ( .1.3

 מ"מ. 0.5-1.0בגודל 

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .1.4

 ל פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.בחינה ויזואלית ש .1.5

במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש  .1.6

 . לפי הנחיית הלקוח, המוצר יפסל ויוחזר לגילוון.36גרעין 

  צביעה .2

או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של  TRIBO (FRICTION) -איבוק בשיטת ה    

 OUT FREEבעלות תכונו  HB (HIGH BILD) אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג

GASING  מיקון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול  60בעובי

הגרמני לדהייה או שווה ערך. הגווון לפי דרישת  G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000סידרה 

  המזמין.

  קליה .3

  קליה הדרגתית בתנור בהתאם לסוג המוצר ועובי החומר. .3.1

  דקות. 15מעלות צלזיוס למשך  185 - לא תפחת מ טמפרטורת המתכת .3.2



172 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

  קירור .4

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר 

  מעלות צלזיוס, לפחות. 35-40בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

  בקרת איכות .5

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .5.1

בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני מדידת עובי הציפוי הכללית  .5.2

 הצביעה.

  אריזה .6

  בהתאם למוצר ולדרישות המזמין.

  הערות .7

  .ISO 9001,2000לאפוקול מערכת איכות המאושרת לפי תקן  .7.1

  ריתוכים לאחר גמר צביעה ינוקו ויטופלו ויצבעו בגלוון קר וצבע עליון. .7.2

  

  מפרט טכני למערכות החשמל והבקרה  44.02.07

  עהיחידת ההנ .1

יחידת ההנעה תהיה קטלוגית סטנדרטית מושלמת ומוגדרת כיחידת שערים  .1.1

  נגררת.

עם מנוע חשמלי  1/30היחידה תהיה מורכבת ממסירה חלזונית בעלת יחס של  .1.2

  בחיבור ישיר.

שעות, כאשר בשעות הבוקר  20הפעלות בשעה במשך  25תדירות הפעלה של  .1.3

  והערב נדרשת הפעלה רצופה של שעה וחצי כל אחת.

משקל השער על פיו תחושב היחידה יהיה כמשקלו, כפי שימדד ובתוספת  .1.4

. בחישוב בחירת יחידת ההנעה תילקח בחשבון 20%עתידית בלתי ידועה של 

  מטר לדקה. 17 - מהירות נדרשת לשער השווה ל

איכות יחידת ההנעה יהיה שווה ערך לתוצרת "גרינשפון" או "גרוג" ותכלול  .1.5

 שים.את כל התקני הבטיחות הנדר

יחידת ההנעה תכלול מצמד המגן על נזק כלשהו ליחדת ההנעה במקרי כשל  .1.6

 במפסק הגבול.

ולפס השיניים.  4בקצה ציר יחידת ההנעה יותקן גלגל שיניים מתאים למודול  .1.7

מ"מ לפחות. הגלגל עשוי  40שיניים לפחות. רוחב הגלגל יהיה  27הגלגל יכלול 

כז עם פס השיניים. פס השיניים . גלגל השיניים ימורST 52מחומר באיכות 

  יותקן כשהשיניים כלפי מטה.

מ"מ. פס השיניים והגלגל  3בין פס השיניים וגלגל השיניים ישמר מרווח של  .1.8

  יהיו מקבילים.

בהפסקת חשמל, ניתן יהיה לשחרר מצמד או מעצור מנוע ולהזיז את כנף  .1.9

 השער ידנית.
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  על ידי הקבלן.פתיחת הנעילה תיעשה על ידי ידית מיוחדת שתסופק  .1.10

  יחידת ההנעה תהיה סגורה בקופסא המגנה מפני נזקי מזג האוויר. .1.11

  ממסרת חלזונית ננעלת ואינה מאפשרת דחיפה ידנית של השער. .1.12

שחרור התמסורת להפעלה ידנית ינתק את החשמל מהנוע על ידי מפסק  .1.13

  מיוחד, כל עוד מתבצעת ההפעלה הידנית.

  מנוע חשמלי .2

 אם למזג אוויר חיצוני וגשם.המנוע יהיה תלת פאזי, מות .2.1

המנוע הכולל ממסרת הפחתה (גיר) ומצמד חיכוך מסוג מגביל מומנט או שווה  .2.2

 ערך.

 ניתן להפריד ולהפעיל ידנית מצב חירום או חוסר חשמל. .2.3

 מטר בדקה. 17המנוע מניע את הכנף בתנועה רציפה ואחידה במהירות של  .2.4

נעולה ע"י מנעול למניעת  למנוע כיסוי של ארגז מסיבי מפח הכולל דלת מתכת .2.5

 גישה לחבלה או לאנשים לא מורשים.

  לוח פיקוד .3

"עבודות חשמל" של  08כל עבודות החשל יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  .3.1

 המפרט הכללי הבין משרדי ובהתאם להוראת כל דין לרבות חוק החשמל.

 תותקן הפרדה בין כל שני שדות סמוכים (במידה וישנם כאלה). .3.2

באמצעות חרוזים ממוספרים כאשר חיבור מוליך לנעל כבל  המוליכים יסומנו .3.3

 ישה עם שרוול מתכווץ כבידוד.

 קשירת מהדקים תיעשה על ידי בנדים שחורים. .3.4

מ"מ (לרבות דלתות, פנלים  2.5הלוחות יבנו מפח דקופירט מגולוון בעובי  .3.5

 ופלטת ציוד).

 .IP 64הלוחות יהיו אטומים מפני חדירת מים  .3.6

מיקרון (צביעה אלקטרו סטטית, אבקת  80בעובי פחים יצבעו בשכבה  .3.7

 אפוקסי).

 הלוח ישלוט בצורה מלאה,כל רכיב ישא שילוט בעזרת שלט "סנדביץ'". .3.8

הלוח יכלול הגנות שונות כגון חוסר והיפוך פאזה, התחממות ועומס יתר  .3.9

 (עבור יחידת ההנעה).

רן או שווה הריבים יהיו מתוצרת וסטינגהם, סציה, סימנס, בי.בי.סי, מרלין ג' .3.10

 ערך מאושר מראש מאת המזמין.

 .IEC, UL, VDEכל הרכיבים ישאו סימן תו תקן. תקנים מאושרים:  .3.11

 מעלות צלזיוס. 55כל הרכיבים יעמדו בטמפרטורת עבודה של  .3.12

לתנאי סביבה  40400הלוח, לרבות ציודו, יעמוד בדרישות כל תקן לרבות דין  .3.13

 ואקלים.

למים על עמוד נפרד בצד הפנימי של  הלוח מותקן בתוך ארון נעול ואטום .3.14

 השער.
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  בקר מתוכנת .4

הלקוח כולל בקר מתוכנת עם פנל הפעלה הנותן תצוגת מצב פעולת השער בכל  .4.1

 רגע נתון.

יהיה  HAVY DUTYהבקר האלקטרוני המתוכנת יהיה מוצר תעשייתי מוגדר  .4.2

 כפול מהדרוש. O/Iבעל 

 לת.הבקר יבצע אינטגרציה עם מערכת השליטה והבקרה הכול .4.3

 ניתן לבצע הפעלת השער מלחצני הבקר. .4.4

 הבקר יהיה מתוצרת אחד היצרנים הבאים: סימנס, מיצובישי או שווה ערך. .4.5

  לחצנים .5

הפעלת השער תתבצע באמצעות קופסת לחצנים שנמצאת בביתן השומר או  .5.1

 בכל מקום אחר. על הקופסא שלוש לחצנים: פתיחה, עצירה, סגירה.

רום לשער להיפתח עד אשר מפסק הגבול לחיצה רגעית על לחצן פתיחה תג .5.2

 יעצור אותו.

לחיצה רגעית על לחצן סגירה תגרום לשער להיסגר עד אשר מפסק הגבול  .5.3

 יעצור אותו.

לחיצה רגעית על לחצן עצירה תגרום לשער לעצור את פעולתו או את סגירתו  .5.4

 האוטומטית של השער במידה ואופציה זו פעילה.

 .24Vשל  מתח נמוך –מתח הפעלת הלחצנים  .5.5

 הלחצנים שיותקנו יהיו לחצנים מוארים, אנטי ונדליים. .5.6

  שלט רחוק .6

  שלט רחוק מסוג רולינגקוד. .6.1

 במידה והשער סגור, לחיצה על לחצן בשלט תפתח את השער. .6.2

 פתוח, לחיצה על לחצן בשלט תסגור את השער.  במידה והשער .6.3

חיצה כאשר השער בפתיחה/סגירה, לחיצה על לחצן בשלט תעצור את השער. ל .6.4

 נוספת על השלט מפעילה את השער בכיוון ההפוך שבו עבד לאחרונה.

 לכל שער יסופק מקלט ושני שלטים (כלול במחיר השער). .6.5

  עיניים פוטואלקטריות .7

 העיניים הפוטואלקטריות יהיו מסוג משדר מקלט לא רפלקטור. .7.1

הקבלן יתקין עיניים פוטואלקטריות לצורך מניעת התנגשות כנף השער עם  .7.2

 ר (רכב, אדם וכיו"ב).גוף ז

 הקבלן יתקין את העיניים משני צידי השער פנימי וחיצוני בגבהים שונים. .7.3

העיניים הפוטואלקטריות יבטיחו עצירה מיידית של השער במקרה של מעבר  .7.4

 גורם זר כאמור לעיל.

עיניים: יתאימו לעבודה בתנאי חוץ, יתאימו למרחק הקיים ביניהם בתוספת  .7.5

15%. 
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השער כאמור, הפעלתו מחדש תבוצע רק על ידי לחצן  במקרה של עצירת .7.6

 פיקוד מתאים.

  צופר ומנורה .8

  הצופר והמנורה המהבהבת יפעלו בעת פתיחת/סגירת השער.

  בקר מהירויות .9

השער ינוע במהירות משתנה כאשר תחילת וסוף תנועה תהינה איטיות  .9.1

  ס"מ) לקראת סוף התנועה (עצירה). 20(לאורך 

  (חצי) מטר לדקה. 0.5יע השער למהירות ס"מ האחרונים, יג 20 -ב .9.2

הבקר שישולב בתוך לוח הפיקוד יהיה מתוצרת "סמסונג", "מיצובישי" או  .9.3

  שווה ערך מאושר ע"י המזמין.

  מפסקי גבול .10

מפסקי גבול תעשייתיים בקצות המהלך, אינטגרלים כחלק מהיחידה מיועדים 

סוג מפסקי קרבה מ HAVY DUT - מגודרים כ IP 64להתקנה חיצונית רמת אטימות 

  מ"מ, או מכאני מוחזר קפיץ, גלגל בקצה המוט. 16טווח קריאה 

    

  שערי כנף  44.02.08

  מבנה השער .1

  מטר. 3מטר רוחב, גובה  6כנפי רשת עשוי כדוגמת סורגי נוי פתח עד - שער דו

  מנגנון הנעה ונעילת השער .2

 400- וצרת פאקהנעת כנפי השער באמצעות בוכנות הידראוליות מסיביות מת .2.1

או שווה ערך מאושר ע"י המזמין. הבוכנות ניתנות לנטרול מכאני בעת 

 הפסקת חשמל.

 ק"ג. 650נעילת השער מתבצעת על ידי מנעול אלקטרומגנט בלחץ של  .2.2

  לוח פיקוד .3

לוח פיקוד משותף לשתי כנפי השער, שליטה ובקרת הפתיחה והסגירה  .3.1

 במקביל לשתי יחידות הכנף.

קוד יותקן מנעול קפיצי. סיבוב ימינה של המנעול, מצידו של לוח הפי .3.2

 באמצעות מפתח מתאים, יפתח את השער. סיבוב שמאלה יסגור אותו.

הפעלת השער מתבצעת במקביל באמצעות שלט רחוק. כל לחיצה על לחצן  .3.3

 השלט משנה את תפקוד השער:

  השער יפתח. –לחיצה ראשונה  .3.3.1

  השער ייעצר. –לחיצה שניה  .3.3.2

  שער יסגר, וחוזר חלילה.ה –לחיצה שלישית  .3.3.3

במידה והשער סיים את מהלך פתיחתו, השער ייעצר באופן  .3.3.4

  אוטומטי. לחיצה נוספת על השלט תגרום לסגירתו.

  לכל שער יסופק מקלט ושני שלטים (כלול במחיר השער). .3.3.5
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  כל החיווט החשמלי והפיקוד, כולל כבילה, יעשו ע"י הקבלן. .3.4

  חבילת בטיחות .4

ת עיני אבטחה. זוג אחד מותקן מצידי השער וזוג כל שער מאובזר בשני זוגו .4.1

 שני מותקן כשלושה מטר לפני השער.

לעיניים שני תפקידים: להבטיח שהשער לא ייסגר כל עוד רכב או הולך רגל 

חוצה אותם, ולמנוע פתיחת השער כלפי רכב שעוצר במרחק קריטי מהשער, 

  הקטן מאורך כנפי השער.

לך סגירת השער, השער ייעצר ופתח באופן במידה ועיני האבטחה הופרעו במה .4.2

 אוטומטי עד לסוף מהלכו.

כל עוד השער לא סגור, מנורת סימון צהובה תהבהב מעל לוח פיקוד השער  .4.3

 ותסמן שהשער פעיל.

  התקנת בסיסי השער .5

הבסיס של המסגרת יפולס בכל המישורים. המרווח בתחתית הבסיס ייסגר  .5.1

מית" או שווה רך שמיושם לאחר וימולא בעזרת דייס צמנט מתנפח של "כר

 סיום הקיבוע.

יסודות הבטון לחיבור מסגרת השערים יתאימו למשקל השערים ולכן לכוחות  .5.2

 בהם הם אמורים לעמוד.

בנוסף, יתחשב הקבלן גם בטיב הקרקע במקום. לשם כך יוציא דו"ח יועץ  .5.3

 קרקע.

 הקבלן יגיש תוכניות ביצוע בהתאם. .5.4

 .30- הבטון יהיה באיכות ב .5.5

ה ובמסגרת עבודותיו חצב הקבלן/פירק קטעי אספלט או בטון, לאחר במיד .5.6

השלמת השער יחזיר הקבלן פני השטח לקדמותם, לרבות ביצוע תשתיות 

 ומצעים מהודקים.

  כללי .6

שנים לפחות ומתחייב לשירות חלפים  5לכל הרכיבים יהיה סוכן מוכר בארץ הפועל 

  שנים. 5 -של כ

  באחריות המזמין .7

 שלמותו.להכין את הפתח ב .7.1

חיבור סופי ללוח החשמל הראשי, חיווט וצנרת חשמל ללוח הראשי, הזמנה  .7.2

 ופיקוד וכן מפסק פאקט בסמוך להפעלה החשמלית.

 המחיר כולל הובלה, התקנה ואחריות כוללת ומושלמת לשנה. .7.3
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  דוח ביצוע העבודה/הקריאות

  

 תיקונים שבוצעו עפ"י קריאה .א

  מס' יומן האחזקה __________  ____היחידה המזמינה ____________________  

  סוג המתקן ____________________________  

 _____________________  תאריך קבלת הקריאה  .1

 

 _____________________  זמן ביצוע העבודה .2

  

 _____________________    מהות התקלה .3

 

 פירוט התיקונים שבוצעו, כולל חומרים וחלקים שהוחלפו/הותקנו: .4

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  

 אישור לקיחת יחידת המנוע לטיפול חיצוני (בית מלאכה) .ב

אני הח"מ ____________________, נציג ______________________________   

) מאשר בזאת כי לקחת את יחידת המנוע לטיפול חיצוני (בית מלאכתי), מאחר (הקבלן הזוכה

שלא ניתן לבצע את התיקונים במקום כמו כן, הנני מצהיר בזאת כי עדכנתי את היחידה 

  וקיבלתי אישור כמתואר בפינה השמאלית התחתונה של טופס זה.

  

  תאריך לקיחת יחידת המנוע: ______________  

  __________חתימה: _______  

                    

  אישור נציג היחידה:              

  שם: ________________                

  חתימה: _____________                
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  יומן אחזקה

  

  מס' דף ביומן האחזקה ________

  

מס' 

  סידורי

מיקום ושם 

  המתקן

מזמין 

  הקריאה

זמן קבלת 

הקריאה 

(תאריך 

  ושעה)

סוג 

  המתקן

אפיון 

התקלה 

  שדווחה

 זמן ביצוע

העבודה 

(תאריך 

  ושעה)

  הערות

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  שם פרטי ושם משפחה של עורך הדו"ח: _____________________

  חתימת העורך : ______________________
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 או שו"ע מאושר EL05 םמחסום זרוע חשמלי מדג  44.03

  מטר אורך. 6אורך זרוע של עד     .1  

ולכן מתאים  (Heavy duty)מחסום המתאים למשטר עבודה מאמוץ במיוחד   .2  

  פונקציונאלית למעברים עם נפח תעבורה גדולה. מס מחזורים בשעה: לא מוגבל!

  מידות ומשקל  .3  

  מ"מ. 110מ"מ, גובה  290מ"מ, רוחב  460מידות גוף המחסום: אורך   3.1    

  מטר. 6אלומיניום עד  זרוע  3.2    

  ק"ג. 72משקל גוחף המחסום:   3.3    

  ק"ג (תלוי באורך הזרוע). 6משקל הזרוע עד   3.4    

  מבנה ומארז  .4  

מ"מ, מצופה אבץ אלקטרוליטי  5גוף המחסום מיוצר מפלדה בעובי   4.1    

  ופסיבציה.

מארז אחורי כולל דלת שרות להפעלה מלאה בהפסקת חשמל, פתיחה/סגירה,   4.2    

  מיוצר ממתכת בציפוי אבקה, קלוי בתנור בגוון שחור.

  .UVמארז קדמי בוואקום פורמינג בגוון צהוב כולל הגנה בפני קרינת   4.3    

  15C +80C-: טווח טמפ' בעבודה  .5  

  6.  MPBF :5 .מיליון מחזורים  

  .IP55: רמת אטימות  .7  

  דרישות הזנת חשמל  .8  

  ~Phase +N 100-240VAC 50-60Hz 10A 1 חד פאזיתהזנה     

  הנעה ובקרה  .9  

  הנעה חשמלית ע,י מנוע תעשייתי תל פאזי.  9.1    

הנעה ישירה מתמסורת ללא שרשראות, קפיצים ו/או מוטות מקשרים ובכך   9.2    

  מוריד את הצורך בתחזוקה שוטפת.

  IP68גששי סוף מהלך מסוג גשש קרבה,   9.3    

  וסת תדר להתנעה רכב של מנוע המחסום.  9.4    

  שניות. 7-5מהירות פתיחת/סגירת המחסום ניתנת לכיוון בין   9.5    

  תאוצה ותאוטה בתחילת וסוף מהלך (ניתנת לכיוון).  9.6    

  פשוט לתפעול). –טיימר מובנה לבגירה אוטו' (ניתן לכיול עצמי   9.7    

  הגנת מנוע בפני קצר חשמלי, חוסר פאזה ו/או סדר פאזות הפוך.  9.8    

  סוחף מהלך פתיחה/סגירה.מעצור מכאני ב  9.9    

אספקת מגעים יבשים על מצב פתוח וסגור של המחסום לצורך חיווי למערכת   9.10    

  בקרה.

בקר מקומי מנהל את פעולת המחסום וכולל כניסות לגלאי כביש, עיניות   9.11    

  בטיחות וכל אמצעי בטיחות הנדרש עפ"י תקני הבטיחות המחמירים.

  האמצעים הבאים:כולל התמשקות וחיבור   9.12    

  לחצני פיתה, סגירה ועצירה  9.12.1      

  מנורה מהבהבת  9.12.2      
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  משרד / שלט רחוק  9.12.3      

  מערכת בקרת כניסה / בקרת מבנה  9.12.4      

  (230VAC/24VDC)רמזור אדום ירוק   9.12.5      
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  אופני מדידה ותכולת מחיר  44.04

גדר ו אלמנט ניו ג'רזילרבות,  ילגדר זמנית תימדד במ"א כולל את כל האמור לע .1

  ותקנת וחיבורים פריקים.מ

  מ' וכולל את כל האמור לעיל. 2.5מעקה טרומי מבטון יימדד ביח' באורך  .2

  פשפש בגדר יימדד לפי יח' ויכלול את כל האמור לעיל. .3

  מעקה תיחום להולכי רגל יימדד במ"א ויכלול את כל המאור לעיל. .4

לרבות  ,כלול את פירוק הגדר על כל חלקיההעתקת גדר זמנית תימדד במ"א ות .5

  , לרבות שערים.החלקים למקום המיועד והקמתה מחדשהמעקות הטרומיים, הובלת 

ישארו ברשות המזמין בתום העבודה כשהם שלמים וניתנים להעברה  האלמנטים .6

 ולעבודה ע"י המסוף.

 מחסום חשמלי כולל במחירו: .7

 פחות.לחצני פתיחה, סגירה ועצירה בשתי נקודות ל .7.1

 שלטים לכל מחסום. 2כנ"ל לגבי  .7.2

 רמזור בצמוד לכל מחסום: ירוק / אדום. .7.3

 "פס לד" מואר באדום לאורך כל זרוע בזמן שהזרוע למטה. .7.4

  שלט "עצור" במרכז הזרוע. .7.5
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  נספחים לפרק
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  פרט גדר
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  עבודות סלילת כבישים -  51רק פ

  

  הנחיות כלליות  51.00

  כללי  51.00.01

ר, פירוק, עבודות עפועבודות הכנה  תשתית ופיתוח שטח כוללות בין היתר:עבודות  .1

ועבודות  תקשורת, גידור עבודות סלילה, תשתיות מים, ביוב, חשמל, , עבודות ניקוז

  שונות.

 57 - ו 51כל העבודות נשוא פרק זה יבוצעו בכפוף למפרט הבינמשרדי המיוחד פרקים  .2

  ים אחרים כמפורט בהמשך.יוכן פרקים רלוונט

  מכסים לתאי בקרה מכל הסוגים ולכל המערכות .3

 489לפי ת"י  D400 מיצקת כמפורט בתוכניות, ממיןהמכסים יהיו תקניים  .3.1

  מעודכן. 

  רש"ת.השם והלוגו של סימון פליז עם יעוד התא,  והמכסים יישא .3.2

  

  עבודות הכנה ופרוק  51.01

  כללי  51.01.01

העבודה  ,ת פרק זה יהיה על הקבלן לבצע פירוק והעתקה של אלמנטים שוניםבמסגר .1

בהתאם לכל  של המפרט הכללי וכמפורט בהמשך 51.03תבוצע בכפוף למפורט בפרק 

  .סעיף

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה וממדים  .2

שהו בעל ממדים קטנים, צרים או כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כל

  נפרדים.

  המפורט להלן בא להוסיף או לשנות את הוראות המפרטים הכלליים. .3

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים  .4

המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר 

  בהם.

ר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב ויתר המפקח על החומ

כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו לאתר שפך מאושר 

  לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות.

חומרים המיועדים לשימוש חוזר (על פי החלטת המזמין) כגון: מרצפות, מכסים של  .5

״ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו

  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׳

  כל העבודות כלולות במחירי פינו הפסולת לתר שפך מאושר והחזרת המצב לקדמותו. .8
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ס״ק  00.02שים לב להנחיה שיש לבצע לפני עבודות הפירוק וכתנאי לאישורם (סעיף  .9

  ג׳).

  

  סילוק עודפים ופסולת  51.01.02

  לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: .1

  עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. .1.1

  לת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.פסו .1.2

חומר מקורצף. (כל החומר המקורצף יפוזר בהידוק בתחום האתר בהתאם  .1.3

  להנחיות המפקח)

  כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת. .1.4

  .4סעיף  51.1.1 מפרט הכללי פסולת לפישמוגדר כחומר  .1.5

לום אגרות כל הפסולת הנ״ל תסולק ע״י הקבלן ועל חשבונו לרבות תש .1.6

. הובלת הפסולת לאתר שפך מאושר לאתר העבודה למיניהם אל מחוץ

והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור 

מרחקי הובלה. המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, 

ל הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ״ל יתואמו ע״י הקבלן, על אחריותו וע

  חשבונו.

  על הקבלן להמציא אישור מאתר השפיכה על כך שהקבלן פינה את הפסולת כחוק. .2

לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורט כי  .3

  חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין.

ין אם סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, ב .4

הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו 

  במפרט הכללי. 51.03.08בנפרד. הכל כמפורט בסעיף 

  

  חישוף השטח  51.01.03

  כללי .1

  במפרט הכללי. 51.03.01החישוף יבוצע בהתאם למפורט בסעיף  .1.1

ם "מ יחד עס 20 החישוף כולל: סילוק שכבת הקרקע העליונה בעומק .1.2

בתוכה, פינויה עד למקום שיורה המפקח וערומה בערימות לאורך שהצמחייה 

מקום שיקבע ע"י המפקח. תסולק אדמת בהתוואי בתחום קווי הדיקור, 

  החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר, ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  דידה ותכולת מחיראופני מ .2

  כולל כל האמור לעיל. ,ריימדד במ"החישוף 

  

  ומדרכות קיימות מבנה כבישים  וקפיר  51.01.04

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיורה המהנדס יבצע הקבלן פירוק מלא  .1

  ו/או חלקי של מיסעות עד למפלס שתית מתוכננת.
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העבודה כוללת ניסור שכבות האספלט בגבולות הפירוק בקו אנכי ו/או במדרגות,  .2

דות, בטונים שונים, שוחות, פירוק מיסעות, שכבות תשתית ומצעים, קורות, יסו

הקיימת עד למפלס  צינורות מחומרים שונים וכן כל חומר קיים מתחת למיסעה

השתית המתוכננת, חרישת השתית, מילוי בורות שנוצרו בזמן פירוק המיסעה 

  בבקרה מלאה, הרטבה והדוק השתית. בשכבות מילוי נברר מהודקות

ה. שתית במצע קיים תעובד לפי סעיף שתית בעפר תעובד לפי סעיף הידוק שתית חפור .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.

  

  לטיםפירוק תמרורים וש 51.01.05

במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס יהיה על הקבלן לפרק  .1

  תמרורים ושלטים.

 יהעבודה כוללת פירוק זהיר של התמרור ו/או השלט, העמודים ויסודות הבטון, מלו .2

ס"מ תוך הרוויה במים והידוק  20של בשכבות נקי מאבנים חול בהבורות שנוצרו 

המסוף וסילוק רים הראויים לשימוש חוזר למחסני העברת חומ .באמצעי מכני

  .הפסולת

  תמרורים המותקנים על עמוד אחד או יותר. \הסעיף מתייחס לשלטים .3

  :אופני מדידה ותכולת מחירים .4

  כולל כל האמור לעיל בסעיף זה. שבו. גודל שלט ו/או מספר העמודים לכל יימדד ביח'   

  

  הגבהה או הנמכה) -מ ס" 30התאמת שוחות כולל פירוק התקרה (מעל  51.01.06

במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי  .1

  הכבישים המתוכננים. 

  העבודה כוללת בין היתר: .2

  .קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה 2.1

  .הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב 2.2

  חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. 2.3

  ירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.פירוק חלקי בק 2.4

  יציקת תקרה חדשה. 2.5

  יציקת צווארון מבטון. 2.6

החלפת המסגרת למסגרת חדשה תוך התאמת המכסה למפלס הכביש  2.7

  המתוכנן.

  כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. 2.8
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  סילוק פסולת. 2.9

  .במידה ותבוצע תקרה טרומית היא תותאם למדרכה או לכביש 2.10

תבוצע החלפת מסגרת המכסה למסגרת חדשה לפי סוג המכסה המיועד  2.11

  לשוחה.

)) עד לביצוע D400ידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבדיבמידה ו 2.12

  הסופי.

התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח חב'  2.13

  בזק.

  :אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  ל האמור לעיל.כולל את כ ביח'. –המדידה 

 

  ס"מ) 30שוחות עד  הנמכה\פירוק תקרה (הגבהת ללאהתאמת שוחות מסוגים שונים  51.01.07

במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו  .1

  המתוכננים.  המדרכות\למפלסי הכביש

  העבודה כוללת בין היתר: .2

  קבלת הוראת המהנדס לביצוע ההתאמה. 2.1

  אים למניעת פגיעה מכלי רכב.הצבת מחסום מת 2.2

  פירוק המכסה הקיים ומסגרתו. 2.3

  .ןצווארויציקת חגורת בטון היקפית ליצירת  2.4

  החלפת המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. 2.5

  כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. 2.6

  סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל. 2.7

) עד לביצוע D400כסה זמני מסוג ב.ב. כבד (יציב הקבלן מ ,ידרשיבמידה ו 2.8

  הסופי.

ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח חב' בזק. ה התאמת שוח 2.9

וישולם בנפרד עבור ) D400(תבוצע החלפת המכסה לכבד  ,ידרשיבמידה ו

  ההחלפה.

   :אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  כולל את כל האמור לעיל. ביח'. –המדידה     

  

  אספלט קיים ניסור  51.01.08

בכל הקטעים בהם יש לבצע ניסור אספלט קיים, או לבצע אבן שפה בצמוד למיסעה  .1

אספלטית קיימת, או חיבור בין מסעות מתוכננות למסעות חדשות, על הקבלן לבצע 

ניסור אספלט בקו אבן השפה המתוכננת או בקו החיבור למיסעה החדשה לעומק לא 

ך כניסה אל המיסעה הקיימת בהתאם למה שצוין יקטן מעובי שכבת האספלט, תו
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חיבור המוגדר בתכניות, ע"י מכשור מתאים  \בתכניות, בקו ישר ומקביל לציר האבן 

  (מכונת חיתוך).

בכל מקרה בו יסטה החיתוך מקו אבן השפה המתוכננת על הקבלן יהיה להשלים את  .2

  .החלק העודף שנחתך על חשבונו ובשכבות אספלטיות בלבד

  ).51.01.05כלול במחיר בסעיף סעיף זה (רוק אספלט לא כלול בילטובת פניסור  .3

עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר חיבור חלק של האספלט החדש  .4

  עם האספלט הקיים.

  אופני מדידה ותכולת מחיר .5

  .כולל כל האמור לעיל ,אהמדידה במ"

  

  CLSM – בחנ"מ (חומר בעל חוזק נמוך מבוקר)מילוי   51.01.09

  במפרט הבין משרדי, ובהתאם להדגשים הבאים: 51.04.11יש לבצע בהתאם לסעיף  .1

  ס״מ. 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ .1.1

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה (לא  .1.2

יותר שימוש במחפרון בעל ״שיניים״ על הכף). במידה ותחתית החפירה 

מהצפיפות  95%גת הידוק מינימאלית של מופרת יש להדקה במכבש לדר

המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של התערובת לאחר 

התקשותה.

יש לאבטח מכלים, צינורות, תאים ושאר המיתקנים אשר מיועדים להיעטף  .1.3

  למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה. CLSM -ב

מהמערבל. במידה ורוחב  היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות .1.4

  מ׳. 0.50ס״מ, גובה היציקה לא יעלה על  40היציקה עולה על 

משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת. ביציקה של משטחים גדולים (לא  .1.5

תעלות) כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב את פני 

 -ה של ה המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימ

CLSM הדבר חשוב המיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים (חום רוח .

  וכיו״ב).

על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם  .1.6

מ״ר. משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו למקטעי יציקה  500 -עולה על כ

  ע״י תבניות.

מ׳ מתחתית  0.5 - 1.0על יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה  .1.7

  משטח היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.

  ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. .1.8

ביציקה למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך (או צינור  .1.9

  למניעת זרימת החומר על דפנות החפירה. המשאבה)

ף החומר בכל שיטה שהיא (ידנית, ויברציה וכו׳). בניגוד לבטון, אין לצופ .1.10

  תהליך של ויברציה פוגע בתכונות התערובת. ביצוע
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יש לשחרר לחצי אויר בצידו השני של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת  .1.11

  כיסי אויר ומילוי כל החלל.

  אופני מדידה ותכולת מחיר .2

והמחיר נרת המוטמנת התאורטית בניכוי נפח הצ  לכמותבהתאם  ,המדידה לפי מ״ק

  .כולל בין היתר את כל האמור לעיל

  

  העברה של גדר זמנית מעל מעקה בטון (כולל המעקה): \פירוק והעתקה 51.01.10

העתיק במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס, על הקבלן ל .1

  גדר זמנית.  להעביר\התקיןו

בהתאם למפרט  ה בטון דגם "ניו ג'רסי",הגדר תבוצע על גבי יחידות טרומית של מעק .2

צול מרותכת  1מ"מ כולל מסגרת מצינור  50/150/4(גדר בטחון רשת מולחמת  124מס' 

  וצבועה) . 

  העבודה כוללת בין היתר: .3

  אישור המהנדס לביצוע הגדר.  3.1

  פירוק זהיר של הגדר והמעקה.  3.2

  הובלה והתקנה מעקות טרומיות מבטון.  3.3

  ע"ג מעקה בטון.ר הגדהתקנת   3.4

  .העברת חלקים לא שימושיים לאחר פירוק למקום שיורה המפקח  3.5

  ר:אופני מדידה ותכולת מחי .4

 ,העתקת גדר זמנית תימדד במ"א ותכלול את פירוק הגדר על כל חלקיה  4.1

, לרבות המעקות הטרומיים, הובלת החלקים למקום המיועד והקמתה מחדש

  לרבות שערים.

ארו ברשות המזמין בתום העבודה כשהם שלמים וניתנים האלמנטים יש  4.2  

  להעברה ולעבודה ע"י המסוף.

בנוסף העבודה כוללת עבודה בקבועי זמן צפופים מאחר ולא ניתן להשאיר את   4.3    

  המסוף חשוף בזמן ההעברות. ( סעיף רלוונטי לכל סעיף הגידור !!!!

  

  גדר רשת פירוק  51.01.11

  .מכל סוג של גדר קיימת יבוצע פירוק במקומות המסומנים בתכניות .1

  העבודה כוללת בין היתר: .2

וכל גורם  המסוף הנהלתעם ההעתקה  \תאום מוקדם בדבר עיתוי הפירוק  .2.1

 אגף הבטיחוןואישור  . אין להתחיל בפירוק עד לקבלת אישורםאחראי אחר

  .בכתבוהמהנדס 

סני פירוק זהיר של הגדר והעברת האלמנטים הראויים לשימוש חוזר למח .2.2

  .המסוף

  פירוק היסודות. .2.3
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ס"מ תוך  20של בשכבות נקי מאבנים חול בהבורות שנוצרו  יהשלמת מלו .2.4

  .הרוויה במים והידוק באמצעי מכני

 סילוק הפסולת. .2.5

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר .3

  .כולל כל האמור לעיל ,אהמדידה במ"

  

  קיימת גדר רשת והעתקת פירוק   51.01.12                

  .מכל סוג של גדר קיימת מסומנים בתכניות יבוצע פירוקבמקומות ה .1

  העבודה כוללת בין היתר: .2

וכל גורם  הנהלת המסוףעם ההעתקה  \תאום מוקדם בדבר עיתוי הפירוק  .2.1

ואישור אגף הבטיחון  . אין להתחיל בפירוק עד לקבלת אישורםאחראי אחר

  .והמהנדס בכתב

לשימוש חוזר למחסני פירוק זהיר של הגדר והעברת האלמנטים הראויים  .2.2

  .המסוף

  פירוק היסודות. .2.3

התקנת הגדר מחדש כולל השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת הגדר  .2.4

  בתוואי החדש וחיבור לגדר הקיימת.

  אופני מדידה ותכולת מחיר .3

  .כולל כל האמור לעיל ,אהמדידה במ"

  

  יציאה של מעבירי מים קיימים \ריסת מתקני כניסה ה  51.01.13

יציאה של מעבירי  \הריסה של מתקני כניסה ת המסומנים בתכניות יבוצע במקומו .1

  .מים קיימים

  :העבודה כולל בין היתר .2

תאום מוקדם בדבר עיתוי הפירוק עם המפקח והנהלת המסוף וכל גורם  2.1

  אחראי אחר.

  פירוק זהיר של המתקן אשר יכלול את הכנפיים והרצפה וריפרף. 2.2

  סילוק הפסולת לאתר מורשה. 2.3

פירוק יש לדאוג לשמירה על צינורות קיימים בכדי לבצע חיבור למערכת ניקוז בזמן ה .3

  מתוכננת.

  אופני מדידה ותכולת מחיר .4

  .כולל כל האמור לעיל ביח',המדידה 
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  אספלט קרצוף  51.01.14

  ציוד הקרצוף .1

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות  .1.1

  דיוק ברום. לקבלתבבקרה אלקטרונית 

עיצוב שולי  תוךס"מ לפחות במעבר אחד,  10הציוד יאפשר קרצוף לעומק  .1.2

השטח המקורצף (השפות) בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף 

הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות 

  מ' לפחות. 1.20שרוחבן 

ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים,  .1.3

  מ' לפחות. 0.30קרצוף רצועות שרוחבן 

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה,  .1.4

  על פני מיסעה שטרם קורצפה.

יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד  .1.5

  ממסמכי החוזה.

  קרצוף בשטחי אספלט קיימים .2

הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי  .2.1

הנדרש כולל במקומות בהם נדרש תיקון יסודי מקומי כמפורט בסעיפים 

  נפרדים בהמשך.

מקורצף, או בקרבת שוחות,  קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא .2.2

פי הוראות במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, ל

  המהנדס, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים.

השכבה, ימשיך הקבלן  התפוררהאם עקב הקרצוף נתערערה, נסדקה או  .2.3

  את השטח. נדרש לטאטאבקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף 

את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או  נדרש לנקותנוסף לטאטוא הראשון  .2.4

  כב על השטח המקורצף לפני הניקוי.י רתנועת כל לא תורשהבמטאטא מכני. 

לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים  .2.5

עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או 

  מתפוררים.

המחיר כולל קרצוף במקטעים אם יש צורך לפי דעתו של המפקח ללא תשלום  .2.6

  נוסף .

  פסולת הקרצוף .3

שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף  המזמין .3.1

   .ק"מ 10 של עד ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס

מר אחר ודה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חיבמ .3.2

  . 51.01.01לפי סעיף  לוקיאו לס (באישור יועץ הקרקע) לויילמ המיועד

  תכולת מחיראופני מדידה ו .4

  כולל את כל האמור לעיל. ,מ"רבהמדידה 
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   משקלים פירוק מבני   51.01.15

בשטח , יפרק במקומות המסומנות בתוכניות ו/או במקומות המוגדרים ע"י המהנדס  .1

  מבני שקלים. הקבלן בזהירות 

  העבודה כוללת בין היתר: .2

  קבלת אישור המהנדס לביצוע העבודה.  2.1

  כות.ניתוק זהיר של המבנים מהמער  2.2  

  הפריקים. אלמנטיםפרוק זהיר של ה  2.3  

  הריסת המבנים שאינם פריקים ויסודות המבנים הפריקים.  2.4  

  הובלת המבנים המפורקים למקום שיורה המהנדס.  2.5  

  סילוק הפסולת לאתר מורשה.  2.6  

  אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  קום החדש לרבות כליו וחיבור הושקל במ כולל כל האמור לעיל ,יימדד ביח'

  

  העתקת מבניםפירוק   51.01.16

במקומות המסומנות בתוכניות ו/או במקומות המוגדרים ע"י המהנדס בשטח , יעתיק  .1

  הקבלן בזהירות מבנים יבילים מסוגים שונים. 

  העבודה כוללת בין היתר: .2

  קבלת אישור המהנדס לביצוע העבודה. .2.1

  ניתוק זהיר של המבנים מהמערכות. .2.2

  ים הפריקים.פרוק זהיר של המבנ .2.3

הריסת המבנים שאינם פריקים ויסודות המבנים הפריקים ויישור השטח  .2.4

  שממנו פורק המבנה כך שניתן יהיה לנסוע או ללכת עליו בביטחה.

  הובלת המבנה למיקום החדש המועתק אליו. .2.5

  הקמת המבנה במקומו המיועד, כולל כל חיזוק שידרש. .2.6

  חיבור תשתיות בהתאם להנחיות המפקח .2.7

  ע פנים וחוץ במבנים הנותרים במסוף .ביצוע צב .2.8

  סילוק הפסולת לאתר מורשה. .2.9

  אופני מדידה ותכולת מחירים .3

  כולל כל האמור לעיל.  ,יימדד ביח'

  

     פירוק שערים בגדלים שונים  51.01.17

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיורה המהנדס , יפרק הקבלן שערים  .1

 חומרים למקום סילוק מאושר ע"י הרשויות. בכל גודל ומכל סוג ויסלק את ה

 העבודה מתייחסת לכל סוגי השערים שבשטח.  .2

העבודה כוללת פירוק וסילוק יסודות השערים , סתימת בורות על ידי מילוי מחומר  .3

 ס"מ.  20שייקבע ע"י המהנדס בבקרה ובשכבות בעובי 
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  מהנדס. בתיאום עם ה –העבודה כוללת הובלת השערים או חלקם לאתר אחסנה  .4

 אופני מדידה ותכולת המחירים: .5

יימדד לפי יח' כמסווג בכתב כמויות ללא תלות בגובה , מיקום וסוג השער כולל כל     

  האמור לעיל לרבות סילוק הפסולת. 

  

  הריסת מתקני כניסה ויציאה של מעבירי מים  51.01.18

רצפה, כנפיים,  ל במחירו את כל עבודות העפר הנדרשות, לרבות פירוק,להפירוק כו  .1  

לרבות כל הניסורים הנדרשים ופינוי לאתר שפך  ,קורות תחתונות ו/או עליונות

  מאושר.

  כמו כן כולל המחיר מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק לפי דרישת המפקח.  .2  

  המדידה לפי יחידה קומפלט למתקן כניסה ו/או יציאה.  .3  

  

  

  עבודות עפר  51.02

  כללי  51.02.01

פר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע״י המפקח. אופן עבודות הע .1

במפרט הכללי לסלילת  51.04הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק 

  ).51כבישים ורחבות (פרק 

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירה ופינוי פסולת מכל סוג שהוא הקיימת  .2

  באזורי חפירה.

ם, ליד קירות או עמודים, או בשטחים מוגבלים אחרים ליד מתקנים תת קרקעיי .3

ישתמש הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות. מודגש בזה 

שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשהם, לרבות 

ים השימוש בעבודת ידיים. כמו כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנ

  או נפרדים.

כל העפר הנחפר ישמש כמילוי במקומות הדרושים ו/או לאכסון בתחומי האתר.  .4

  העודפים יסולקו כפסולת לאתר שפך מאושר.

  

  עבודות חפירה ומילוי  51.02.02

ובהתאם  51.04 מפורט במפרט הכללי בפרקות חפירה ומילוי תבוצענה לפי העבוד .1

  .-- המצורף בנספח  פר קיףעועל ידי אינג' שהוכן תכנית מבנה לדו"ח 

חפירה לתעלות תבוצענה לפי מה שמופיע בתכניות ולפ ההנחיות לחפירה המפורטות  .2

  .במפרט הכללי

ובתיאום עם המהנדס  –תכנית מבנה בנספח דו"ח חומר חפירה מאושר ע"פ דרישות  .3

ישמש כמילוי במקומות הנדרשים בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הכללי ומה 

 .51.03.02ף שמוגדר בסעי
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  אופני מדידה ותכולת מחיר .4

  המדידה במ״ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

  

  ותשתיות עבודות מצעים  51.03

  כללי  51.03.01

  במפרט הכללי. 51.06 -ו 51.05והתשתיות יענו לדרישות כמפורט בפרקים המילוי, המצעים   

  

  מילוי מובא 51.03.02

ובהתאם  51.04 צענה לפי המפורט במפרט הכללי בפרקתבוהמילוי וההידוק עבודות  .1

  .3ב'עופר קיף המצורף בנספח על ידי אינג' שהוכן תכנית מבנה דו"ח מה שמוגדר בל

  .3ב'המצורף בנספח  דירוג וסוג חומר המילוי, יהיה לפי מה שמפורט בדו"ח מבנה .2

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר .3

  האמור לעיל.המדידה במ״ק והמחיר כולל בין היתר את כל 

  

  צע סוג א׳מ  51.03.03

מצע סוג א׳ יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. מודגש שהבדיקה  .1

חודשים  6 - צריכה להיות מה  51) כמפורט במפרט C.B.Rהמוקדמת לחומר (

  האחרונים.

, ורק לאחר AS MADEלאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  .2

  יקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.אישורה ע״י הפ

  ו במדרכות כאחד.\הסעיף מתייחס למצע בכבישים או .3

  אופני מדידה ותכולת מחיר .4

  המדידה במ״ק חומר מהודק בשכבות והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

  

  או תשתית קיים/ו עבוד פני מציע  51.03.04

או במקומות \תית מתוכנן ואו מצע קיים במפלס ש\במקומות בהם תתגלה תשתית ו .1

ס"מ,  20המסומנים בתוכניות כוללת ניקוי פני השכבה, יישורה, חרישתה לעומק עד 

  .100%הרטבתה והדוקה לצפיפות של 

  אופני מדידה ותכולת מחיר .2

  כולל את כל האמור לעיל. ,רהמדידה במ״

  

  ביאקסיאליות קשיחותשריון  באמצעות רשתות   51.03.05

  כללי  .1  

 רשתות ביאקסיאליות בעלות צמתים קשיחיםמיסעה ייעשה באמצעות שריון ה    

  בעלי מודול אלסטיות גבוה. פוליתיליאן העשויות מסיבי

הרשתות הגיאוטכניות  ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בישראל. רוחב מינימלי של     

   מטר. 3.80היריעה 
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  רכבת ישראל. שנים לפחות ביישומים מוצלחים של 5הרשתות תהיינה בעלות ותק של     

  נתונים טכניים:  .2  

  תכונות טכניות: -  1טבלה מס' 

חוזק מתיחה 

 MDבכיוון ראשי 

KN/m  

  חוזק מתיחה

  CMDבכיוון משני 

KN/m  

  עיבור מקסימלי

%  

  גודל עין

  [מ"מ]

  2741  11  מיני' (זהה לראשי) 30  מיני' 30

    - MD .כיוון אורך הגליל  

    - CMD .כיוון ניצב לאורך הגליל  

  רשת ביאקסיאלית קשיחהנתונים טכניים עבור  טבלת

  סוג בדיקה  ערכים מינימליים  תכונות

  10.5  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  2%חוזק מתיחה ב 

  21  DIN ISO 10319   [KN/m]עיבור  5%חוזק מתיחה ב 

    3.80  רוחב [מ'] 

      11%העיבור הטוטלי לא יעלה על 

  איחסון  .  3  

ויובלו לאתר במצב אופקי ויאוחסנו במצב אופקי על גבי משטח גלילי הרשת יסופקו     

נקי ומוצל. במשך כל תקופת איחסונם, יכוסו גלילי הרשת ביריעות ברזנט או חומר 

  גלילים אחד על גבי השני על משטח האחסון. 3- מגן אחר לא שקוף. אין להניח יותר מ 

  שיטת הביצוע  .  4  

  הנחת הרשת   4.1    

דות העפר כולל הידוק פני השתית (הרשת יכולה להפרס לאחר ביצוע עבו      

ישירות על השתית המהודקת ו/או שכבת החלפת קרקע מהודקת), תפרס 

ס"מ  50 - ס"מ לאורך ו 30. החפייה בין הרשתות תהיה המסילההרשת לאורך 

  לרוחב, וכך שהרשת הראשונה תהיה מעל הרשת השנייה.

כבת החלפת הקרקע המהודקת לקראת התקנת הרשת יש לטאטא את פני ש      

לצורך הורדת הקרום העליון אשר נוצר בדרך כלל במהלך הידוק, עד השגת 

  פני שטח מחוספסים.

  חיזוק הרשת  4.2    

יתדות  5יש ליישר את הרשת ללא עיוותים וגלים ולחזקה למקומה ע"י       

ס"מ בקצה הרשת וע"י ערימות מילוי קטנות בצידי הרשת  80במרווחים של 

מ"מ בצורת האות "ח"  10צורך. היתדות עשויים ברזל זיון עגול בקוטר לפי ה

  ס"מ. 15של 

  פיזור חומר מעל לרשת  4.3    

לא יורשה מעבר כל רכב או ציוד שהוא ישירות על גבי הרשת. חומר המילוי       

לא ישפך ישירות על הרשת, אלא בערמות ויפוזר מהן ע"י שפיכת החומר אל 

יה לפזר את החומר ישירות ע"י מפלסת תוך אבטחה בין עיני הרשת. ניתן יה
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שגלגלי המפלסת לא יפגעו ברשת. עובי שכבת המילוי שמעל הרשת תאפשר 

  ס"מ. 15 -את הידוקה לעובי סופי שלא יקטן מ

  תיקון נזקים  4.4    

במידה וזוהו נזקים ברשת ע"י המפקח יש לתקנם מיידית. התיקון יתבצע ע"י       

מ' חפייה  1.0מעל לרשת הפגומה בתוספת של  הנחת רשת נוספת ישירות

  מסביב לאזור הפגיעה. וחיזוק הרשת החדשה כמפורט בסעיף חיזוק הרשת.

  שכבה נוספת של רשת שריון    4.5    

במידה ונדרשת שכבות נוספות של רשת שריון יש לחזור על כל התהליך       

  מחדש.

   
  כוורת  51.03.05

  כמפורט בטבלה. 1בקבוצה מס'  7חלק  1463הכוורת תעמוד בדרישות תקן ישראל   

  

  ועיבוד פני שתית חרסיתיתידוק ה  51.03.06

יפות בבקרה מלאה עד לצפולעבד (שתית) יש להדק  החישוף\את תחתית החפירה .1

ובהתאם למה שנקבע חרסיתית  קרקעהנדרשת במפרט הכללי בהתאם לסוג  מינימלית

  . עופר קיףעל ידי אינג' שהוכן תכנית מבנה דו"ח ב

במפרט הכללי  51.04.14את הכבישה וההידוק יש לבצע בהתאם למפורט בסעיף  .2

  ).51לסלילת כבישים ורחבות (פרק 

באמצעות מכבש  ע הקיימת והידוקהס״מ בקרק 20הידוק שתית כולל חריש לעומק  .3

 רגלי כבש.
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  אופני מדידה ותכולת מחיר .4

המדידה לפי מ״ר. המחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל, לרבות הידוק במכבש 

  רגלי כבש לפי הנדרש.

  

  עבודות אספלט  51.04

  כללי  51.04.01

למפרט  טיב החומרים, תכונות התערובת, אופן פיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם .1

  .)51במפרט הכללי לעבודות סלילה (פרק  51.12בפרק 

לט יהיו שכבות האספ במפרט הכללי. 51עבודות אספלט וריסוס יבוצעו לפי פרק  .2

  מפורט בתכניות.בהתאם ל

  

  תערובות צפופות תא״צ  51.04.02

צוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצל הפקוח ילפני תחילת ב .1

  והמתכנן.

ן להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות אי .2

  הבדיקה.

  חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר  .3

  עם גמר העבודה. חשכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השט .4

לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון של  .5

  ם שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור.הגבהי

אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה  .6

  לפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.

  

  אופני מדידה ותכולת מחיר  51.04.03

  בייה.שכבות נושאות ו/או מקשרות יימדדו במ"ר מסווג לפי סוג השכבה ועו .1

  סוג הריסוס.פי במ"ר מסווג ל וריסוסים יימדד .2

  בציון עובי. רתשתית אספלטית תימדד במ"שכבת  .3

עבור ביצוע מישק התחברות לא תשולם כל תוספת והוא כלול במחירי היחידה  .4

  השונים.

  

  ותצנרת ניקוז מבטון, תאים ושונ  51.06

  כללי  51.06.01

. ות תבוצענה מתחת למפלס מי תהוםחלק מהעבודהעבודה כולה תבוצע ביבש. ייתכן ו .1

  שאיבה ו/או עבודה באמצעים מיוחדים. השפלת מי תהום תעשה ע"י 

  מתחת למפלס מי תהום. לא תשולם כל תוספת בגין הצורך בשאיבה ו/או עבודה .2

על הקבלן לבצע קווי תיעול מצינורות מבטון מזוין בקטרים פנימיים כמפורט וכמסווג  .3

  דלקמן: בכתבי כמויות ובתוכניות כ
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  צנרת ניקוז  51.06.02

  סוג הצינור .1

  החדש. 27הצינורות יהיו מבטון מזוין, עם אטם מובנה בפעמון מתאים לת"י  .1.1

הצינורות יעמדו בכל דרישות חוזק הצינור לפי הדרגות המתאימות כמפורט  .1.2

  .5החדש לפי דרג  27בכתב הכמויות ויעמדו בדרישות ת"י 

  חיבורים בין הצינורות: .1.3

  תקע. –ן הצינורות יהיו בשקע החיבורים בי .1.3.1

המחברים יכללו אטמי גומי מובנה (אינטגרלי) המורכב על השקע  .1.3.2

  (נקבה).

החדש.  27המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקנים  .1.3.3

- DIN-4060 ,ENהאטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים: 

681 ,ASTM-C-443.  

  חיבורי צינורות לשוחות: .1.4

בכל מקרה מצד התקע של הצינור.במידת  חיבור צנרת/ לתאים יהיו .1.4.1

(חיבור  הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות ניפלים מבטון

  זכרי דו צדדי).

החיבורים לתאים יכללו אטם מובנה (אינטגרלי) או מולבש על הפתח  .1.4.2

  צמנט. –שבשוחה ללא השלמה של מלט 

  סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים. .1.5

אישור המהנדס לסוג הצנרת והדרג הנדרש, לפני הביצוע העבודה  יש לקבל .1.6

  והזמנת צנרת מהמפעל, כמו הצגת התעודות הרלוונטיות שידרוש המהנדס.

  סימון .2

החדש ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר  27הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בת"י 

  קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:

  שם היצרן או הסימן המסחרי שלו. .2.1

  תאריך הייצור. .2.2

  החדש. 27סימול דרגת העומס לפי ת"י  .2.3

  סימון באות "ת". .2.4

  סימון סוג הזיון. .2.5

  תו התקן. .2.6

  בדיקות איכות .3

כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת  .3.1

  הצינורות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים.

ו עמוקים וללא חספוס של הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים א .3.2

  השטח.
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קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום  .3.3

  גבולות הסטייה המותר.

איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו  .3.4

  ואישורו של המהנדס. 

  עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח: .3.5

רים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאינו עובר שברים או סדקים העוב .3.6

  את עומק המחבר.

  פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת דבש. .3.7

קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין צינורות המניח את  .3.8

  הדעת.

  פגמים באטם (במקרים של אטם מובנה). .3.9

עו בצורה כל שהיא ותוקנו, בין אם ע"י היצרן ובין לא יתקבלו צינורות שנפג .3.10

אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבונו ויספק במקום 

  אחרים שיענו לדרישות.

כל האמור לעיל מתייחס גם לאטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן הצינורות,  .3.11

  במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה (אינטגרלי).

  

  התעלות והנחת הצינורותחפירת   51.06.03

  .57 - ו 51כללית, תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי פרקים  .1

יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים  -צינורות בחפירה .2

  המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע.

  העבודה תבוצע לפי השלבים הבאים: .3

ס"מ עד מפלס  50נור החיצוני ועוד חפירה ברוחב מינימאלי של קוטר הצי .3.1

מתוכנן, כולל בשטחי מילוי (החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם לכללי 

  הבטיחות הנדרשים).

  יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המהנדס. .3.2

  :תושבת .3.3

  כללי .3.3.1

ביצוע התושבת לצינור לפי פרט בתוכניות באחת מן האפשרויות   

  נאי הקרקע:הבאות לפי ת

הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית החפירה  –קרקע חולית  .3.3.1.1

  בהתאם למפלסים המתוכננים.

 ביצוע של תושבת חול בעובי –בקרקע חרסיתית וסלעית  .3.3.1.2

ס"מ או כמסומן בתכניות מתחת לצינור ועד  20מינימלי של 

  למחצית קוטר הצינור.

  הגדרה של חול לתושבת .3.3.2

  ול יוגדר כדלקמן: במקרים שבהם תבוצע תושבת חול הח  
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  חול טבעי .3.3.2.1

  חול חמרה  .3.3.2.2

  חול מחצבה .3.3.2.3

החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, אבנים, חרסית, או         

  חומרים אורגניים.

  החול ממחצבה לא יהיה מסלע קורוזיבי לבטון.        

  דירוג החול יהיה כדלקמן:        

  200עובר נפה   4עובר נפה   סוג החול 

  0-5%  100%  חול דיונות

  30%  100%  חמרה חול

  30%  100%  חול מחצבה

  .30%גבול הנזילות יהיה         

  הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים. .3.4

  עטיפת הצינור בחול .3.5

ס"מ מעל קודקוד  20מילוי החול בתעלה משני צידי הצינור המונח עד גובה   

י הצינור יבוצע בשני שלבים (הראשון עד מחצית קוטר הצינור) והידוקו על יד

  הרטבה. העטיפה כלולה במחיר הצינור.

  מילוי חוזר .3.6

  המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים כדלקמן :   

לוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק יהמ .3.6.1

   .בבקרה מלאה

מרים חדשים לרבות שכבות ומחיוחזרו  שכבות מבנה הכביש .3.6.2

  האספלט. 

מאושר כאמור  החוזר יהיה מלוי מקומי לוייכביש הממחוץ לרצועת ה .3.6.3

וכן מחומרים אורגנים, אשפה ו/או  ועצמים קשיםנקי מאבנים לעיל, 

  יבוצע בהדוק. ו ומעלה 2פסולת ו/או אבנים בגודל "

  .במסור אספלטהלפני החפירה יש לבצע חתוך  .3.6.4

  

  בדיקה אטימות  51.06.04

  לחץ ואטימות במפעל ובשטח כדלקמן: בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת   

  בדיקה במפעל .1

  החדש. 27במפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הצינורות לפי המפורט בת"י 

  לחץ הבדיקה במפעל יהיה כדלקמן:

  בר. 0.7 –עבור אטם מולבש על הצינור  .1.1

  בר. 1.4 –עבור אטם מובנה  .1.2

  בשטח תבוצע בדיקת אטימות לצינורות כדלקמן: .2
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צילום צנרת  –תונח בקרקע סלעית/חרסיתית או חולית בצנרת ניקוז ש .2.1

  כמפורט בהמשך.

תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום  – בצנרת ניקוז שתונח במי תהום .2.2

  צנרת כמפורט בהמשך.

  בדיקת אטימות של דליפה החוצה במי תהום. .3

 57בדיקת אטימות (דליפה החוצה) במי תהום לפי המפרט הכללי (הספר הכחול) פרק 

  : 57066ף סעי

מעל  1.20בקווי תיעול עשויים צינורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומד של  .4

לראש הצינור, בנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק בתנאי שהעומד בנקודה 

  מ'.  6.0הנמוכה ביותר של אותו קטע לא יעלה על 

בדיקה חוזרת עד  אם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים, או יוחלפו הצינורות ותיעשה .5

  שייעלמו הפגמים.

  הבדיקות יבוצעו בנוכחות המהנדס.  .6

  הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והציוד הדרוש לביצוע הבדיקות. .7

  

   צילום פנימי  51.06.05

  כללי  .1

בסיום העבודה, בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הניקוז  .1.1

ות פעולת צילום "וידאו" צבעוני שיבוצעו על ידו. הבדיקה תבוצע באמצע

וידאו במעגל  -יזיה וולאורך הקו המונח. הצילום יערך באמצעות מצלמת טל

  סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי הניקוז.

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הניקוז לתעד אותם, לבדוק  .1.2

  את מצבם ואופן ביצוע ההנחה.

יפת וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות פעולת הצילום תעשה אחרי שט .1.3

  שפורטו לעיל.

הצילום יבוצע באמצעות קבלן משנה מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל  .1.4

סיון בביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. קבלן יציוד ונ

  המשנה שיבצע את הצילום, הפענוח והתיעוד יאושר מראש על ידי המהנדס. 

  וע העבודה ביצ .2

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הניקוז, המילוי החוזר ובניית  .2.1

  הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים. השוחות.

נורות והשוחות, כנדרש ילפני ביצוע הצילום על הקבלן לשטוף ולנקות את הצ .2.2

  לעיל ובמפרטים הכלליים.

שעות ממועד מתן ההוראה ע"י  48צילום תוך ערך לביצוע היעל הקבלן לה .2.3

  המהנדס.

הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמהנדס באתר. הקבלן יתאם מראש  .2.4

  עם המזמין והמהנדס באתר את מועד ביצוע הצילום.



209 
 

  03מכרז  מסוף נהר הירדן – 1נספח ב'

בצבע במעגל  יזיה המצלמתווהצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טל .2.5

יזיה צבעונית וובי מסך טלסגור. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל ג

  גבי תקליטור.ותוקלט במכשיר וידאו על 

עליהן יוסף, בעזרת מיקרופון  תקליטורהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  .2.6

תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע לגבי מיקום 

  ומהות המפגעים שיגלה ויזהה וכד'.

על השוחות את מספריהן, בפנים על לפני תחילת הצילום הקבלן יסמן בצבע  .2.7

הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה 

יה חוזרת ילזהותו בעת הצילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה בעת צפ

  . בתקליטור

  תיקון מפגעים  .3

 התקליטורה חוזרת ופענוח יבמידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפי .3.1

ועד ע"י מומחה של קבלן המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר: המת

נורות, אטמים (גומיות) הבולטים מן ילכלוך, חול, פסולת בניה, שברים בצ

נורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים יהמחברים לתוך הצ

שלדעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים 

  עות רצונו המלאה של המהנדס.שידרשו לשבי

  התיקונים יכללו: .3.2

  .ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות .3.2.1

  .פתיחת כבישים, חפירה לגילוי קווי הניקוז שהתגלו בהם מפגעים .3.2.2

  .נורות חדשים תקיניםינורות השבורים והחלפתם בציפירוק הצ .3.2.3

  .פירוק והנחה מחדש של קווים שהונחו בצורה עקומה .3.2.4

דש של מחברים שאטמים בולטים מהם פנימה אל פירוק והתקנה מח .3.2.5

  .נורותיתוך הצ

  .מפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום .3.2.6

  מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם.  .3.2.7

  .על חשבונו את כל המפגעים שיתגלוהקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתקן  .3.3

חוזר של לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו  .3.4

  הקווים שינוקו ו/או שיתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו. 

  הצגת הממצאים  .4

בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין בשלשה העתקים את תיעוד הצילום שיכלול: 

שיתגלו כולל  הממצאיםודו"ח הנדסי מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של  תקליטור

  סיכום ומסקנות. 

   תקליטור .4.1

כלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון י טורהתקלי .4.1.1

  מספרי שוחות. 
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יכלול את הערות מבצע העבודה תוך כדי  התקליטורפס הקול של  .4.1.2

יה חוזרת ופענוח יביצוע הצילום והערות נוספות שיוספו בזמן צפ

 ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום. התקליטור

  דו"ח ביצוע העבודה  .4.2

יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכום מפורט של עבודת  התקליטוריחד עם  .4.2.1

  הצילום שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים. 

לדו"ח יצורפו העתקים של תכניות עדות עליהן יצוינו הקטעים  .4.2.2

שצולמו ובעיקר יצוין במדויק מיקום כל המפגעים שיתגלו במהלך 

  ביצוע הצילומים. 

  ה ויכלול: הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוט .4.2.3

תאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שיתגלו  .4.2.3.1

  במהלך הצילום, עם זיהוי מיקום מדויק ומפורט. 

אור בכתב של עבודת הצילום והפענוח שתכלול: ציון ית .4.2.3.2

מספר תכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצולם בין שתי שוחות 

סמוכות, ציון מיקום מפגע שיתגלה באמצעות מרחק מדויק 

אור יאו, תיסמוכה, זיהוי מיקום על קלטת הויד משוחה

מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של מהנדס 

  מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפגעים. 

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים  .4.2.3.3

שיתגלו וכן של נקודות מיוחדות. תמונות אלו תצולמנה ע"י 

ת מצלמה, מעל גבי מסך או, באמצעוימבצע צילום הויד

  הטלביזיה. 

נפרד ירוכזו כל הקטעים שבהם נמצאו ליקויים  בתקליטור .4.2.3.4

יכלול את תאור הליקוי  התקליטורבלבד. פס הקול של 

  ומיקומו המדויק ע"י מבצע הצילום. 

  צילום חוזר  .5

לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות בהם ימצא לכלוך  .5.1

יתגלו יצולם מחדש הקטע שינוקה ו/או שיתוקן, כדי ו/או תיקון המפגעים ש

  לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו כפי שנדרש.

כלול צילום כל קטע עם המפגעים שיתגלו בו ומיד אחריו יוסף י התקליטור .5.2

  בעריכה צילום חוזר של הקטע לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים. 

  אופני מדידה ותכולת מחיר .6

ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי הצינורות, קוטרם  -צינורות ניקוז מבטון 

  כולל את כל האמור לעיל. ,ועומקם)
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  ם לניקוזתאי  51.06.06

  כללי .1

תאים לניקוז (תאי מודגש בזאת שהבינמשרדי  בנוסף לאמור במפרט הכללי .1.1

יהיו טרומיים קולטנים, תאי תפיסה ובקרה)  –בקרה, תאי קליטה 

  אתר, או יצוקים במקום בתבניות מתכת פנים וחוץ.ם, או יצוקים בחרושתיי

פתחי כניסת הצינורות לתאים חרושתיים יהיו מוכנים במפעל (חרושתיים) על  .1.2

  פי המפורט בתוכניות.

איטום חיבור התא לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות  .1.3

  לפי סוג הקרקע.

  רט לעיל עבור צינורות.יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפו .1.4

. ביצוע התאים יהיה בהתאם האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות .1.5

להוראות התקנה מפורטות של היצרן אשר ימסרו למהנדס על ידי הקבלן 

  ויעברו לאישור המתכנן (הקבלן יעביר חישוב).

כל האלמנטים (תאים, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה, וכו') יהיו  .1.6

אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי  489/2 -ו 489/1לתקנים קיימים  בהתאם

24ENA  '1227. כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל מס 

בהתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון  HCלגישור לעומס נייד חריג 

  התקנים הישראלי.

יצור וסוג  כל פריט יישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך .1.7

  דרגת העומס.

  שיטת הביצוע .2

, הידוק השתית נוי עודפי חפירהיחפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופ .2.1

ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי קליטה  5וביצוע שכבת בטון רזה בעובי 

  או כמפורט בתוכניות כולל התושבת.

  הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. ,אספקה .2.2

לוי עד מחצית גובה התא יבבקרה מלאה. כאשר המ בהיקף התאוזר לוי חימ .2.3

מקומי עם  חומרמלוי יהיה יחול תוך כדי הרטבה. שאר הממ היהמתחתיתו י

  .3"של לי אגודל אבן מקסימ

ליבת פלדה עשויים , מדרגות, שלבי ירידה רחבים D400ממין תקרות ומכסים  .2.4

  יציקה וכו'. עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל

הקבלן יכין ויגיש לאשור המהנדס תכניות מפורטות של האלמנטים  .2.5

  חודש לפני הבאתם לאתר. הטרומיים כולל שיטת ההרמה ההובלה וההנחה

  אופני מדידה ותכולת מחירים:    

  . כולל כל האמור לעיל ,כמסווג בכתב הכמויות מדידה ביח'ה - תאים     
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  קולטנים .3

לפי פרטים בתוכניות ו/או בקטלוג ולל הסבכות, הקולטנים יהיו תקניים כ .3.1

כמפורט  D400היצרן דוגמת "וולפמן" או "אקרשטיין" או שווה ערך, ממין 

  בתכניות.

  קולט צד מאבן שפה יצקת. לקולטן הצמוד לאבן שפה יבוצע .3.2

  ים קיימיםושוחות בקרה על קו .4

  :ור במפרט הכללי את העבודות הבאותהעבודה כוללת בנוסף לאמ

  ילוי מיקום הצינור.ג  4.1  

מ'  2-3חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד   4.2  

  ידרש.ימשני צידי השוחה החדשה באם 

לעיל כולל חיבור הצינורות שפורקו  4 - 2סעיפים ביצוע השוחות לפי האמור   4.3  

  מחדש.

  אופני מדידה ותכולת מחיר  4.4

  .כולל כל האמור לעיל .הכמויותכמסווג בכתב  מדידה ביח'ה  

  עטיפת בטון למתקנים שונים .5

במקומות שונים כמסומן  בתכניות ו/או על פי הנחיות המהנדס תבוצע עטיפת  5.1

  מתקנים שונים כגון צנרת, שוחות יסודות וכו' בבטון.

העבודה כוללת חפירה לחשיפת המתקן, במידת הצורך חפירה מתחתיו,   5.2

  עטיפה.מוך זמני, ויציקת הבטון לית

  :אופני מדידה ותכולת מחירים

  .. כולל כל האמור לעילמדוד נטו בניקוי נפח המתקן -במ"ק בטון המדידה 

  ישולם עבור הזיון בנפרד לפי טון. - במקומות שתידרש תוספת זיון

  ם או מובל בטוןקיי לתא תוכנןתוספת עבור חיבור קו ניקוז מ .6

ם קיי לתא תוכנןו ניקוז מבמקומות בהם יורה המהנדס יבצע הקבלן חיבור ק 6.1

  .או מובל בטון

  חשף בזהירות בעבודת ידיים.ידופן התא הקיים המיועד לחיבור י 6.2

ינוסרו לאחר החדרת צינור הניקוז  .הדרושים ולרומיםחצב לקוטר יהדופן י 6.3

  חלקי הצינור.

הבולטים מעבר לפני הדופן הפנימית של התא, ויבוצע איטום דופן התא סביב  6.4

  .הצינור

  פני מדידה ותכולת מחיראו  6.5  

 , בכל קוטר בהתאם לקוטר קו הניקוז.כולל כל האמור לעיל .יח'ב יימדד
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  עבודות תמרור וצביעה      51.08

  

  הצבת תמרור  51.08.01

תמרור ולהציב עליהם את סוג התמרור כמפורט  יעל הקבלן לבצע העמדה של עמוד .1

  העבודה כוללת בין היתר: בתכניות.

  מהנדס.מיקום התמרור וקבלת אישור הסימון   1.1

  .חפירה ליסוד התמרור  1.2    

. מ"מ ובאורך כמפורט 4בעובי דופן  4או " 3עמוד מצינור מגולוון בקוטר "  1.3    

  קצהו העליון של העמוד ייסגר בפקק פלסטי. 

  ס"מ. 40x40x4 במידות 20 - במבטון יציקת יסוד   1.4    

  ש.הצבת השלט על העמוד בגובה הנדר  1.5    

  

  התמרורים יתאימו לדרישות מע"צ ומשרד התחבורה.  1.6

  אופני מדידה ותכולת מחיר .2

. כולל את ביח' כמסווג בכתב הכמויות לעמודים ותמרורים בנפרדהתמרורים יימדדו 

  כל האמור לעיל.

  

  סימוני צבע על הכביש  51.08.02

ים החדשים, על הכביש ,כולל כדורי זכוכית ,על הקבלן לבצע סימוני צבע בגון לבן .1

  כמסווג בכתבי הכמויות.

הסימונים יכללו כיתובים שונים, חיצי הדרכה, קווי הדרכה והפרדה, איי תנועה,  .2

  מעברי חציה וכו'.

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה, המפורטת בחוברת הנחיות  .3

  לאופן ביצוע תמרורים.

  ני השטח.לבצע ניקוי יסודי של פ ישמודגש כי לפני הצביעה  .4

  :אופני מדידה ותכולת מחיר .5

  כמסווג בכתב הכמויות: ויימדדסימני צבע 

  במ"א קו צביעה נטו (גוון לבן וצהוב). - קווי הדרכה ו/או הפרדה   5.1    

במ"ר לפי צביעה מדודה נטו (גוון  -אי תנועה ומעברי חציה) כיתוב, שטחים (  5.2    

  לבן).

  ש לפי הסטנדרטים מסווג לסוג החץ.ביח' לפי הגודל הדרו -חצי הדרכה   5.3    

  

  צביעת אבני שפה  51.08.03

במקומות שתורה התכנית ובמקומות שיורה המהנדס יהיה על הקבלן לצבוע אבני  .1

  שפה.

הצביעה תהיה בצבעים שחור לבן ו/או אדום לבן בהתאם לסטנדרטים של משרד  .2

  התחבורה המפורטים בחוברת ההנחיות האמורה לעיל.
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  קה האבן המיועדת לצביעה מלכלוך.לפני הצביעה תנו .3

  :אופני מדידה ותכולת מחיר .4

  כולל את כל האמור לעיל. במ"א.יימדד צביעת אבני שפה 

  

  שלטיםהצבת   51.08.04

שלטים בגדלים שונים כמפורט בתוכניות. השלטים יוצבו ברח' וילבוש על הקבלן לבצע  .1

   ום נמל חיפה.ובתחומי הנמל. חלק מהשלטים יחליפו את השלטים הקיימים בתח

  העבודה כוללת בין היתר: .2

  הכנת הקובץ הגרפי וקבלת אישור המהנדס.  .3

  מהנדס.וקבלת אישור ה שלטיםסימון מיקום ה .4

מ"מ  4בעובי דופן  4או " 3מצינור מגולוון בקוטר " יםעמוד שלטים.ה ותחפירה ליסוד .5

  . קצהו העליון של העמוד ייסגר בפקק פלסטי. ובאורך כמפורט

  ס"מ. 40X40X40במידות  20 - במבטון יציקת יסוד  .6

  הצבת השלט על העמוד בגובה הנדרש. .7

  יתאימו לדרישות מע"צ ומשרד התחבורה. שלטים .8

  :אופני מדידה ותכולת מחיר .9

  , כולל את כל האמור לעיל. ומפ'קכסעיף  ויימדדוהעמודים הנושאים השלטים     
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  ותיעול ביובמים, קווי  – 57פרק 

  

  תנאים כללים  57.00

  כללי  57.00.01

 ופרקים במפרט הכללי,  57מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק   .1

  בהוצאת הוועדה הבין משרדית.  

התוכניות, המפרטים, המפרטים הטכניים המיוחדים (מט"מ) ורשימת הכמויות   .2

  .ביוב במסוף נהר הירדןוהמחירים הרצ"ב מתייחסים לביצוע עבודות של הנחת קווי 

  :העבודה כוללת  .3

  ב גרביטציוניים.הנחת קווי ביו  3.1    

  אספקה והתקנת שוחות ביוב טרומיות.  3.2    

  .קיימותלשוחות ביוב  מתוכנניםחיבור קווי ביוב   3.3    

  .בניית שוחות ביוב על קווי ביוב קיימים  3.4    

  ביוב קיימים. ביטול קווי  3.5    

  שונות.  3.6    

נית לעובדה שהעבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני, שימת ליבו של הקבלן מופ  .4  

עיליים ותת קרקעיים,  - שקיימים  בשטח בקרבה לאתר העבודה מיתקנים שונים 

קווי ביוב, קווים וכבלים של טלפון וחשמל, טלוויזיה בכבלים, עצים,  כגון: צנרת מים, 

ת מעבודה בשטח למלא את כל הדרישות וההתחייבויות הנובעו מבנים וכו', וכי עליו 

למפרטים ולהוראות המהנדס, לרבות חיזוקים,  העבודה, כזה, בהתאם לחוקי

וכן לתאם את עבודתו עם המוסדות הנוגעים בדבר,   תמיכות, דיפון, גידור, שילוט וכו',

משרד התקשורת, חברת החשמל, חברת רשות שדות התעופה, תאגיד המים, כגון: 

  רות" וכו'.ו, חברת "מקרכבת ישראל הכבלים, רשות העתיקות,

  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהעבודה תתבצע בשטח עירוני בנוי.  .5  

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים   .6  

למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת 

ל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכ

בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות של 

  משרד העבודה בעניינים אלו. 

רות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את או הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות  .7  

תם של בורות, ערמות עפר או הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאו

חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב 

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל 

  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

-לחיי אדם וחיה עקב אי הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או  .8  

נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה 

אליו. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם שאחר, או 
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כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות  טלאובייקתביעת פיצויים 

  ימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.פוליסת ביטוח מתא

כל האחריות למניעת פגיעות במיתקנים השונים תחול על הקבלן בלבד ועל חשבונו, גם   .9  

לא נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקומם. על הקבלן לוודא מראש ולפני  אם

כל האמצעים הביצוע על קיום המיתקנים השונים. באם יתברר כי לא ננקטו  תחילת

, צוינומראש על ידי המהנדס ובין אם לא  צוינוידי הקבלן בין אם  הדרושים על 

ולתיקונים גם אם ידרשו ע"י צד שלישי, יחול על הקבלן ועל  תשלומי פיצויים לנזיקין

  חשבונו.

ל הקבלן להביא בחשבון שהקווים הקיימים אליהם מתוכנן להתחבר והקווים ע  .10  

להחלפה, חייבים להיות פעילים במשך כל זמן העבודה. על הקבלן הקיימים המיועדים 

  לבצע את כל העבודות ולנקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זו. 

מודגש כי לא יאושרו הפסקות זרימה בקווי מים וביוב, אלא לתקופות קצרות ביותר, 

ים הדרושים ההכרחיות לביצוע החיבורים לקו "חי". עבור העבודות ונקיטת האמצע

לצורך שמירה על המשכיות הזרימה כנ"ל, לרבות קטעי קווים וחיבורים זמניים לא 

ישולם לקבלן בנפרד, ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים שברשימת הכמויות 

  והמחירים.

הקבלן יביא בחשבון, בחישובי המחירים שבהצעתו, את האמור במט"מ, את תנאי   .11  

את סידורי התיאום, את האפשרויות לביצוע, את נקיטת  השטח, את  הקשיים,

האמצעים השונים וכד', ויכלול אותם במחירי היחידה שונים שברשימת הכמויות 

והמחירים. לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף למחירים שבהצעתו בגין הסידורים 

  הנוספים הדרושים שהוזכרו לעיל.

היחידה שבהצעתו את כל ההוצאות עבור בעבודות השונות יכלול הקבלן במחירי   .12  

אספקה, העמסה, הובלת הצינורות והאביזרים השונים אל אתר העבודה, פריקתם, 

הנחתם, הפחת והשבר וכן את כל יתר העבודות להנחת קווי צינורות, בהתאם 

  למפרטים, לתכניות, לרשימת הכמויות ולהוראות המהנדס.

שמעות או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות בכל מקרה של סתירה, אי הבנה, דו מ  .13  

במסמכים השונים, יחשב סדר העדיפויות כדלהלן המוקדם עדיף על המאוחר: כתב 

  הכמויות, מט"מ, תכניות, מפרט כללי, תקנים.

תכניות התנוחה, חתכים לאורך ופרטים שצורפו לחומר המכרז הנן בתוקף "למכרז   .14  

כניות עבודה לביצוע. לפני הביצוע יקבל הקבלן בלבד" ולא תשמשנה בשום מקרה כת

  תכניות מעודכנות לביצוע.

  

  לקווי ביוב עבודות עפר  57.01

  כללי  57.01.01

המונח "חפירה" במפרט הכללי, במט"מ וברשימת הכמויות ומחירים, מתייחס   .1  

ולחציבה באדמת המקום בכל סוגי הקרקע, גם אם לא צויין כך במפורט בכל   לחפירה 

  עיף.ס

עבודות החפירה השונות תבוצענה בהתאם למפורט ולשרטוטים, באמצעים מכניים   .2  

ו/או בעבודת ידיים, לפי בחירתו החופשית של הקבלן ובכפיפות למפורט. לא יורשה 
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השימוש בחומר נפץ. בכל מקרה יתאימו האמצעים השונים לאפשרויות, לתנאי 

שימוש באמצעי, או בכלי מכני זה  הסביבה ובאישור המהנדס. רשאי המהנדס לאסור

מסיבות הנדסיות, טכניות, ציבוריות וזאת ללא כל תשלום  מסוימיםאו אחר, בקטעים 

נוסף לקבלן על זה שהציע. עבודות החפירה יכללו גם העברה של האדמה החפורה, לכל 

מקום, תוך הידוק בשכבות כמפורט. התשלום עבור החפירה לתעלות להנחת קווי 

להתקנת תאים ייכלל במחירי היחידה השונים להנחת קווי צינורות צינורות ו

  ולהתקנת תאים.

אם יהיו מים בקרקע ובחפירות בעת ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל   .3  

האמצעים להורדת מפלסם ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר בו הם 

  המהנדס וללא כל תשלום נוסף. לא יגרמו לנזק למבנים ולמתקנים קיימים, באישור

  בנוכחות מי תהום     

, תוך כדי שאיבת מי במקומות בהם יהיו מי תהום בתעלות תבוצע המעטפת כדלקמן  .4  

  : תהום ובהתאם להוראות יועץ הקרקע

  ייצוב והידוק שתית ע"י שברי אבן בהתאם להוראות יועץ הקרקע.  4.1    

ם/מ"ר לרוחב החפירה, כך שיוכל גר 400הנחת בד גיאוטכסטיל לא ארוג   4.2    

  לעטוף את הצינור והמעטפת.

ס"מ  15ע"ג בד הגיאוטכסטיל ומתחת לקרקעית הצינור שכבת "יישור" בעובי  4.3    

  .8%עם חול מצומנט 

המילוי בצידי הצינורות ברוחב הדרוש (לפי קוטר הצינור  -מעטפת הצינור   4.4    

מ מעל הצינור, יבוצע גם הוא ס" 15) וכן הכיסוי  בעובי 4 - 16 ראה תכנית

  צמנט.  8%בחול מעורב עם 

עטיפת הצינור והמעטפת עם הבד כך שגם הצינור והחול המצומנט יהיו   4.5    

  עטופים.

  המשך המילוי עד לגובה המתוכנן.  4.6    

  ס"מ לפני ההידוק. 15המעטפת תבוצע תוך פיזור והידוק בשכבות שעוביין לא יעלה על   .5    

  יהיה חול מובא שהצמנט הוסף אליו במפעל, אין להוסיף צמנט לחול  8% חול מצומנט  

  באתר.   

לא ישולם בנפרד ומחיר מ"א צינור  ,לעבודה במי תהום הנ"ל עבור נקיטת האמצעים  .6   

את ייצוב השתית ע"י שברי האבן בקרקעית, בד גיאוטכסטיל, חול מעורב עם יכלול גם 

  כל כלול חומר ועבודה., הכמפורט  לעיל (במעטפת) 8%צמנט 

עודפי האדמה החפורה יורחקו ויסולקו ע"י הקבלן ממקום ביצוע עבודות החפירה   .7  

התשלום עבור  הרשויות.התאם להוראות המהנדס ואישור בכל שהוא  למרחק 

ההרחקה והסילוק מאתר העבודה ייכלל במחירי יחידה השונים של העבודות ויכלול 

ווח הקבלן, הכל כמפורט , הידוק, הוצאות שונות ורהעמסה, הובלה, פריקה, פיזור

  ובשלמות.

מצע לשימוש כל שהוא בעבודות יהיה ממקור מאושר, גרגירי, נוח להידוק ולא יכיל   .8  

ס"מ. המצע יהיה נקי מחרסית, מטין, מחומרים אורגניים  7אבנים שגודלם עולה על 

עשה על ידי פיזור בשכבות ומכל חומר מזיק אחר. יישום המצעים בתעלות ובחפירות יי

 ס"מ לכל היותר, הרטבה אופטימלית במים נקיים והידוק לקבלת צפיפות של 20של 
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  ".MODIFIED AASHOלפי בדיקות " 98%לפחות 

  

  עבודות חפירה ו/או חציבה של תעלות להנחת צינורות  57.01.02

 5701ות תת פרק החפירה של תעלות להנחת צינורות והמילוי החוזר יבוצעו לפי דריש  .1   

של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לחתך 

  . 4-16סטנדרטי  הטיפוסי שבפרט

הטיפוס יקבע כמתואר להלן ו/או ע"י המפקח באתר, וכן עפ"י התוכניות ובתוספות   .2  

  הבאות:

  חפירת התעלה,   .3  

  כדלקמן: 4-16טנדרטי עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט ס    

  .1טיפוס  - בשטח פתוח  3.1    

  .2טיפוס  -במי תהום  3.2    

  .3טיפוס  - בכבישים  3.3    

. ביצוע לפי טיפוס זה יהיה רק לפי 4טיפוס  - מ' 2.75בכבישים, כשעומק הצינור מעל   .4  

  המפקח בכתב. הנחיית 

  . 3עם טיפוס  2שילוב של טיפוס  -בכביש ומדרכות בנוכחות מי תהום  .5  

  

  הגנה על דפנות החפירה  57.01.03

בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע התמוטטות   .1   

התעלה  או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד התעלה 

  או ע"י מבנים או  מסיבות אחרות. 

החלטת המפקח, ישתמש הקבלן   בכל מקרה שתהיה סכנת התמוטטות או מפולות לפי  .2  

  במערכת דיפונים הידראוליים ויעשה את כל הסידורים הנדרשים למניעת מפולות. 

  לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שימוש בדיפונים הידראוליים.   .3  

  

  ביוב מרכזי  57.02

  

  הצנרת  57.02.01

 PVCם מצינורות קווי הצינורות לביוב מרכזי יהיו עשוייבמקומות מסומנים בתכניות   .1  

  תקע עם אטם גומי. -, עם מחברי שקע884לפי ת"י , S.N.8מסוג  קשיח 

  .4-16הנחת הצינורות עפ"י פרט סטנדרטי   .2  

  רשת סימון  לקווי ביוב   57.02.02

ס"מ ולכל אורכו, תונח רשת  30, מעל גבי הצינור בגובה  P.Eאו  P.V.C –בקווי ביוב מ   .1  

פוליאטילן, עובי  עשויהס"מ  50"ע איכותי מאושר ברוחב או שוו RACIסימון תוצרת 

  מ"מ.  1.5הרשת 

במרכז הרשת ימוקם סרט סימון שעבר לימינציה עם כיתוב "זהירות קו ביוב" בעברית   .2  

) שני תיילי נירוסטה, בצפיפות ובאורך גל RACIוערבית. בנוסף ימוקמו ע"י היצרן (

  מתאימים לקריאה ע"י גלאי מתכות. 
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מ"מ. מעל תיילי הנירוסטה תוצמד שכבת לימינציה נוספת  0.5וטר תיילי הנירוסטה ק  .3  

,  WTאיטליה דגם  RACIלשם חיזוק נוסף בין הסרט ותיילי הנירוסטה. הכל מתוצרת 

  או שוו"ע איכותי מאושר. 

  א צינור ולא ישולם על כך בנפרד. "המחיר עבור הנ"ל, כלול במחיר היחידה למ  .4  

  

  יקות ושטיפת קויםבד  57.02.03

  שטיפת הקווים  .1

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת   1.1    

הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

  צינורות והאביזרים.

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך       

  ל המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות.שהגבוהות  הנקודות

כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה   1.2    

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים 1.0של לא פחות מאשר  

יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר 

  מחצית השעה. 

לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכניות ובה יפרט את   1.3    

האמצעים שבכוונתו להשתמש, נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות 

המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור 

  המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

  ציונייםבדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביט  .2  

המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה   2.1    

מאורך הקו, וזאת  80%הידראולית לגילוי נזילות ודליפות, אשר יכללו לפחות 

לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל, ובתנאי שכל הקטעים הנבדקים 

  ימצאו תקינים.

  של המפרט הכללי.57078סעיף   הבדיקה עצמה תבוצע כמפורט במפרט הכללי  2.2    

מ'  1.8הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד של       

  מ'. 5.0לפחות אך לא יותר מאשר  

מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה   2.3    

שעות  24המים יוחזקו בקטע הנבדק במשך   מ' מתקרת השוחה. 0.25 - יותר מ

  הכללי. ולא ירדו מתחת למותר לפי הנאמר במפרט 

  

  שוחות בקרה  57.02.04

שוחות הבקרה לביוב תהיינה עגולות, עשויות מחוליות בטון טרומיות, מתאימות לת"י   .1  

. תחתית השוחה תותקן על גבי מצע חול או מצע מהודק 1-12בהתאם לתוכנית  658

השוחה, בכניסות וביציאה, באמצעות מחברי ס"מ. חיבור הצינורות בדופן  20בעובי 

  "איטוביב" או ש"ע איכותי מאושר.

האטימה בין החוליות תבוצע באמצעות אטם אלסטי מסוג "איטופלסט" או ש"ע   .2  

  איכותי. המכסים יהיו עגולים מטיפוס ב.ב עם כיתוב "ביוב" ממין כמפורט בתוכניות.
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  מ.ס" 60קוטר המכסה יהיה בכל שוחות הבקרה   .3  

  ס"מ.  100מ' תהיה קוטר השוחה  2.75בעומק של עד   3.1  

  ס"מ. 125מ' קוטר השוחה יהיה  3.75מ' ועד  2.75בעומק של מעל   3.2

  ס"מ. 150מ' קוטר השוחה יהיה  3.75בעומק של מעל   3.3  

ס"מ. תחתית וחוליות  150מ') יהיו שוחות בקוטר  3.75שוחות עמוקות (מעל עומק   .4  

מ' מהתחתית. השוחות כוללות  2.00ציקה מונוליטית), עד לגובה ביציקה אחת (י

תקרת ביניים משולבת בחוליית השוחה. סולמות ומעקה פיברגלס. התקרה תהיה 

-D"ס"מ מיציקת ברזל  50ס"מ ומכסה בקוטר  60לעומס כבד וכוללת מכסה בקוטר 

  עם כיתוב "ביוב". "400

  מ. ס" 60הכניסה לתא תהיה דרך המכסה בקוטר   .5  

ס"מ יועברו לבדיקת המתכנן. התוכניות יכללו חישוב  150כל תוכניות השוחות בקוטר   .6  

לעמידות השוחה בכוחות הציפה של מי תהום. הקבלן לא יעביר לייצור ולא יתקין 

  באתר שוחה שלא קיבלה את אישור המתכנן.

  

  הכנות לחיבור מגרש  57.02.05

ה המפקח, יבצע הקבלן הכנה לחיבור מגרש. במקומות כמסומן בתוכנית, וכפי שיור  .1  

הכנה זאת תכלול את הסדרת המתעל בקרקעית של שוחת הבקרה, החיבורים לשוחה 

יהיו באמצעות מחברים "איטוביב" שיסופקו ע"י הקבלן, קטע צינור שקצהו החיצוני 

יגיע עד למטר מגבול המגרש בתוכו, סתימת הקצה החיצוני בפקק עשוי טיט צמנט עם 

  , ממולא בטון עם גוש עיגון וצבע.3עמוד סימון מצינור פלדה בקוטר " גבס,

עבור הנחת קטע הצינור ישולם לפי מ"א, בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות,   .2  

  כולל גם את הסתימה קצה הצינור ועמוד הסימון, אשר עבורם לא ישולם בנפרד.

פת מחיר ומחירם יהיה כלול עבור מחברי "איטוביב" והסדרת המתעל לא תשולם תוס  .3  

  במחיר היחידה לשוחות בקרה לביוב.

  

  חיבור קווי ביוב ו/או שוחות קיימות -אמצעי זהירות   57.02.06

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן   .1  

ל אמצעי לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכ

הזהירות וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין היתר גם את 

  אלה:

לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה,   1.1    

שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים 

לאחר שהשוחה אווררה מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא 

כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח 

הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי מסכות 

  גז.

פחות, לשעות  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   1.2    

  לפי הכללים הבאים:
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מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  -בקרה קיימת  לעבודה בשוחת  1.2.1      

כלומר סך הכל לפחות שלושה  -והמכסים בשתי השוחות הסמוכות 

  מכסים.

 את המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחיבור אל קו ביוב קיים   1.2.2      

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף   1.3

 להגיש עזרה במקרה של צורך.בחוץ, מוכן  ישאר 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות   1.4

בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את 

 קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.

 מתאימה.מ' ישא מסכת גז  3.00על  בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מ  1.5

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא   .2

  אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים.

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה   .3  

צע כתוצאה לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפ

  מעבודתו של הקבלן.

 הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף זה,   .4   

  במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.  

  

  צילום צנרת גרביטציונית  57.02.07

ע צילום של פנים הצינורות על הקבלן לבצ ,לפני קבלת העבודהו ,לאחר הנחת הצנרת  .1  

  לכל אורכם באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ובנוכחות המפקח. 

ה מכל חומרי בניה ילפני הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקי    

  תבוצע שטיפה יסודית של הצנרת ושוחות הבקרה., ופסולת

קולי בצורת הערות הצלם לגבי כולל תיעוד  CDהצילום על כל שלביו יתועד ע"ג   .2  

  מיקום מפגעים, ביחס למספור שוחות הבקרה שבתכנית.

עם דו"ח מודפס המפרט את הליקויים. הדו"ח יכלול טבלה  CDהקבלן יגיש למפקח   .3  

אור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע יובה מסומן: קטע הקו, נקודת וידאו, ת

  במרחק "רץ", לאורך הקו, משוחה סמוכה.

 הדו"ח יכלול סיכום הממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  .4  

במקומות בהם יימצאו ליקויים ומפגעים אותם יידרש הקבלן לתקן, יבוצע צילום 

  חוזר על מנת לוודא שהליקויים תוקנו.

  .לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות שולם בנפרדיהמחיר עבור הנ"ל,   .5  

  

  יונמפל חיצ  57.02.08

במקום אשר תורה התוכנית ו/או לפי הוראות המפקח יתקין הקבלן מפל חיצוני   .1  

  בקוטר ובעומק הנדרש.

  או שווה ערך.  "DROP"המפל יהיה חרושתי דוגמת תוצרת חברת "ולפמן בע"מ" דגם 

  .לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות שולם בנפרדיעבור הנ"ל,  המחיר  .2  
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  יימתחיבור לשוחה ק   57.02.09

התשלום יהיה לפי  במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת.  .1  

יחידות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את עבודות החפירה לגילוי השוחה הקיימת, 

השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון,  שבירת קיר השוחה עיגון הצינור לקיר

ה ותיקון קירות השוחה. תשומת לב הקבלן מופנית עיבוד מתעל חדש בקרקעית השוח

לכך כי קו הביוב הקיים זורם בכל שעות היום והלילה באופן רציף ובזרימה מלאה. 

לקראת החיבור לקו הקיים, על הקבלן יהיה להיערך עם הציוד המתאים להטיית 

  השפכים ולשמירת השוחה אליה מתחברים ביבש. 

שיטה לשמירת השוחה ביבש ובלבד שלא יגרום נזק י לנקוט בכל שאהקבלן יהיה ר  .2  

ש' לפני  48לסביבה וגלישת שפכים. לפני ביצוע החיבור, על הקבלן להודיע למפקח 

החיבור את השיטה והשלבים בהם הוא עומד לנקוט ולקבל את אישור המפקח 

  לביצוע ההתחברות. והתאגיד 

ושמירת שוחת החיבור ביבש מערכת הביוב  לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת  .3  

  תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל.

   .לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות שולם בנפרדיהמחיר עבור הנ"ל,   .4  

 

  כולת מחיר לעבודות הביובאופני מדידה ות  57.03

  עבודות עפר להנחת צינורות   57.03.01

ת: הכשרת שטח מחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור. עבודות החפירה כוללו  .1  

החפירה, סימון, חפירת/חציבת התעלה והידוקה, שימוש בדיפונים הידראוליים, הגנה 

על דפנות התעלה. חפירה במקומות מוגבלים, שמירה על המבנה ביבש, שאיבת מי 

וכל  4-16תהום, מילוי חוזר בהתאם לכל המפורט בחתך הטיפוסי המתאים בפרט 

  הנאמר לעיל. 

  ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  עבור מצע סוג א'  .2  

  פ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. ישולם בנפרד ע CLSMעבור מצע   .3

  

  

  הנחת צנרת  57.03.02

  התשלום כולל :  

אספקת הצינורות פריקת הצינורות, פיזורם, הנחתם, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים   .1  

  חוזר.בשוחות, מעטפת החול ומילוי והתקנתם 

יכות א את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת   .2  

  הביצוע והתאמתו לתכנון.

  את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע עבודות העפר כמפורט לעיל.  .3  

את כל ההוצאות הכרוכות בשאיבת מי תהום או כל מי נגר עילי ו/או שפכים בכל עומק   .4  

  שהוא.
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אספקתם  הוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות לרבות המים,את כל ה  .5  

  והובלתם, הציוד והאביזרים.

כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט,   .6  

  והבדיקות החוזרות הנדרשות לבדיקת טיב התיקון.

הנזק  אות הכורכות בתיקון תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצ  .7  

שנגרם לקרקע, לעצים, למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה 

ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם 

  גרימת הנזק.

  עבור ניקוי ושטיפת הקווים ישולם בנפרד עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  .8  

  

  :מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן  57.03.03

יחידות המידה להנחת צינורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם לסוג, לקוטר   .1  

  ולעומק הנחת הצינור.

ועד  (הנמוך מבין השניים)  מפני הקרקע הטבעית או מתוכננת דיימדעומק הצינור   .2  

  תחתית הצינור, לאורך ציר הצינור.

טציוניים העומק יקבע כעומק הממוצע מתחתית הצינור עד פני הקרקע גרבי םבקווי  .3  

  .הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות

מפני שתית מתוכננת או קרקע טבעית (הנמוך  דכביש עתידי עומק יימד יבתווא

 ביניהם) בסמוך לשוחה  ועד תחתית הצינור.

  

  שוחות טרומיות  57.03.04

ם ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לעומק השוחות תימדדנה לתשלו  .1  

  השוחה ומידותיה.

  .57.1מחירי היחידה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות בפרק   .2  

הטרומיים תקרה  אלמנטים הבמחירי היחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת כל   .3  

האביזרים והעבודות  ל מחברי השוחה וכ, "B-125" ומכסה השוחה לעומס בינוני

  המיוחד. של המפרט  57.3.4 הנלווים להם כמפורט בסעיף

לאטימותה המוחלטת של  מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים  .4  

  השוחה כנגד חדירת מי תהום, ודליפת מים החוצה.

  מחיר היחידה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה.  .5  

המשטח  ט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רוםבניגוד לאמור במפר  .6  

  היציאה. רצינוהעליון של מכסה השוחה ובין רום תחתית 

  ישולם כתוספת למחיר השוחה., "D-400"עבור תקרה ומכסה לעומס כבד   .7  

  

  צילום פנימי של צנרת גרביטציונית  57.03.05

  .  57.02.07ש בסעיף מ"א, ותכלול כל הנדר מדידה לצרכיי תשלום תהיה לפי
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  כנה לחיבור מגרשה  57.03.06

 160לביוב בקוטר  PEאו  PVCבמקומות בהם סומן בתוכנית יניח הקבלן קטע צינור   .1  

מ' בתוך החלקה המחוברת. בכל השוחות שעומקו  0.5 - מ"מ מהשוחה הציבורית עד כ

  מ' יהיה החיבור הביתי אל תחתית השוחה. 1.25אינו עולה על 

, ואין הדבר נדרש לצורך החיבור הביתי, יהיה החיבור 1.25 -וחות שעומקן גדול מבש  .2  

  מ' מפני השוחה. 1.25הביתי בעומק 

הצינור יונח בתאום עם בעל החלקה ובאישור המפקח באתר. התשלום לצורך המדידה   .3  

או   PVCמ', אספקה הובלה והנחת צינור  1.25יכלול חפירה/חציבה תעלה בעומק עד 

PE-100  מ"מ. חיבור לשוחה הציבורית כולל פתיחת פתח בקיר  160לביוב בקוטר

  השוחה והתקנת מחבר קיר שוחה, ועיבוד קרקעית השוחה.

  

  מפל חיצוני  57.03.07

  .  57.02.08יח', ותכלול כל הנדרש בסעיף  מדידה לצרכיי תשלום תהיה לפי  

  

  חיבור לשוחה קיימת  57.03.08

  . 57.02.09, ותכלול כל הנדרש בסעיף 'לפי קומפ מדידה לצרכיי תשלום תהיה  

  

  קוי מים  57.04

  שדרוג מערכת ברזי שריפה ועמדות כב"א  57.04.01

  ולת המפרט הכלליכת

מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת   .1  

שיכון, וכן משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד ה- הועדה הבין

ת"י מס' , 1928ת"י מס' , 1205יחד עם הל"ת (הוראות למתקני תברואה), ת"י מס' 

ויתר (הוראות מכ"ר) -וחוק שירותי כבאות המעודכן על כל תיקוני, 448, ת"י מס' 1596

  התקנים הישראליים הרלוונטיים. 

נפרד המסמכים הנ"ל אינם מצורפים למסמכי המכרז אך הנם מהווים חלק בלתי   .2  

מהם. כל האמור במפרט מיוחד זה בא להשלים או להוסיף על  האמור במסמכים 

  הנ"ל.

  

  אור העבודהית  57.04.02

מכרז מס' -במסוף מעבר גבול נהר הירדן כיבוי אשבמסגרת מכרז/חוזה זה יש לבצע עבודות   

 ועד להתקנה והפעלה מושלמת של הציוד העבודה תכלול ביצוע כל עבודות הדרושות .3

  לרבות אספקת והתקנת:והמערכת, 

  אספקה והתקנת צנרת כיבוי אש.  .1  

אספקה והתקנת עמדות כב"א פנימיות וברזי שריפה חיצוניים בהתאם ובכפוף   .2  

  לתכנית בטיחות אש חתומה ע"י כב"א.

) למקור אספקת המים (תכולת עבודה מכרז 3חיבור צנרת כב"א (תכולת עבודה מכרז   .3  

2.(  
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  תיאור העבודה  57.04.03

  במסגרת מכרז/חוזה זה יש לבצע עבודות מים לפי הפירוט הבא שלהלן :  

  מערכות כיבוי אש.-אספקה והתקנת קווי מים ואביזרים   .1  

  אספקה והתקנת ברזי שריפה ועמדות כיבוי אש.  .2  

) למקור אספקת המים (תכולת עבודה מכרז 3חיבור צנרת כב"א (תכולת עבודה מכרז   .3  

2.(  

  

  עבודות עפר לקוים   57.04.04

  כללי   

. בדק דרכי גישה רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח  .1  

והובלה, כבישים ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, 

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת על יסוד כל זה ביסס את הצעתו.  .וכו'

  טח וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.הש

 רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע.  .2  

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות, וכו' גם     

  אם התבטא השוני בשכבות התחתונות.

יהיו פני הקרקע  בלןשל הק פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות  .3  

. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או בתוכניות כפי שהם מסומנים

לקוי הגובה המסומנים בתוכניות או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קוי גובה 

  .הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית

קרקעיים כגון צנורות מים, ביוב, - פן בלעדי למתקנים על ותתהקבלן אחראי באו  .4  

. לפיכך, על  הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את חשמל, טלפון וכו'

ובחירת ציוד , חפירה בידייםשלמותם של המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, 

חולו על הקבלן , מילוי והידוק). כל ההוצאות למילוי תנאי זה ילחפירה( מתאים

וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה 

  בכלים או בשיטות הנראות לו נחוצות. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים ביוב   .5  

רשאי המפקח אם איכות העבודה תפגע בשל הקוות המים,  בתעלות או החפירות.

  להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת   .6  

תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשנה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא 

ת הקבלן ידפן את דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות א

  מאחריות זו.

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה     

תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות 

  הנ"ל ימצא את ביטויו במחירי היחידה.
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  עבודות עפר ומילוי בהנחת צנורות  57.04.05

תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך ו/או החציבה החפירה   .1  

  ס"מ. 5±ס"מ והדפנות  2±והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של 

ס"מ. עפ"י  60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב שלא יעלה על   .2  

    .החלטתו הבלעדית של המפקח

המילוי הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק  בכל מקום בו יש להדק את החפירה או  .3  

 95%מהרטיבות האופטימלית  ולהשגת צפיפות העולה על  2%±וכיבשה בתחום של 

  מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פורקטור.

. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקחכיסוי התעלה לאחר הנחת הצנורות יבוצע   .4  

הכיסוי ייעשה לסי הקוים המונחים בתעלת טרם הכיסוי. וזאת לאחר מדידת מפ

שתי ס"מ כ"א.  20מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה 

השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר 

של מעל פני הקרקע הקיימת תוסף ערמת חומר מילוי עודף לא מהודק בגובה  מוקשה.

  ס"מ, למקרה של שקיעת המלוי. 20

אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי   .5  

  המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור בשל כך.

מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים   .6  

קח. הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך ורגבים, שיאושר ע"י המפ

שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצנורות. עובי הריפוד כמצויין בתכניות או בכתבי 

הריפוד לצנרת מים .  ס"מ 15הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 

  יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצנור.

, תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ו' לעיל. העטיפה תונח באופן עטיפה סביב הצינור  .7  

שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף ג' לעיל. עובי 

העטיפה יהיה כמצויין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המתכנן, אולם לא 

  וחב החפירהמעל קודקוד הצנור לכל רלצנרת מים. ס"מ  15פחות מאשר 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש    .8  

בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת 

התעלה בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה 

   יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

  

  למבניםעבודות עפר   57.04.06

למידות,  החפירה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות  .1  

  ולשיפועים כמצויין בתכניות. למפלסים

אישור  טעונה ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים   .2  

  המפקח.

שבסמוך  החוזר ביצוע המבנה, ו/או המילוי  הציוד להידוק קרקעית החפירה, בטרם  .3  

  מהדקי יד, כגון:  למבנה יהי 

  ס"מ.  50X 50  ק"ג לפחות עם לוח במידות 100לטה ויברציונית במשקל פ  3.1    
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  מהדק "צפרדע" או "קוברה" וכו'.  3.2    

  אישור המפקח. מכבש גלילים ידני כגון "בומאג" וכו' בחירת הכלים טעונה  3.3    

הידוק וכבישה ה לם בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוונבכל מקו  .4  

מוד  98%העולה על  פיפות צ מהרטיבות האופטימלית ולהשגת  2%±בתחום 

  א.א.ש.ה.ו.

  .2-57.2נברר עפ"י המפורט בסעיף חומר המילוי יהיה חומר   .5  

  מחוץ לגבולות   העבודה ויסולקו עודפי החומר שנחפר ו/או פסולת יורחקו מאתר  .6  

  המחנה בהתאם להנחיות המפרט המיוחד ו/או הנחיית המפקח.     

בשכבות  המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה  .7  

  ס"מ לאחר ההידוק. 15מהודקות בעובי 

      

  הנחת צנרת מים    57.04.07

  צינורות מחוץ למבנה  

  צינורות מים קרים   . 1  

 PE-100  " כדוגמאתH.D.P.Eמים תהיה מפוליאתילן מצולב כדוגמת " צנרת   1.1    

  . לא יאושר שימוש במוטות אלא בצנרת רציפה ( תוף).1519לפי ת"י  16דרג 

 כל המחברים וקטעי הצינורות בחיבור לאביזרים יהיו אביזרים מתאימים   1.2    

  המסופקים ע"י היצרן, ובעלי דרג זהה לדרג הצינור.

ה עם הצינורות תהיה עפ"י הוראות היצרן לרבות שיטות ההנחה   העבוד   1.3    

קטעי הצנרת, חיתוכים מחברים וכו'. העבודה טעונה אישור רשמי  וחיבור

שירות שדה של יצרן הצנרת והאביזרים. הקבלן המבצע אחראי לתיאום 

כיסוי התעלה לאחר וליווי שירות השדה. בדיקה שירות שדה תתבצע טרם  

 .הנחת הצנורות

  כיסוי התעלה  . 2  

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי   2.1    

  לעיל. 57.2יעשה בהתאם לפרק 

לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה   2.2    

  או אם נגרם לו נזק כל שהוא.

/או בהתאם להנחיית המהנדס באם ידרש בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ו  2.3    

יבוצע ריפוד קרקעית התעלה. בצינורות פי.וי.סי ופוליאתילן יבוצע הריפוד 

  עטיפת החול בכל מקרה.

  פקוח שרות שדה  . 3  

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו,     

  וכן לבדיקות לחץ לכל קטע.

  ת ותמיכות מבטוןיציקת גושים, תושבו  . 4  

ק ו, יצפקחבמקומות המסומנים בתכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המ  4.1    

  הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצנורות או לאביזרים.
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בטון  למ"קהגושים יוצקו בהתאם למסומן בתכניות כאשר כמות הצמנט   4.2    

  ק"ג. 200מוכן תהיה 

עבור אזור גאוגרפי בעל תאוצת קרקע  413התקנת המערכת תתאים לדרישות ת"י    .5  

Z=0.27  

  

  בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים  57.05

  דיקות הידראוליות לקוי לחץ (מים)ב  57.05.01

  ל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית.כ  .1  

דוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בדיקת הלחץ מטרתה לב  .2  

  וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות. בביהח"ר

פני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האויר והניקוז שלאורך ל  .3  

  קטע הקו הנבדק.

אטמוספירות, אלא אם נדרש בכתב הכמויות או  16בדיקה תיעשה בלחץ פנימי של ה  .4  

  בנקודה הנמוכה של הקו. ע"י המפקח לחץ בדיקה אחר. הלחץ יבדק

ת הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם באופן א  .5  

  כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור.

הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר בקו. לאחר מילוי כל  ילוימ  .6  

חץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה הקו במים יש להעלות את הל

יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל 

  אורכו.

מחברים יאשר המפקח את הקו, אם הם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצנורות ובין א  .7  

המהנדס ולחזור יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי 

  על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

על הקבלן לחזור על הבדיקה ההידראולית לאחר מילוי התעלה וסלילת אספלט ע"מ   .8  

 לוודא שהצנרת לא ניזוקה בעת מילוי התעלה.

  

  טיפת הקוויםש  57.05.02

רות ומר כל העבודות והבדיקות הקשחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגא  .1  

 –בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

  צנורות ואביזרים.

שטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם ה  .2  

  מן הנקודות הנמוכות (דרך ברזי שטיפה).

 1.0זרימה של  ע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירותמות המים שתוכנס לכל קטכ  .3  

  מ'/שניה לפחות.

שטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה ה    

של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן 

המים, הוצאתם,  למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת
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יבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור חמקורות המים, גודל ה

  המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

  

  קבועות   57.05.03

קבועות  כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם כולל חיבורי   .1  

נה, עבודות נלוות הדרושות מים, אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים להתק

להתקנה לרבות חציבות, קידוחים, מעבר קירות/תקרות מסוגים שונים כולל 

קירות/תקרות בטון, חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות. עבודת הקבלן כוללת 

לפיכך, ביצוע עבודות הצנרת והחיבורים הדרושים להתקנת הכלים, אספקת 

קטעי צינורות, ספחים וכו' ע"י הקבלן, אספקת האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, 

והובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, התקנה 

במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם המושלמת. מודגש בזאת, כי 

הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא 

   א בעלויות נוספות שידרשו להשלמתם.והוא לבדו יש

  ul/fm.יהיו מאושרים  מערך כיבוי האש כל אביזרי  .2  

הקבלן ימסור למתכנן לאישור דפים קטלוגים ומפרטים עבור האביזרים וכל החלקים   .3  

  עבור בניית המערכת , טרם רכישתם לאישור. 

  להלן פירוט הקבועות :

קנת בתוך ארון פח צבוע בצבע אדום : עמדה תקנית, מותעמדת כיבוי אש  3.1    

ס"מ המותקן על הקיר כולל גלגלון על ציר  120/80/30שרוף בתנור במידות 

מטר, מזנק  25ובאורך  3/4מסתובב רב כיווני עם גומי משוריין בקוטר "

עם  2, ברז שריפה "1ריסוס סילון רב שימושי וברז פתיחה מהירה בקוטר "

מטר, מזנק כיבוי  15ובאורך  2אש בקוטר "מצמד שטורץ, שני זרנוקי כיבוי 

 6מ"מ ומטף כיבוי אבקה  8מסוג סילון ריסוס עם נחיר " 2שימושי בקוטר  "

  ק"ג. הכל בהתאם לנדרש בתכנית בטיחות אש החתומה ע"י כב"א.

הברזים יצוידו במצמד מדגם  "3. ה " עם יציא4ברזי זקף ברז שריפה :   3.2    

 שטורץ. 

על כל חלקיו. במקרים  448הגנה. ההידרנט יענה לת"י  יפתיוגן בכפין הפתיחה   

  בהם זקף ההידרנט ע"ג צנרת תת קרקעית.

על גבי כל אחת מהקבועות יותקן שילוט אזהרה בולט שילוט אזהרה:   3.3

המתריע שהשימוש בעמדת  כב"א או בברז השריפה יגרום להפעלת משאבת 

  כיבוי אש ולאזעקת אש במתחם. 

 ברזי שריפה כדוגמאת "כיפה אדומה" תוצ' זאט או רפאל.מכסי סגירה ל  3.4

באחריות הקבלן ובאמצעות אחראי ערכות כב"א במסוף גבול נהר הירדן 

לאשר את סוג ודגם מכסה הסגירה עם רשות הכבאות המקומית טרם רכישת 

  האביזר. 
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  הגנה נגד קורוזיה  57.06

  כללי  57.06.01

מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או  כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות  

בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול בהגנה נגד 

  קורוזיה באחד משני האופנים: גילבון או צביעה.

  

  גילווון  57.06.02

חלקי המתכת או אלמנטים שלמים שידרש עבורם גילבון יגולבנו באמבט אבץ חם.   .1  

מיקרון לפחות. יותר שימוש באלמנטים המגולבנים בתהליך  75ובי הגילבון יהיה ע

  יצורם, כגון : צינורות, פרופילים, פחים וכד'.

בכל מקרה של פגימה בגילבון, אם כתוצאה מעבודות ריתוך, ניסור, קדיחה ו/או מכל   .2  

  סיבה אחרת יבוצע תיקון בצבע עשיר אבץ.

  : היישום ייעשה באופן הבא  .3  

  הכנת השטח : ניקוי משמנים ולכלוך באמצעות מברשת פלדה.   3.1    

  אופן היישום : במברשת או בריסוס.   3.2    

 15מיקרון כ"א, לפחות חפיפה של  30מספר השכבות : שתי שכבות בעובי    3.3    

  ס"מ לפחות על ציפוי קיים.

  שעות בין שכבה לשכבה. 24זמן הייבוש :    3.4    

  

  צביעה  57.06.03

  צביעת חלקי מתכת מגולבנים  . 1  

אם ידרש בתכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילבון   1.1    

  אבץ. התיקונים בצבע עשיר ולאחר 

  להורדת ברק הגילבון. יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר   1.2    

  מיקרון. 30  האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי   1.3    

עליון  שכבות צבע  על פני שכבת צבע היסוד, לאחר ייבושו, תבצענה שתי   1.4    

כ"א. גוון השכבה העליונה ייקבע ע"י  מיקרון  30(סופרלק) בעובי  סינטטי 

  השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה.  המפקח. גוון

  אם לריסוס.הדילול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מות אופן ביצוע  1.5    

  היישום: במברשת או בריסוס.  1.5.1      

  שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה    1.5.2      

מיקרון מינמום כל שכבה, עובי כולל שתי  30עובי הפילם יבש:    1.5.3      

  מיקרון מינמום. 80השכבות 

       עשה המלאכה, תי בבית  הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים  1.6    

     באתר לאחר גמר ההתקנה צביעת העליונה תיעשה  בבית המלאכה. השכבה 

המלאכה תיעשה כולה -בביתם שאינם מותקני אלמנטים אחרים, כאלה 

  באתר.  
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  צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים  . 2  

קורוזיה  כנגד  אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו   2.1    

  צעות צביעה.באמ

  הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול.  2.2    

  הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  2.3    

  צבע יסוד:  2.4    

צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סי נטטי, או צבע כרומט אבץ    2.4.1      

13HB.  

  היישום: במברשת שתי וערב.   2.4.2      

  הדילול: בטרפנטין מינראלי.   2.4.3      

  שעות. 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה    2.4.4      

מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של  30-35עובי הפילם יבש:    1.4.5      

  לפחות. מיקרון 60השכבות 

  צבע עליון:  .3    

אדום) ושכבת  ביניים (אוקסיד 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן    3.1      

  צבע עליון אדום.

  היישום: במברשת או בריסוס.   3.2      

  .הדילול: בטרפנטין או מינרלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס   3.3      

  שעות. 12שעות. סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה    3.4      

מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של  30עובי הפילם:    3.5      

  מיקרון לפחות. 60בות שתי השכ

   הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים  .6    

תעשה  בבית מלאכה תעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה  המיוצרים 

מותקנים בבית  לאחר גמר ההתקנה. צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם 

  המלאכה, תעשה כולה באתר.

  

  בלן המבצעמסירה ואחריות הק  57.06.04

האחריות הסופית והבלעדית לתקינות המערכת ולפעולתה בהתאם לדרישות הנ"ל  .1

 .ן המבצעתהיה על הקבל

מיום גמר הביצוע של  שנים 1הקבלן יהיה אחראי על כל הרכיבים, ציוד וצנרת במשך  .2

  העבודות וקבלת אישור מעבדה מוסמכת להתקנה והפעלת המערכת.

ן אזורים כתוצאה מהעבודה, לרבות תיקונים, באחריות הקבלן המבצע לשקם ולתק .3

סתימת חורים, טיח, צבע, ריצוף, הגנה על אזורים בהם המזמין מבצע עבודת ו/או 

  התיקונים יהיה לשביעות רצון המזמין או בא כוחו וקביעתו תהיה סופית.

עם גמר העבודה יסלק הקבלן את כל העודפים הקשורים ויפנה את אזור ההתארגנות,  .4

  קי. כל הקשור בתיקון כתוצאה מהתארגנות יתוקן על חשבון הקבלן.כשהוא נ

 24בדיקת לחצים ואטימות צנרת תת קרקעית למשך קבלת המערכת תכלול בין היתר  .5

שעות רצופות. הבדיקה תכלול ניטור לחצים לאחר יממה. בסיום הבדיקה ימסור 
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יפה והפעלת שטהקבלן המבצע דו"ח מפורט חתום על ידו למפקח ולאישור המתכנן, 

ניסיון שתבוצע בכל המערכת, חלקיה, אבזריה וכל חלק ואביזר אחר אשר יראה 

  למזמין / מתכנן לבצע.

כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת, לרבות בדיקות מכון התקנים ו / או  מעבדה  .6

מאושרת אחרת לפי בחירת המזמין, תהינה על חשבון הקבלן. הקבלן ישא באחריות 

הכל ועד לקבלת קות החוזרות של המעבדה במידה ויתגלו ליקויים.ובעלויות הבדי

אישור מעבדה מוסמכת.יודגש כי האישורים הדרושים לאחר התקנת המערכת הינם 

  בכפוף לדרישות יועץ בטיחות האש בפרויקט או לחלופין לדרישות כב"א.  

מר עם מסירת המערכת למזמין ימציא הקבלן, על חשבונו, שלושה העתקים של החו .7

  התיעודי (תיק מתקן) כדלקמן:

  הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית.  7.1

 תכניות מערכות הכבוי, כולל צנרת כפי שבוצעו בפועל ("תוכניות עדות").  7.2    

 קטלוגים של הציוד.  7.3    

ספר "שירות" למערכת בו תרשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות   7.4    

 במערכת.

  וסמכת להתקנה והפעלת המערכת ללא ליקויים.אישור מעבדה מ  7.5    

הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת וזאת על ידי   7.6    

 הציוד. מומחה המאושר על ידי יצרן

  

  שינויים  57.06.05

הקבלן רשאי להציע שינויים בתוכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים וכן להציע חלקים ו/או   

שהשינוי המוצע לא יגרום ך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה, ובתנאי אבזרים שווי ער

 שיתמלאו כל התנאים הבאים: להתייקרות הפרויקט ו

 ולעקרונותיהם. הרלוונטיים םתקניכל ההתאמה מלאה ל .1

 השינוי מיועד לשיפור המערכת. .2

  אין במלאי הציוד הנדרש במפרט או בכתב הכמויות. .3

 תאמת השינוי (אם ידרש על ידי המתכנן).                    חישוב הידראולי להוכחת  ה .4

  אישור המתכנן והסכמתו בכתב. .5

  

  ותכולת מחיר אופני מדידה  57.06.06

אופני המדידה והתשלום, אלא –משרדי - הכמויות נמדדות בהתאם למפרט הכללי הבין .1

  אם צוין אחרת.

 תנאים מקומיים.לא תתקבל כל תביעה כספית מצד הקבלן הנובעת מחוסר ידיעת  .2

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות  .3

ימדדו  המפורטות במפרט, יחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי

בנפרד, על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעובדה שתאור הסעיפים 
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ועליו להתחשב בתאורים המלאים במפרט  בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר,

  .ובדרישות המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירי היחידות

כל הבדיקות הדרושות ע"י הרשויות ( כגון כב"א), ע"י המזמין ובהתאם למפרט הטכני  .4

  יכללו במחיר הקבלן ולא תשולם תוספת כלשהיא.

המפקח כסיבה לשינוי אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר ע"י  .5

  .מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא

רשאי לשנות המזמין הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד.  .6

את הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה, בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל 

מדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי ה

למעשה. לפי אופני המדידה ולפי מחירי היחידה שנקבעו מראש בכתב הכמויות בעת 

 חתימת החוזה.

צנרת תמדד לאורך צירה כאשר הצנרת מותקנת ומחוברת במקומה לאחר  -צנרת .7

 הפחתה אורך האביזרים והספחים. מחיר הצנרת כולל תיקוני צבע במידת הצורך.

תיקון צבע לצנרת יהיה שווה ערך לצביעה חרושתית. מחיר הצנרת כולל את כל 

הספחים, המחברים המהירים,אמצעי התלייה והתמיכה הדרושים ועד להתקנה 

 מושלמת (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות).

ימדדו כיחידות (אלא אם הוגדר בכתב הכמויות כקומפלט)כאשר הם  -אביזרים .8

, כולל חיבורם וחיווטם לאמצעי פיקוד ושליטה כאשר נדרש ע"י מותקנים ומחוברים

התקנים הרלוונטים, דרישות המזמין ו/או המתכנן. מחיר יחידה כולל אוגנים 

 נגדיים,אטמים וברגים מגלוונים,מתלים ואמצעי תלייה ועיגון. 
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